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

 

Czy będzie nagroda w wysokości 1 300 zł. ?  

 
 W dniu dzisiejszym tj. 24 lipca 2014 Dyrekcja Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. 

odpowiadając na wspólny wniosek Zakładowych Organizacji Związkowych z dnia 30 czerwca 2014, dotyczący 

wypłaty jednorazowej nagrody oraz dodatkowej rekompensaty za pracę w godzinach nadliczonych w pierwszym 

półroczu tego roku, w trakcie spotkania odpowiadając na nasze postulaty zaproponowała następujące 

rozwiązania:  

 

•  Dyrekcja mając na uwadze, że nie wszyscy pracownicy pracowali w godzinach nadliczbowych i nie było 

w Magneti Marelli sobót zbiorowych tak jak ma to miejsce m.in. w Fiat Auto Poland zaproponowała 

wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 1 300 zł. dla każdego pracownika, która mogła by być 

wypłacona do końca tego miesiąca,   

 

• Porozumienie dotyczące wypłaty tej nagrody zawierało oczekiwania Dyrekcji Spółki dotyczące dwóch 

elementów tj.  

1. Uzgodnienia dodatkowych 3 dni urlopu zbiorowego w okresie 1 września do 30 listopada 2014, 

ponieważ główny kontrahent – Fiat Auto Poland potwierdził, że prawdopodobnie dojdzie do 

zaplanowanego w dniach od 12 do 14 listopada 2014 zbiorowej przerwy urlopowej, która została 

uzgodniona ze wszystkimi Organizacjami Związkowymi w kwietniu podczas podpisywania 

zbiorowych planów urlopowych. Powyższe dni jak podkreślił dyr. Grzeszek mogą, ale nie muszą 

być wykorzystane, jako zbiorowy urlop i zapewne nie we wszystkich obszarach działalności 

Spółki.    

2. Deklaracji Związków Zawodowych, że jeżeli u głównego kontrahenta – Fiat Auto Poland – 

zgodnie z podpisaną przez wszystkie Organizacje Związkowe w dniu 15 lipca 2014 deklaracją o 

kontynuowaniu rozmów płacowych i rozmów nad możliwości wydłużenia okresów 

rozliczeniowych w roku 2015, również tutaj w Magneti Marelli będą takie rozmowy prowadzone.  

 

 Mając na uwadze propozycję wypłaty dodatkowych środków finansowych w wysokości 1 300 zł., oraz to 

że treść zaproponowanego Porozumienia jest zbieżne z tym co zostało zawarte w Fiat Auto Poland – gdzie 

nagroda maksymalnie może osiągnąć 1 400 zł. oraz w Fiat Services Polska gdzie będzie wypłacone 1 000 zł. 

nagrody, jak również złożonej deklaracji przez Dyrekcję o kontynuowaniu rozmów płacowych uważamy, że 

Porozumienie jest akceptowalne.  

 Jednak mając na uwadze, że tutaj w Magneti Marelli zawsze Porozumienia były zawierane wspólnie  

przez obie funkcjonujące w Spółce Organizacje Związkowe decyzję swoją zawieszamy do momentu złożenia 

takiej deklaracji przez drugą Organizację oraz czekamy na opinie naszych członków Związku.    
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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, 
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Bielsko-Biała 24 LIPCA 2014 
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