W TVP zostanie tylko administracja. TVP bez twórców
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Zwolnienia mają przynieś 32 mln zł oszczędności w TVP. W sumie zarząd chce zwolnić jedną
czwartą z 4 tys. pracowników spółki. - To działanie na szkodę spółki - ostrzegają związkowcy.
Zarząd TVP szuka oszczędności i stąd plan zwolnień grupowych. Spółka jest w dramatycznej
sytuacji finansowej, bo w 2009 r. jej przychody spadły o 8 proc., a strata netto przekroczyła 205
mln zł (wobec 100,5 mln zł zysku netto rok wcześniej). Na dodatek Ministerstwo Skarbu
(właściciel spółki) nie zgodziło się, by zabezpieczeniem kredytu obrotowego TVP (100 mln zł)
była siedziba spółki. Bez tych dodatkowych 100 mln zł w gotówce spółka może stracić płynność
finansową już w drugiej połowie tego roku.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że zwolnienia grupowe mają dotknąć głównie
pracowników twórczych: dziennikarzy, operatorów i montażystów. Żadnych redukcji nie będzie
na stanowiskach dyrektorskich. Minimalne - na kierowniczych i w administracji.
I tak, jeśli plan zarządu wejdzie w życie, to z telewizji będzie musiało odejść: - 145
dziennikarzy (30 proc. z 483 dziś zatrudnionych ); - 83 operatorów kamer i obrazu (55 proc. ze
151); - 65 montażystów (38 proc. ze 169).
Największe cięcia mają dotknąć operatorów kamer Agencji Produkcji Telewizyjnej, w której
powstają wszystkie telewizyjne produkcje.
Z planu wynika, że posady zachowają dyrektorzy i kierownicy (pracę ma stracić 14 osób na
560 zatrudnionych na tych stanowiskach). W administracji pracę straci zaledwie 8 proc. (38
osób na 435 zatrudnionych).
- Telewizja bez twórców to będzie ewenement. W nowym ogromnym gmachu zostanie tylko
administracja - wskazują członkowie związku zawodowego Wizja, który zrzesza pracowników
twórczych TVP.
Rzecznik TVP Stanisław Wojtera nie odpowiedział na pytanie "Gazety", dlaczego zarząd
szuka oszczędności przede wszystkim w zwolnieniach pracowników twórczych.
Zwolnienia mają przynieść 32 mln zł oszczędności. Związkowcy przypominają, że z wyliczeń
NIK wynika, że suma strat poniesionych przez TVP w latach 2007-09 na skutek m.in.
"chaotycznej polityki kadrowej" to ponad 150 mln zł.
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