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Delfo Polska S.A.  
 

 W ubiegłym tygodniu w czwartek 9 lipca 2015 odbyło się spotkanie działających w Delfo Polska S.A. 
Zakładowych Organizacji Związkowych z Dyrekcją Spółki.  
 Spotkanie w głównej mierze miało na celu uzgodnienie pakietu ekonomicznego dla pracowników Delfo 
Polska S.A. zatrudnionych w Tychach, Kielcach, Poznaniu i Skarżysko – Kamienna.   
  W pierwszej części spotkania Prezes Delfo Polska S.A. pan Canavero podziękował wszystkim 
pracownikom za duże zaangażowanie w realizację zadań produkcyjnych oraz sprostanie wymogom, jakie od 
Spółki oczekują kontrahenci.  
 Następnie zaprezentował działania inwestycyjne, jakie w najbliższym czasie podejmie Spółka a 
dotycząca m.in. budowy nowej kataforezy w Kielcach.  
 Na zakończenie podkreślił, że jednym z głównych zadań, jakie stawia sobie za priorytet to utrzymanie 
zatrudnienia w ciągu najbliższych lat.  

Następnie zostały przedstawiane dane dotyczące sytuacji pracowników za rok ubiegły. Spółka/Spółki  
łącznie zatrudniają blisko 1 600 osób ( 976 w Tychach, 500 w Kielcach, 29 w Poznaniu i 92 osoby są 
zatrudnione w DP Metal).  

Średnia płaca wraz z godzinami nadliczbowymi ( ok. 220 ) oraz nagrodami i premiami na stanowiskach 
fizycznych wyniosła nieco ponad 5 300 zł.  

W ramach planu merytokratycznego Spółka w roku 2014 przyznała 608 interwencji płacowych. Z 
podwyżki super minimum skorzystało 469 osób w tym 314 osobom zatrudnionych w Tychach.  139 osób 
otrzymało awanse w kategorii zaszeregowania (w Tychach 86 osób). 1296 osobom przyznano jednorazowe 
nagrody, czyli tradycyjne una tantum  

Na wszystkie w/w elementy płacowe dla pracowników Spółka wydała w roku 2014 ponad 550 tyś. 

złotych.  

 

Podwyżki płac 2015  

 
Dyrekcja Spółki zaproponowała stronie związkowej propozycje płacowe zbliżone do rozwiązań z FCA 

Poland.  
Wysokość zbiorowej podwyżki w kwocie 130 zł. w równej wysokości dla każdego zatrudnionego 

począwszy od 1 lipca 2015. 

 Jednorazową nagrodę w wysokości 780 zł. – wypłaconą wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec, oraz 
waz z wynagrodzeniem za miesiąc wrzesień i grudzień wypłatę premii kwartalnych w wysokościach 
adekwatnych do wypłaconych w FCA Poland. Na kategoriach zaszeregowania – B2, B1,C2 – 113,90 zł. , na 
kategoriach zaszeregowania - C1, D2,D1,E3,E2,E1 – 126,06 zł. na pozostałych kategoriach – 151,27 zł.  

Zbiorowa podwyżka oraz w/w premie gwarantują łączną podwyżkę na najniższych kategoriach – 168 

zł./miesięcznie.  

W związku z brakiem posiadania przez Delfo Polska certyfikatu WCM – strony ustaliły, że miesiącu 
grudniu w trakcie kolejnego spotkania zostanie uzgodniony pakiet ekonomiczny dla pracowników Delfo Polska 
S.A.  na rok 2016 uwzględniający wartość premii rocznej z FCA Poland.   
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FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland, Fenice Poland, Comau Poland, Magneti Marelli Poland , Delfo Polska , CEVA Automotive 

Logistics Poland, Electropoli Galwanotechnika Sistema Poland, Sirio Polska, FCA Services Polska, Adler Polska, Avio Polska,  

New Pinto Poland w Bielsku-Białej. 
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