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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 członków Związku Zawodowego oraz pracowników ASK
Poland
Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek
w Bielsku-Białej, informuje członków naszego Związku Zawodowego oraz pracowników, że w
dniu 1.03.2018 roku został złożony wniosek ze strony naszej Organizacji Związkowej o
kontynuacje rozmów dotyczących wzrostu funduszu plac dla Pracowników ASK Poland
Minęło 18 dni od ostatniego spotkania z Dyrekcją. Panie z „Solidarności” nie raczyły się
pochylić nad potrzebą wzrostu płac, natomiast uporczywie powtarzają, i tu cyt. „Metalowcy
wszystko podpisują”
Informujemy wszystkich pracowników, że mając dokumentację dotyczącą spraw
pracowniczych a zwłaszcza wzrostu płac od 2010 roku dla pracowników ASK Poland wszystkie
porozumienia były podpisywane tylko i wyłącznie przez „Solidarność”
Podwyżka płac od 1 stycznia była tylko w dwóch latach tj. 2015 oraz 2017 pozostałe
podwyżki były z opóźnieniem, bez wyrównania, co przy tym poziomie płac jest bardzo
niekorzystne dla pracowników
W związku z nieprawdziwymi informacjami jakie wychodzą od osób z „Solidarności”
postanowiliśmy przygotować i przypomnieć jak przebiegały przyrosty płac w poprzednich latach
dlatego powstała tabela w której przedstawiamy te wartości abyście sami mogli ocenić zasługi
Pań z „Solidarności” które was reprezentują.
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Rok

Min

Podwyżka w

Data

Płaca po

Roczny

Miesięczny

płaca

ASK

wprowadzenia

wdrożeniu

przyrost

wzrost

podwyżki

płacy

płacy

krajowa
2010 1317 zł

270 zł

1.05.2010

1587 zł

2160 zł

180 zł

2011 1386 zł

90 zł

1.03.2011

1677 zł

810 zł

67,50 zł

2012 1500 zł

100 zł

1.05.2012

1777 zł

800 zł

66,70 zł

2013 1600 zł

120 zł

1.04.2013

1897 zł

1080 zł

90 zł

2014 1680 zł

180 zł (w tej

1.04.02014

2077 zł

Po odliczeniu 60

90 zł

zł z kwoty 180

kwocie jest 60 zł

przyrost wyniósł

premii absencyjnej

1080 zł

z roku 2013 czyli
podwyżka była 120
zł)

2015 1750 zł

150 zł

1.01.2015

2227 zł

1800 zł

150 zł

2016 1860 zł

100 zł

1.04.2016

2327 zł

900 zł

75 zł

2017 2000 zł

110 zł

1.01.2017

2437 zł

1320 zł

110 zł

Szanowne Panie i Panowie Koleżanki i Koledzy Związkowcy zawsze chcemy działać dla
dobra was i dla przyszłości waszego zakładu. Pragniemy poinformować, że w Spółce gdzie do
2016 roku był tylko związek Solidarność, który reprezentuje Pani Przewodnicząca dziś po
rozmowach i argumentach z naszej strony sytuacja pracowników jest zdecydowanie lepsza i jest
większe poszanowanie praw pracowniczych ze strony pracodawcy.
Będziemy prowadzić rozmowy tak, aby pracownicy otrzymali podwyżki płac w 2018 roku z
wyrównaniem od 1 stycznia.
Dlatego wszystkich, którzy chcą przekonać się jak dziś wygląda sytuacja w tej lub innych
Spółkach zapraszamy do zapoznania się z informacjami które są zawarte na naszej stronie
internetowej www.metalowcy-bielsko.pl
Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 6 marzec 2018r
Za Zarząd
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