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Informacja dla pracowników Magneti Marelli Suspensions Systems Bielsko Sp. z o.o. 
W dniu 13 lutego 2015 miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Zakładowych Organizacji Związkowych 

działających w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji, która odpowiadając na nasze pismo z dnia 15 

stycznia 2015 zaprezentowała dane dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki, zatrudnionych pracowników, 

planów produkcyjnych na rok 2015 oraz czasu pracy w kontekście planów urlopowych.    

Wynagrodzenia pracownicze:  

• Spółka prowadzi działalność w dwóch obszarach – zawieszenia i amortyzatory, na koniec 2014 roku 

zatrudniała 651 osób tj. o 30 osoby więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 101 pracowników 

zatrudnionych jest na etatach umysłowych, 102 osoby Spółka zatrudnia przez Agencje pracy, 99 osób jest 

zatrudnionych na czas określony,   

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

wakacyjnej, efektywnościowej i świątecznej) przekroczyła nieco ponad 4 500 zł. i wzrosła ona w stosunku 

do roku ubiegłego o 4,31 %,, po doliczeniu ok. 160 godzin nadliczbowych na wydziale zawieszeń i ok. 

170 godzin nadliczbowych na wydziale amortyzatorów, jakie średnio przepracowali pracownicy na 

produkcji kwota średniej płacy miesięcznej wzrasta o ok. 500 zł. Z podwyżek indywidualnych skorzystało 

69 osób, w tym 33 osoby zatrudnione na produkcji i 36 osób zatrudnionych na etatach umysłowych,  

• Z zaprezentowanych wyników finansowych firmy wynika, że Spółka zaksięgowała dochody wysokości 753 

mil. zł.  i odnotował ok. zysk 32 mil. zł.  

Plan urlopów na rok 2015   
Przy założeniach produkcyjnych, jakie napływają od głównego kontrahenta, jakim jest Fiat, został 

zaproponowany przez Dyrekcję Spółki następujący kalendarz czasu pracy na rok 2015:  

• Zbiorowa przerwa urlopowa w dniach 3 - 11 sierpnia, obejmująca łącznie 9 dni urlopowych, rozpocznie 

się w poniedziałek 3 sierpnia a zakończy się w czwartek 13 sierpnia. 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. Przerwa świąteczno-noworoczna 

obejmująca 4 dni – w dniach od 28 do 31 grudnia,  

• 2 dni dodatkowo wolne za święto wypadające w sobotę tj. 15 sierpnia, 26 grudnia przypadło by   

odpowiednio na dzień 14 sierpnia piątek i wigilię 24 grudnia,  

Dyrekcja Spółki uwzględniając otrzymane od Fiata plany produkcyjne w drugiej połowie roku gdzie nie ma 

pokrycia na 10 dni produkcyjnych zaproponowała następujące rozwiązanie:  

• Zbiorową przerwę urlopową w dniach 26 – 30 października – 5 dni urlopowych, czyli w tym samym 

czasie jak Fiat Auto Poland, oraz 5 dni postojowych ( 9-13 listopad, 23 grudnia). Jednak ze względu na 

zmienność rynku i planów poszczególnych klientów Dyrekcja zaproponowała, aby podobnie jak w roku 

ubiegłym pracownik w terminie od 1 października do 23 grudnia skorzystał z 5 dni urlopowych. Jeżeli 

plany ulegną zmianie wówczas podobnie jak w roku ubiegłym (gdzie w gestii pracodawcy było 3 dni) nie 

trzeba będzie z tego skorzystać.  

Mając na uwadze ten temat poinformowaliśmy, że ostateczną odpowiedź udzielimy w przyszłym tygodniu, po 

konsultacji z naszymi członkami Związku. W tym miejscu zwracamy się o wyrażenie swojej opinii i przekazanie jej 

naszym delegatom lub bezpośrednio do siedziby Związku (niekoniecznie muszą być ona wyrażone na drzwiach 

od toalet, ponieważ trudno się z nimi wszystkimi zapoznać).  

Kolejne spotkanie 20 lutego trakcie, którego po analizie danych przekażemy Dyrekcji nasze 

żądania płacowe na ten rok 
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