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Fiskus kosi
Z³otówkê gotówk¹ bêdzie musia³

obecnie zap³aciæ ka¿dy pracow-
nik FAP za tzw. abonament medycz-
ny, pozwalaj¹cy na korzystanie z za-
k³adowej przychodni. Rachunki za
przeprowadzane tam zabiegi oraz ba-
dania nadal regulowaæ ma Fiat, ale
ju¿ podatek fiskusowi ka¿dy bêdzie
musia³ zap³aciæ z w³asnej kieszeni.
Zadba o to dyrekcja, potr¹caj¹c z
wynagrodzenia odpowiednie kwoty
(18 proc. warto�ci us³ugi medycznej)
przy nastêpnej wyp³acie.

Dlaczego? Otó¿ zgodnie z inter-
pretacjami podatkowymi � niestety
popartymi wyrokami s¹dowymi � ge-
neralnie wszystko co zatrudniony do-
staje od pracodawcy, niezale¿nie: w
gotówce czy tzw. �wiadczeniu w natu-
rze, stanowi dla niego dochód, a tym
samym podlega opodatkowaniu.  Tym
samym mo¿e warto zastanowiæ siê,
czy nie zamiast �darmowego leczenia�
nie lepiej dostaæ pieni¹dze, skoro i
tak trzeba zap³aciæ podatek. A leczyæ
siê u wybranego medyka.           (zz)

Podwy¿ek nie ma i nie bêdzie � au-
torytatywnie stwierdzi³ dyrektor

Andrzej Piêtka, podczas pi¹tkowego
(2 marca 2012) spotkania ze zwi¹zkami
zawodowymi. To zdanie dok³adnie od-
daje podej�cie zarz¹du FAP, zarówno
do godnych, sprawiedliwych p³ac, jak
i dialogu spo³ecznego. Jednego i dru-
giego ma nie byæ, a pracownicy maj¹
nie dyskutowaæ tylko pos³usznie s³u-
chaæ i zarabiaæ mniej.

Brak nominalnych podwy¿ek ozna-
cza bowiem, ¿e realne p³ace za spra-
w¹ rosn¹cych cen spadn¹ i to sporo.
NBP poda³o, ¿e �rednia inflacja w
ubieg³ym roku wynios³a 4,3 proc. (dla
porównania w 2010 by³o to 2,6 proc.).
Jednak, je�li pomin¹æ taniej¹ce wcza-
sy w Egipcie i lokomotywy � których
pracownicy FAP raczej nie kupuj¹ �
ubieg³oroczny wzrost cen ¿ywno�ci i
innych podstawowych produktów by³
znacznie wy¿szy. Siêga³ kilkunastu pro-
cent. I o tyle mniej pracownik mo¿e
dzisiaj kupiæ za swoj¹ pensjê.

Dla dyrekcji, jak widaæ, nie ma to
jednak znaczenia i dlatego je�li za³o-
ga nie wyka¿e determinacji oraz nie
rozpocznie twardej walki o swoje in-
teresy, to podwy¿ek rzeczywi�cie nie
bêdzie. Mimo, ¿e FAP miniony rok
zakoñczy³o wypracowaniem ponad
170 mln z³ zysku operacyjnego oraz
prawie 84 mln z³ zysku netto. To
mniej wiêcej jedna czwarta ubieg³o-
rocznych zarobków ca³ej za³ogi.

