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Informacja dla pracowników Marpol Sp. z o.o. 
 
 W dniu 9 czerwca 2016 Dyrekcja Spółki zaprezentowała Zakładowym Organizacjom 
Związkowym wyliczenia dotyczące rozdysponowania środków finansowych pochodzących z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  
  

 W tym rok podobnie jak w roku ubiegłym kolejna ekipa rządowa nie podniosła odpisu 
podstawowego i utrzymała go na poziomie ubiegłorocznym, pomimo wniosku, jaki został 
skierowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Odpis na jeden etat      
( nie na pracownika ) wynosi nadal 1 093, 93 zł.   
  
 W tym roku, aby uniknąć sytuacji, że pracownicy Marpolu, jako jedyni ze Spółek 
funkcjonujących na trenie Compresario Bielsko-Biała ( tren byłego FSM/FAP ) nie otrzymali 
żadnych środków pieniężnych na Święta Bożego Narodzenia. Postanowiliśmy to zmienić i już 
teraz zagwarantować kwotę dofinansowania do świąt.    
  
 W miesiącu lipcu Spółka wypłaci każdemu pracownikowi z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych zachowując ubiegłoroczne kryteria dochodowe następujące 
dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”:  
 

• 900 zł. – pracownikom o kryteriach dochodowych do 1 700 zł. na osobę,  
• 890 zł. - pracownikom o kryteriach dochodowych pomiędzy 1 700 zł. a  2 800 zł.,   
• 880 zł. - pracownikom o kryteriach dochodowych powyżej 2 800 zł. na osobę,  

 
 W miesiącu grudniu Spółka wypłaci n/w kwoty, jako dofinansowanie do świąt Bożego 
Narodzenia: 
 

• 270 zł. – pracownikom o kryteriach dochodowych do 1 700 zł. na osobę,  
• 260 zł. - pracownikom o kryteriach dochodowych pomiędzy 1 700 zł. a  2 800 zł.,   
• 250 zł. - pracownikom o kryteriach dochodowych powyżej 2 800 zł. na osobę, 
 

 W miesiącu listopadzie, jako Związek złożymy wniosek, aby Dyrekcja Spółki zwiększyła 
odpis na fundusz socjalny a tym samym, aby „nagroda” na święta była zdecydowanie wyższa.  
 
 Na zakończenie spotkania Dyrekcja Spółki odpowiadając pozytywnie na nasz wniosek 
potwierdziła, że w najbliższym czasie będzie miało miejsce spotkanie, na którym zostaną 
uporządkowane zapisy Regulaminu Wynagradzania.  
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FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland, Fenice Poland, Comau Poland, Magneti Marelli Poland, Delfo Polska , CEVA Automotive 

Logistics Poland, Electropoli Poland,  Sistema Poland, Sirio Polska, FCA Services Polska, Adler Polska, Avio Polska,  

New Pinto Poland, Marpol, MT Poland w Bielsku-Białej. 
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