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I. Działania dokonane w tym roku do chwili obecnej i już zakończone. 

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ustalony został preliminarz wydatków 

na rok 2022 oraz wysokość poszczególnych świadczeń w funkcji dochodów 

Pracownika.  Szczegóły zostały opublikowane w komunikacie Pracodawcy. 

Powołana została także Komisja Socjalna w składzie : 

Krzysztof Szuba, Łukasz Borkowski, Iwona Kuśmierczyk-Radziak i Mariola Kobierecka 

z WZZC oraz Maria Brincken, Robert Bardoński, Dariusz Szubski oraz Waldemar 

Zaręba z NSSZ Solidarność. 

2. Wzrost wynagrodzeń pracowników VWAW w roku 2022 – w wyniku bardzo 

trudnych, pełnych zwrotów sytuacji ale jednocześnie maksymalnie przyspieszonych 

negocjacji strona Związkowa zawarła Porozumienie o wzroście płac w bieżącym roku 

w naszej Spółce. Zasady przydzielania podwyżek przedstawiono w komunikacie 

Pracodawcy oraz czasie spotkań z menedżerami. Podwyżka obligatoryjna pojawiła się 

już w naszej pensji za luty z wyrównaniem za styczeń. Trwają prace nad podziałem 

podwyżek uznaniowych. W przypadku poważnych zastrzeżeń i uwag w tej kwestii 

prosimy o pilny kontakt z Prezydium Związku. 

3. Inne drobne, czasami dotyczące jednej osoby sprawy zgłaszane przez Was  – 

załatwiane na bieżąco 
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KOLEŻANKI I KOLEDZY, 

oddajemy w Wasze ręce pierwszy tegoroczny 

numer naszego informatora Związkowego, 

w którym chcemy podzielić się z Wami 

najważniejszymi informacjami o tym czym 

zajmowaliśmy się ostatnio i jakie są nasze 

zamierzenia w najbliższym czasie. Tego typu 

informacje będziemy przekazywać co pewien 

czas tak abyście mieli możliwość śledzenia 

naszych dokonań i jednocześnie żeby był to 

zaczyn informacji zwrotnej do nas, jakie są 

Wasze oczekiwania, jakimi problemami 

powinniśmy się zająć, może też z czego 
jesteście zadowoleni. 

 



II. Sprawy zaplanowane do rozmów z Zarządem w najbliższym czasie –  

1. Regulamin premiowania – wystąpiliśmy do Pracodawcy o podjecie pilnych 

rozmów w kwestii dokonania zmian w aktualnie obowiązującym Regulaminie 

premii uznaniowej. Bazując na licznych zgłoszeniach od Was oraz dyskusji 

w gronie Członków Zarządu WZZC uznaliśmy tę kwestię za bardzo ważną. 

Obowiązujący obecnie regulamin nie spełnia w naszej ocenie funkcji 

motywacyjnej, przesuwa w dość niejasny sposób część odpisu premiowego na 

inne szczeble Zarządzania co też uważamy za co najmniej dyskusyjne w obecnej 

formie. 

2. Praca w systemie Home Office – wystąpiliśmy także o podjęcie rozmów w kwestii 

powiększenia dopuszczalnej w Regulaminie Pracy możliwości podjęcia pracy 

w tym trybie z 2 dni do większej ich liczby. Decyzja oczywiście pozostawałaby 

w gestii Przełożonego uwzględniając efektywność wykonywanej w ten sposób 

pracy. To rozwiązanie jest znacznie bardziej elastyczne i nie generujące 

dodatkowych kosztów dla Pracodawcy. 

3. Wprowadzenie równoważnego czasu pracy w Działach Kubatury i Sieci – 

Prowadzimy ostatnie ustalenia z Pracodawcą w sprawie wdrożenia tego systemu 

od dnia 1 kwietnia 2022. 

III. Sprawy w toku i załatwione w CDC –  

1. Zakończono ustalenia ZFŚS, tabeli odzieżowej dla pracowników, Regulaminu 

premii akordowej. 

2. Zakończyła się pierwsza tura negocjacji płacowych. 

Tyle w telegraficznym skrócie. Wybaczcie, początki są trudne . 

Bardzo prosimy o informację zwrotną a także zgłaszanie wszelkich problemów, nawet 

wydających się drobnymi do Członków Zarządu WZZC. Żadnej sprawy nie zostawimy bez 

odpowiedzi. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową :  www.wzzc.pl 

Mamy świadomość, że wymaga ona jeszcze sporych uaktualnień nad czym cały czas 

pracujemy. 

Niebawem będzie też dostępny nasz dedykowany adres mailowy : wzzc@wzzc.lap.pl 

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Zarząd WZZC    

http://www.wzzc.pl/