Zysk wynika³ z wy¿szych przycho-
dów (mimo mniejszej liczy wyproduko-
wanych aut). Przeliczaj¹c na osobê,
ka¿dy pracownik FAP wypracowa³
w 2011 �rednio o 217 tys. z³ wiêcej
ni¿ rok wcze�niej. Dyrekcja przeko-
nywa³a � i zdaje siê, ¿e niektóre organi-
zacje (prawie) zwi¹zkowe przekona³a
� ¿e zysk jest zas³uga ró¿nic kursowych,
a nie za³ogi. Pytanie jednak jak mog³y

one wp³yn¹æ na wysoko�æ funduszu
p³ac, który w ci¹gu roku stopnia³ o 10,3
proc.? Przecie¿ wynagrodzenia pra-
cowników FAP niezmiennie s¹ wyp³a-
cane w z³otówkach? Dla porównania
ca³kowite koszty dzia³alno�ci tyskiej
spó³ki zmala³y o ca³e 1,1 proc., czyli
blisko dziesiêæ razy mniej ni¿ wyna-
grodzenia pracowników! To jedno-
znacznie pokazuje, ¿e za³oga FAP w
praktyce podwy¿kê ju¿ wypracowa-
³a i teraz nale¿y j¹ tylko wyp³aciæ.

Takie te¿ jest ¿¹danie naszego zwi¹z-
ku. Powinien je poprzeæ � najlepiej przy-
stêpuj¹c do Solidarno�ci � ka¿dy, kto
uwa¿a, ¿e powinien otrzymywaæ wy-
¿sze wynagrodzenie za swoj¹ pracê.
Razem mo¿emy zwyciê¿yæ.        (red)

Sk¹py jak FAP

Urlop wyznaczany bez planu
Nie tylko podwy¿ki wynagrodzeñ, ale równie¿... mo¿liwo�æ dysponowa-

nia w³asnym urlopem zamierza zabraæ pracownikom dyrekcja FAP. Do
tego bowiem sprowadza siê propozycja, aby nie tworzyæ planu urlopów �
który zgodnie z zak³adowym uk³adem zbiorowym pracy powinien byæ uzgod-
niony ze zwi¹zkami zawodowymi do koñca grudnia ubieg³ego roku, a oczywi-
�cie nie by³ � lecz pozwoliæ pracodawcy na dowolne wskazywanie przerw
urlopowych. Wakacyjnej z miesiêcznym wyprzedzeniem, a pozosta³ych (w
bli¿ej nieokre�lonej liczbie) z dwutygodniowym. Pierwsza taka dodatkowa
przerwa ma byæ ju¿ 29-30 marca 2012, czyli na tydzieñ przed Wielkanoc¹.

Wiêkszo�æ organizacji zwi¹zkowych potulnie zgodzi³a siê na takie roz-
wi¹zanie, nie bior¹c w ogóle pod uwagê, jak pracownicy maj¹ planowaæ
wypoczynek z rodzin¹, skoro w czerwcu � gdy zaczynaj¹ siê szkolne wa-
kacje � nie bêd¹ wiedzieli, czy wolne maj¹ w lipcu, czy sierpniu. Blankie-
towa zgoda na urlop wypoczynkowy na przyk³ad pod koniec listopada,
te¿ wygl¹daæ mo¿e na kiepski ¿art. Niestety nim nie jest.

Co wiêcej takie wyznaczanie przerw urlopowych przez dyrekcjê jest � de-
likatnie mówi¹c � �rednio zgodne z kodeksem pracy. Ten mówi bowiem wy-
ra�nie, ¿e w przypadku braku planu urlopów �pracodawca ustala termin urlo-
pu w porozumieniu z pracownikiem�, a jednostronne og³aszanie przerwy
urlopowej z porozumieniem ma wspólnego niewiele. Jednocze�nie nie mo¿-
na takiego trybu �wyznaczania urlopu� okre�liæ w porozumieniu zbiorowym,
bo jego zapisy z mocy prawa nie mog¹ byæ mniej korzystne od kodeksowych.

Z tych w³a�nie powodów Solidarno�æ, jako jedyna nie wyrazi³a zgody na
niekonsultowany z pracownikami brak planu urlopów. Tradycyjnie tylko
nasz zwi¹zek broni w FAP interesów za³ogi, a nie wygody dyrekcji.    (rd)
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¿e fatalny wzór naliczania pre-

mii efektywno�ciowej w FAP powo-
duje, ¿e ma ona lu�ny zwi¹zek z rze-
czywist¹ efektywno�ci¹ pracy. Jedno-
cze�nie kpin¹ jest twierdzenie � z któ-
rym swego czasu wyskoczy³o sze�æ or-
ganizacji zwi¹zkowych niczym Filip z
konopi � i¿ �przewidywany ni¿szy po-
ziom produkcji� musi mieæ negatyw-
ny wp³yw na wysoko�æ premii.

