Informator Związkowy 9/2017
Bielsko-Biała 17 Styczeń 2018r
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATOR ZWIĄZKOWY 1/2018
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Organizacja Międzyzakładowa
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, ASK Poland.

Komunikat dla członków Związku Zawodowego oraz pracowników ComauPoland
SP. z o. o.
Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i
Spółek Bielsku-Białej, informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Spółki
Comau Poland, iż w dniu 10.01.2018r. zostało skierowane do wszystkich
Organizacji Związkowych działających na terenie Spółki
zawiadomienie o zwolnieniach grupowych.
W dniu 16.01.2018r odbyło się spotkanie wszystkich Organizacji
Związkowych z Prezesem Comau Poland Panem Alfredo Walentini
na którym podał informację o przyczynach tej trudnej decyzji dla
wielu pracowników, a przyczyna jest trudna sytuacja ekonomiczna
Spółki w Polsce. Comau Poland S.p z o. o. zostanie zlikwidowana w
Polsce z dniem 30.09.2018r.
Podczas wypowiedzi stwierdził, że nie należy oczekiwać
odszkodowań zbliżonych jakie w poprzednich latach miały miejsce w FCA Poland.
Zakomunikowano również o tym, że około 20 pracowników Spółki Comau otrzyma propozycję
pracy w innych Spółkach z grupy FCA i dla tych pracowników przewiduje się odprawy
zgodnie z obowiązującym Kodesem Pracy. Zaproponowano aby odszkodowania były zgodne
z polskim prawem czyli (1,2 lub 3 odprawy uzależnione od stażu pracy)
Te wielkości odpraw na pewno nie spełniają oczekiwań pracowników. Z naszej strony było
wiele argumentacji między innymi, że największe rozgoryczenie jest w tej grupie pracowników
którzy pracowali w FSM, Fiat i 19 lat temu przeszli do Comau Poland oraz pracują do dzisiaj.
W tym okresie pracowali dla dobra Spółki w różnych krajach Europy.
Po przerwie zaproponowano dla pracowników, którzy mają staż pracy powyżej 8 lat
odprawę w wysokości 6 pensji. Z naszej strony zawnioskowaliśmy aby pochylić się nad
pracownikami, którzy maja dziś przepracowane 35 lat i więcej, gdyż Ci pracownicy będą w
najgorszej sytuacji na rynku pracy. Pan Alfredo Walentini przekazał informacje, iż pracownicy
którzy mają uprawnienia emerytalne otrzymają świadczenia w/g. Układu Zbiorowego Pracy dla
pracowników Comau Poland.
Terminu kolejnego spotkania nie ustalono!!! Nie jest to dobra sytuacja gdyż może nie być
woli zawarcia porozumienia ze strony Dyrekcji. Jako Związek Zawodowy musimy dołożyć
wszelkich starań aby porozumienie było zawarte, gdyż naszym zdaniem będzie zawierało
lepsze warunki niż na dzień dzisiejszy gwarantuje Polskie Prawo.
Za Zarząd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informator Związkowy do użytku wewnątrzzwiązkowego
NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej
Tel./ fax 21- 37, 20-24 e-mail pracownikowfap@fiat.pl
www.metalowcy-bielsko.pl

