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Komunikat dla pracowników ASK Poland Sp. z o. o. 

 

       W dniu 14.02.2018r odbyła się Komisja Socjalna, na której zdecydowano o podziale środków 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość odpisu na jednego pracownika nie ulega zmianie i 

wynosi 1 185.60 zł. 

1. Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników ASK Poland, którzy w 2018 roku wykorzystają urlop 

wypoczynkowy w wymiarze 14 dni to kwoty: 900 zł, 850 zł, 800 zł, netto w zależności od wysokości dochodu 

wg zasad ujętych w regulaminie. 

2. Świadczenia pieniężne przeznaczone na miesiąc grudzień to kwoty: 300 zł brutto (ok. 260 netto) w 

zależności od wysokości dochodów wg zasad ujętych w regulaminie.  

Na spotkaniu padła propozycja  rozdysponowania kwoty rezerwowej środków np. na bilety do kina, paczki 

mikołajkowe, lub wejściówki na zajęcia sportowe. Decyzja, co do podziału tych środków zostanie podjęta na 

kolejnych spotkaniach. Podkreślamy, że środki dostępne to: 90 365,24 zł i w przeliczeniu na 1 085 

pracowników nie jest to wysoka suma. 

W rozmowie z Panią Dyrektor nawiązaliśmy do pisma dotyczącego zorganizowania przewozów do nowego 

zakładu w Wilkowicach. Zapewniono nas o podjętych działaniach w tym zakresie wspólnie z Zakładem Bulten. 

Kwestie skomunikowania terenów przemysłowych Wilkowice jest dla pracowników bardzo ważnym tematem. 

       Po sygnałach docierających do naszego Związku Zawodowego dotyczącego zasad wypłacania premii za 

obecność uzyskaliśmy zapewnienie, że w całym zakładzie sposób naliczania jest taki sam.  

Sprawą, która jest dla NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w 

Bielsku-Białej na chwilę obecna jest bardzo ważna to jest podjęcie rozmów płacowych. Nie rozumiemy 

dlaczego NSZZ Solidarność nie chce wyznaczenia terminu rozmów! Naszym zdaniem przeciąganie w czasie 

jest dla pracowników niekorzystne i należy jak najszybciej podjąć rozmowy kierując się zasadą realnych żądań 

i zdrowego kompromisu. 

Nasz Związek nie będzie obiecywał! Uważamy, że negocjacje są w stanie doprowadzić do konkretnego 

przyrostu płacy a do tego jest potrzebna wola wszystkich stron 
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Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Organizacja Międzyzakładowa 

FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland, Fenice Poland, Comau Poland, Magneti Marelli Poland, Delfo Polska , CEVA Automotive 

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

New Pinto Poland, Marpol, ASK Poland. 
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