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Informacja dla pracowników Adler Polska Sp. z o.o 
 
W piątek 25 stycznia Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 16 stycznia 2014 

zorganizowała pierwsze w tym roku spotkanie pomiędzy Dyrekcją Spółki a działającymi w Spółce 
Zakładowymi Organizacjami Związkowymi którego głównymi tematami było zaprezentowanie przez 
Dyrekcję Spółki:  

 
• danych w zakresie wynagrodzeń pracowniczych za rok 2013,  
• ustalenia planu urlopów na rok 2014,  
• ustalenie kalendarza spotkań negocjacji płacowych w tym roku ,  

 
Wynagrodzenia pracownicze :  
 

• średnia płaca dla pracowników fizycznych na zakładzie D4 za rok ubiegły przekroczyła nieco 
ponad 2 700 zł. przy średnio 32 godzinach nadliczbowych przypadających na jednego 
pracownika w całym roku   

• z podwyżek indywidualnych na zakładzie D4 skorzystało 8 pracowników, w całej firmie zostały 
przyznane podwyżki indywidualne łącznie 34 pracownikom fizycznym i 15 pracownikom 
umysłowym,  

• Spółka zatrudnia 641 pracowników,  
• 365 pracowników jest zaszeregowanych w kategoriach A1 – A4,  
• 179 pracowników jest zaszeregowanych w kategoriach B1 – B4,   

 
Plan urlopów na rok 2014  
 

• Zbiorowa przerwa urlopowa obejmująca łącznie 9 dni urlopowych  rozpoczęłaby się w dniu 4 
sierpnia  ( poniedziałek) i zakończyła w dniu 14 sierpnia  ( czwartek), święto 15 sierpnia wypada 
w piątek  

• Przerwa świąteczno-noworoczna obejmująca 4 dni  – w dniach od 24 do 31 grudnia,  
• 2 dni  dodatkowo wolne za święto wypadające w sobotę tj. 3 maja, 1 listopada ustalono 

odpowiednio na dzień 2 maja pi ątek i 10 listopada poniedziałek , w ten sposób będzie 
możliwość skorzystania z długich weekendów,  

• Praca w piątek po Bożym Ciele została przełożona na sobotę 14 czerwca, co również stworzy 
możliwość dłuższego odpoczynku,  

  
Płace 2014 
 
 Dyrekcja Spółki wyprzedzając nasz wniosek dotyczący tegorocznego wzrostu wynagrodze ń 
poinformowała, że w założeniach budżetowych na ten rok została zaplanowana 4 % podwy żka 
wzrostu płac.   
 Informacja, że firma przewiduje w tym roku wzrost płac jest informacją jak najbardziej pozytywną 
zwłaszcza, że w trakcie ostatnich dwóch lat nie było podwyżek zbiorowych.  

                              INFORMATOR ZWIĄZKOWY nr  3/2014 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Organizacja Międzyzakładowa 

Fiat Auto Poland S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland, Fenice Poland, Comau Poland, Magneti Marelli Poland , Delfo Polska , 

CEVA Automotive Logistics Poland, Electropoli Galwanotechnika Sistema Poland, Sirio Polska, Fiat Services Polska, Adler Polska, 

Avio Polska, New Pinto Poland w Bielsku-Białej. 

 

Bielsko-Biała 27 stycznia 2014 
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 W tym miejscu trudno mówić o szczegółach, czyli o ile wzrosną stawki osobistego 
zaszeregowania na poszczególnych kategoriach, ponieważ będzie to tematem rozmów z Dyrekcją 
Spółki w trakcie spotkań negocjacyjnych w miesiącu lutym.  
 
 Jedno jest pewne tegoroczna podwyżka płac ma skutkować od 1 stycznia.   
 
 W trakcie spotkania Dyrekcja Spółki poinformowała również, że przedmiotem tegorocznych 
negocjacji płacowych będzie zmiana zapisów dotyczących obecnej 15 % premii miesięcznej.   
 Dyrekcja zaproponowała zastąpienie tej premii – premią wynikającą z efektywnego czasu pracy 
tj. premi ą OEE, która obecnie funkcjonuje poza Regulaminem wynagradzania.  
 Szczegółowe zapisy dotyczące premii OEE zostaną zaprezentowane Związkom Zawodowym do 
końca stycznia.  
 Jak wynika z zaprezentowanych w trakcie spotkania danych w miesiącu styczniu średni 
wskaźnik OEE na zakładzie D1 i D4 wynosi, powy żej 75 % co wprost przekłada się na 15 % premię 
miesięczną.   
 
 Mając na uwadze, że tam gdzie główną rolę stanowią pieniądze, które wywołują największe 
emocje mamy prośbę do naszych członków Związku, aby podzielili się uwagami na temat 
zaproponowanej przez Dyrekcję premii OEE.  
 
 Ponieważ w trakcie dyskusji nad jej zapisami chcemy posiadać jak największą wiedzę na jej 
temat, aby przed ewentualnym wyrażeniem zgody na zmianę zapisów Regulaminu wynagradzania nie 
pominąć żadnego istotnego elementu.  
 
 Jako Związki możemy wspólnym stanowiskiem zablokować zaproponowane zmiany, ale w tym 
zakresie również chcemy poznać wasze zdanie, dlatego prosimy o uwagi, telefony lub e-meile.  
 
 O przebiegu spotkań negocjacyjnych będzie informować naszych członków na bieżąco po 
każdym spotkaniu.  
 
 
Łączenie zakładów 
       
 W trakcie spotkana Dyrekcja poinformowała również, że właściciele Adlera rozważają możliwość 
połączenia obecnych zakładów Adler Polska z zakładem w Gliwicach, posiadającym podobny profil 
produkcyjny, którego odbiorcami głównie są zakłady karoseryjne za południowej granicy.  
 
 
Z prac Zarz ądu  
 
 Naszym członkom Związku przypominamy o możliwości skorzystania w ofert, jakie przygotował 
Zarząd Związku:  
 

• 22 luty 2014 – Bal Metalowca  
• 10 – 22 czerwca 2014 – wyjazd na Sycylię  
• 5 - 16 sierpnia 2014 – wyjazd do Albanii 

 
Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Związku.  


