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Informacja dla pracowników Magneti Marelli Suspensions Systems Bielsko Sp. z o.o. 

 
 W dniu 13 marca 2015 odbyło się kolejne spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych działających 

w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji w ramach tegorocznych negocjacji płacowych.  

 W trakcie ostatniego spotkania 20 lutego 2015 nasz Związek zażądał następujących wartości 

finansowych:  

• zbiorową podwyżkę płac w wysokości 300 zł. miesięcznie w skutkach od 1 stycznia 2015  

• przeszeregowanie znacznej grupy pracowników z kategorii B2 na B1  

• dopłatę wysokości 50 zł. do pracy w soboty,  

 

 Dyrekcja w dniu dzisiejszym odpowiadając na nasze żądania zaprezentowała następujące wartości 

wzrostu tegorocznych płac:   

• zbiorową podwyżkę w kwocie 200 zł. miesięcznie  

• jednorazową nagrodę w wysokości 400 zł. a jako skutek wzrostu płac od 1 stycznia 2015 

• powyższy wzrost płac jest uwarunkowany akceptacją przez Związki Zawodowe zwiększenia wyłącznie 

w roku 2015 okresu rozliczeniowego z obecnego 3 miesięcznego na dwa okresy rozliczeniowe 4 i 8 

miesięczny ( styczeń – kwiecień, maj – grudzień ) lub dwa po 6 miesięcy ( styczeń – czerwiec i lipiec – 

grudzień )   

 

 Powyższe propozycje płacowe nieco odbiegają od naszych oczekiwań, ale uważamy, że należy je 

przemyśleć oraz przedyskutować z naszymi członkami Związku. Poniżej prezentujemy kwoty proponowanej 

podwyżki miesięcznej na poszczególnych grupach pracowniczych wg. kategorii zaszeregowania:   

 

• B 2 – 177,58 zł. 

• B 1 -  188,12 zł. 

• C 2 – 198,64 zł. 

• C 1 – 210,69 zł. 
 

 Osobnym tematem zostaje pozostaje kwestia zwiększenia okresu rozliczeniowego w roku 2015. Wiemy, 

że ostatnio temat ten wywołuje spore negatywne emocje wśród pracowników i nie jest to łatwe zagadnienie.     

Na ten moment trudno zaprezentować konkretne rozwiązania i przykłady jak będzie on wyglądał w Magneti 

Marelli, ponieważ nie były one tematem dzisiejszej dyskusji.   

 Jako Związek mamy pewne pomysły i przemyślenia jak powinien on funkcjonować w momencie 

ewentualnego zastosowania a zarazem, aby miały on jak najmniejszy negatywny skutek dla zatrudnionych.  

 Zawsze, jako Związek braliśmy odpowiedzialność za to, co robimy i jak robimy, dlatego w tym miejscu 

zwracamy się do naszych członków Związku oraz pozostałych pracowników z jednym zasadniczym pytaniem – 

 

 W trakcie najbliższych dni czekamy na informację zwrotną od naszych członków Związku oraz pozostałych 

pracowników – prosimy o email oraz telefony.  
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Bielsko-Biała 13 MARCA 2015 

Czy w trakcie kolejnego spotkania ( 19 marca 2015) mamy podjąć dyskusje w w/w temacie zgłoszonym 

przez Dyrekcję Spółki czy też nie ?  


