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

 
 W dniu dzisiejszym 25 marca 2015 odbyło się kolejne spotkanie negocjacyjne Zakładowych Organizacji 

Związkowych działających w Magneti Marelli z przedstawicielami Dyrekcji.  

 Dyrekcja potrzymała stanowisko dotyczące wdrożenia podwyżek zbiorowych w kwocie 200 zł. 

miesięcznie od 1 marca 2015 oraz jednorazową nagrodę w kwocie 400 zł. wyliczając, że zaproponowane kwoty 

skutkują 4, 9 % wzrostem płacy teoretycznej ( tą, która pracownik otrzymuje za przepracowanie nominalnego 

czasu pracy bez godzin nadliczbowych) przy tegorocznej inflacji wynoszącej 0 %. Zaproponowana podwyżka 

zwiększa tegoroczne wynagrodzenia pracowników o 2 400 zł.  

 Jak poinformowała Dyrekcja powyższe zaproponowane kwoty mogą ulec w niewielkim stopniu zmianom 

jednak podstawą do wprowadzenia w życie tych kwot jest zaakceptowanie przez Związki Zawodowe zwiększenie 

wyłącznie w tym roku okresu rozliczeniowego. 

 W przypadku braku zgodny na zwiększenie okresu rozliczeniowego Dyrekcja Spółki zaproponuje zbiorową 

podwyżkę z dniem 1 marca 2015 w kwocie 120 zł ( wartość ubiegłorocznej nagrody jednorazowej 10 x 120 zł = 

1 200 zł.)  

 Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na poniedziałek 30 marca 2015 w trakcie, którego jako Związki 

powinniśmy podjąć decyzję o akceptacji lub braku akceptacji zaproponowanych zagadnień. 

  

 Zdajemy sobie sprawę, że największym problemem, przed którym jako Związki stoimy to zapis mówiący o 

zwiększeniu okresu rozliczeniowego niezależnie, w jakiej byłby on wysokości. Zadajemy sobie również sprawę, 

że budzi on wśród pracowników wiele wątpliwości oraz strach, dlatego w dalszej rozmowie z Dyrekcją, jako 

Związki rozmawialiśmy o „brzegowych” zapisach, na jakich mógłby on ewentualnie funkcjonować w 

rzeczywistości oraz dlaczego jest on potrzebny:  

 

• Zwiększenie okresu rozliczeniowego jest potrzebne wyłącznie do „pokrycia” ewentualnych 5 dni 

postojowych w miesiącach jesiennych, co jest związane wyłącznie z ewentualnym spadkiem pracy w 

Fiat Auto Poland, na pozostałych działach taka sytuacja może nie mieć miejsca,  

• Pozostałe godziny nadliczbowe wynikające z realizacji planów produkcyjnych byłby płacone na 

dotychczasowych zasadach,  

• W przypadku wystąpienia dni postojowych, aby nie obniżały one zbyt drastycznie wynagrodzenia za 

dany miesiąc byłaby możliwość określenia, że dotyczyłoby to wyłącznie 2 dni w danym miesiącu, np. 

październik ma 22 dni robocze, wówczas pracodawca musi zapłacić za 20 dni roboczych 

• Odpracowanie w/w 5 dni odbywałoby się na zasadzie wyłącznie jedna sobota w miesiącu pozostałe 

soboty na dotychczasowych zasadach,  

 

 Powyższe „brzegowe” zapewne pozwolą wyjaśnić dotychczasowe wątpliwości, które powstają w trakcie 

licznych rozmów, jakie prowadzą między sobą pracownicy.  

 

 Jako Związki stoimy przed pewnym dylematem czy w poniedziałek rozmawiać w kierunku zawarcia 

porozumienia, aby uzyskać jak największą podwyżkę dla pracowników a jednoczenie szukać takich zapisów, aby 

funkcjonowanie okresu rozliczeniowego byłoby praktycznie nieodczuwalne, albo „oddać” Dyrekcji 1 200 zł. w 

tym roku i oddawać je w latach następnych?  
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