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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.

Informacja dla pracowników Marpol Sp. z o. o.
W dniu 25.01.2018r odbyło się spotkanie Dyrekcji Spółki z
Organizacjami Związkowymi działającymi na terenie zakładu.
Spotkanie dotyczyło omówienia zmian do aneksu Regulaminu
Wynagradzania jaki obowiązuje w Spółce. Zmiany te wynikają z
porozumienia zawartego w dniu 19.12.2017r i dotyczą poziomu i sposobu wynagradzania pracowników
Marpol Sp. z o. o. Pragniemy poinformować członków Związku Zawodowego oraz wszystkich pracowników,
iż na wniosek naszych przedstawicieli zostały przedstawione Dyrekcji tematy:
•

Omówiono temat prowadzenia rejestracji czasu pracy w kartach operatorów

•

Poruszono kwestie przydzielania kodów nieaktywności

•

Zgłoszono uwagę, że w strefie wykończenia ilość brygadzistów jest nie wystarczająca w stosunku do
nakładu pracy

•

Zasugerowano, aby zwiększyć ilość czasu potrzebna na szkolenie nowych pracowników

•

Kolejnym problemem byłą dostępność drukarki etykiet (jedna na hale to zbyt mało)

•

Problem z organizacją produkcji ( m.in. sprawy logistyczne oraz związane z tym problemy w procesie
produkcyjnym na poszczególnych wyspach)

•

Została poruszona kwestia spożywania posiłków w nie odpowiednich miejscach oraz wczesnego
opuszczania hali produkcyjnej na zakończenie zmiany

•

Zostały przeprowadzone również rozmowy na temat strefy „TOC”

Powyższe tematy są w trakcie rozpatrywania przez Dyrekcję, która również na spotkaniu zasygnalizowała, że są
pracownicy którzy nie zwracają uwagi na upomnienia słowne i ze strony nadzoru jest brak narzędzia, jakie
pozwoli na zdyscyplinowanie najbardziej lekceważących swoje obowiązki pracowników. Jak wynika z
informacji ze strony Dyrekcji odsetek takich pracowników nie jest duży. W najbliższym czasie na ten temat
oraz powyższy zaplanowano kolejne spotkanie.
Ze strony Zarządu NSZZ Pracowników pragniemy zakomunikować, że w najbliższym czasie zostaną
uruchomione „dyżury” przedstawicieli Zarządu gdzie będzie można przedstawić bieżące sprawy z którymi
borykają się pracownicy Spółki. O szczegółach poinformujemy wkrótce
Za Zarząd
Przewodniczący Stanisław Młynarczyk
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