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

W ubiegłym tygodniu, Dyrekcja Spółki odpowiadając na nasze pismo z dnia 23 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,  

• założeń produkcyjnych na rok 2014,  

•  

Wynagrodzenia pracownicze:  

• Spółka prowadzi działalność w dwóch obszarach – zawieszenia i amortyzatory, na koniec 2013 roku zatrudniała 

621 osób tj. o 16 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego,   

• 93 pracowników zatrudnionych jest na etatach umysłowych,   

• 113 osób posiada umowy na czas określony,  

• 21 osób Spółka zatrudnia przez Agencje pracy,   

• średnia płaca teoretyczna za rok ubiegły wraz 1/12 wszystkich otrzymanych przez pracownika premii ( wakacyjnej, 

efektywnościowej i świątecznej) przekroczyła nieco ponad 4 300 zł. i wzrosła ona w stosunku do roku ubiegłego o 

2,28 %, na co wpływ miała wynegocjonowana w roku ubiegłym podwyżka płac  

• Po doliczeniu ponad 170 godzin nadliczbowych na wydziale zawieszeń i 140 godzin nadliczbowych na wydziale 

amortyzatorów, jakie średnio przepracowali pracownicy na produkcji kwota średniej płacy miesięcznej wzrasta o 

ok. 500 zł.  

• z podwyżek indywidualnych skorzystały 41 osób, w tym 17 osób zatrudnione na produkcji i 23 osób zatrudnionych 

na etatach umysłowych,  

• Z zaprezentowanych ogólnych wyników finansowych firmy wynika, że Spółka zanotowała niższe dochody niż w 

roku poprzednim zamykając rok 689 mln dochodu ( spadek o ok. 6,00 % w stosunku do roku ubiegłego ) i 28 mln 

zysku ( spadek o ok. 50 % w stosunku do roku ubiegłego)  

 

Plan urlopów na rok 2014    

Przy założeniach produkcyjnych, jakie napływają od głównego kontrahenta, jakim jest Fiat, został ustalony kalendarz czasu 

pracy na rok 2014:  

• Zbiorowa przerwa urlopowa obejmująca łącznie 9 dni urlopowych rozpoczęłaby się w poniedziałek  4 sierpnia a 

zakończy się w czwartek 14 sierpnia ( święto 15 sierpnia wypada w tym roku w piątek)  

• Na wydziałach gdzie ze względu na proces produkcyjny nie będzie zorganizowanej przerwy zbiorowej pracownicy 

skorzystają z indywidualnych urlopów w okresie od 1 czerwca do 30 września ( dotyczy to ok. 80 osób)  

• 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 będą skoordynowane z przerwą jaką 

ustali Fiat Auto Poland, ale można zaryzykować, że będzie to odpowiednio - dzień 2 maja piątek i 10 listopada 

poniedziałek,   

 

Założenia produkcyjne   

Założenia produkcyjne na rok 2014 są głównie powiązane z sytuacją Fiat Auto Poland oraz całą Grupą Fiata w Europie. 

Jednak jak podkreślili w trakcie spotkania przedstawiciele Dyrekcji plany pod względem produkcji i zatrudnienia na ten rok 

są stabilne. Mamy nadzieje, że te stabilne plany zostaną przełożone na tegoroczny wzrost płac, o który w najbliższym 

czasie wystąpimy.   
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