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Bielsko-Biała 9.02.2018r

Informacja dla członków Związku Zawodowego oraz pracowników Elektropoli
Poland Sp.z o. o.
Zarząd NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej,
informuje członków Związku Zawodowego oraz pracowników Electropoli Poland w Bielsku-Białej, że dnia 9
luty 2018 r odbyło się kolejne spotkanie z Dyrekcją dotyczące wzrostu płac na 2018 rok, na którym Dyrektor
ustosunkował się do naszego stanowiska z dnia 1.02.2018 które brzmiało:
Wzrost stawek w przedziałach 13-16 zł o 1.50 zł/godz , w przedziałach od 16-20 zł wzrost o 1.25 zł/godz i
powyżej 20 zł wzrost o 1.00 zł/godz. oraz wyrównanie dodatku dla pracowników umysłowych za nie
chorowanie o 100 zł . Dyrektor przedstawił propozycję następującą :
Utrzymać wzrost stawki o 1.50 zł/godz dla przedziału 13-16 zł i druga grupa to pracownicy powyżej 16.50 zł
podwyżki o 1.00 zł/godz oraz że nie widzi zasadności aby pracownicy umysłowi otrzymywali dodatek za nie
chorowanie 100 zł .Przedstawiciel wydziału Kol. Władysław Wróbel stwierdził, że pracownicy umysłowi
według niego będą pokrzywdzeni i tak nie powinno być. Dyrektor przedstawił jakie ma rozwiązania, które
zaproponuje dla pracowników umysłowych. Omówił propozycję oraz wartości jakie powinni otrzymać po
ocenie i podwyżkach indywidualnych. Mamy nadzieję, że Dyrektor dotrzyma słowa gdyż do tej pory nie
mieliśmy takiego przypadku aby było inaczej. W miesiącu czerwcu postaramy się przypomnieć Dyrekcji ile
zostało zrealizowanych podwyżek indywidualnych dla pracowników umysłowych i fizycznych.
Po przerwie i wymianie opinii kolegów biorących udział w spotkaniu a byli to Kol. W. Wróbel Kol. P. Pieronek
oraz Kol S. Przybył zawnioskowaliśmy że jesteśmy gotowi zawrzeć porozumienie dla pracowników dodając
przedłużenie funkcjonowania wysługi o kolejne 5 lat , kontynuacja programu nie chorujesz-zyskujesz.
Wprowadzono podwyżki z dniem 01.02.2018 do stawki zaszeregowania o wartości w danych grupach:
-od 13 zł do 16 zł podwyżka 1.50 zł/godz gdzie jest zatrudnionych 269 osób
-pozyżej 16.50 zł podwyżka 1.00 zł /godz gdzie jest zatrudnionych ok. 210 osób
Wzrost płacy w pierwszej grupie razem z premia średnio 16% to 292.32 zł miesięcznie. Kontynuacja wysługi to
dla ok. 180 osób wzrost o 1% płacy osobistej prawdopodobnie są to osoby, które są w tej grupie 210 osób.
Zawarte porozumienie jest kompromisem stron które daje realny wzrost płacy dla pracowników w 2018 roku.
Koledzy W. Wrobel i P. Pieronek widza potrzeby ulepszania działania dozoru w kierunku unikania wysyłania
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wadliwych detali do klienta, aby unikać reklamacji co skutkuje niższymi premiami miesięcznymi dla
poszczególnych brygad. Zwrócili też uwagę na sprawę zatrudnionych kolegów z sąsiedniego kraju taka by oni
tez byli zainteresowani dobra jakością pracy i aby otrzymywali również premie wynikające z regulaminu
wynagradzania w Electropoli (mamy na myśli premię miesięczną). Dyrektor poinformował, iż są już
prowadzone działania w tym kierunku. Kolegów z kraju sąsiadującego prosimy o informację w przypadku nie
wywiązania się ich pracodawcy z nie terminowych wypłat lub innych spraw związanych z wykonywaniem
pracy. Będziemy interweniować zgodnie z uprawnieniami Związków Zawodowych a takie interwencje miały
miejsce w ubiegłym roku a dotyczyło wypłat pensji z opóźnieniem.
Informujemy członków Związku Zawodowego NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA
Poland S.A. i Spółek że biuro jest zawsze czynne od godz 7:00 do godz 15:00 gdzie członkowie mogą załatwić
sprawy osobiste takie jak odbiór świadczeń statutowych czy też odbiór zapomóg losowych. Zawsze sprawy
bieżące przyjmują koledzy których znacie a są to kol. W. Wróbel kol. P. Pieronek kol. S Przybył
W kolejnych informacjach przedstawimy informację i sprawozdanie z wydatków środków pochodzących ze
składek Związkowych

Za zarząd
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