Otó¿ wystarczy siêgn¹æ po daw-
ne paski wyp³at, aby stwierdziæ, ¿e
premia efektywno�ciowa by³a zde-
cydowanie najni¿sza w 2009, gdy
rekordowa by³a produkcja, przycho-
dy i zyski spó³ki � zarówno liczone
³¹cznie, jak na jednego pracownika.
Natomiast najwy¿sze premie, wyp³a-
cono za lata 2005-07 (pamiêtajmy, ¿e
premia wyp³acana jest z pó³rocznym
po�lizgiem, czyli w czerwcu tego
roku pracownicy otrzymaj¹ j¹ za
2011), czyli okresie, kiedy produkcja
waha³a siê oko³o 300 tysiêcy samo-
chodów rocznie, a przychody wypra-

Premii wzloty i upadki
cowane przez ka¿dego pracownika
by³y �rednio o kilkaset tysiêcy z³o-
tych ni¿sze ni¿ obecnie! Widaæ to
zreszt¹ doskonale w tabeli.

Dlatego � czego Solidarno�æ doma-
ga siê od lat � koniecznie trzeba zmie-
niæ fatalny wzór naliczania premii efek-
tywno�ciowej, co wcale nie musi ozna-
czaæ likwidacji samej premii, która
przed laty zast¹pi³a dawn¹ �trzynast-
kê�. A ju¿ na pewno niedopuszczalne
jest, aby wi¹za³o siê to z niebezpie-
czeñstwem, ¿e za³oga zostanie pozba-
wiona premii za rok poprzedni, za
który ju¿ j¹ przecie¿ wypracowa³a.
I dlatego powinna otrzymaæ.

Trzeba równie¿ podnie�æ maksy-
maln¹ wysoko�æ premii (obecnie to
1.500 z³) i powi¹zaæ go procentowo z
p³ac¹ �redni¹ lub minimaln¹, co chro-
niæ bêdzie premiê efektywno�ciow¹
przed inflacj¹, która od 1997 (z tego
roku pochodzi uk³ad zbiorowy) wy-
nios³a ³¹cznie 109,6 proc., czyli si³a na-
bywcza z³otówki spad³a w tym cza-
sie o ponad po³owê!                      (rd)

biuletyn do u¿ytku wewn¹trzorganizacyjnego

Test honoru
Okazuje siê, ¿e w�ród kryteriów

oceny kierowników w naszym
zak³adzie znajduje siê liczba zwi¹z-
kowców w�ród podw³adnych. Oczy-
wi�cie, czym mniejsza, tym szansa
na dobr¹ ocenê wy¿sza, a gdy osi¹ga
siê zero, to i pewnie mo¿na zostaæ
prymusem. Mo¿na by to uznaæ, za
kolejny przyk³ad antyzwi¹zkowych
dzia³añ dyrekcji, gdyby nie fakt, ¿e
jest to kompletnie niezgodne z pra-
wem. Równie dobrze ocena kierow-
ników mog³aby byæ uzale¿niona od
liczby deszczowych weekendów lub
reklam kostek roso³owych przed
prognoz¹ pogody.

Konstytucja gwarantuje bowiem
ka¿demu wolno�æ zrzeszania siê w
zwi¹zkach zawodowych, a prawo za-
brania wp³ywania na takie decyzje
pracowników. S³owem kierownicy
oceniani sa za dzia³ania, na które nie
mog¹ mieæ wp³ywu, a jak próbuj¹
mieæ � to ³ami¹ prawo. Trzeba przy-
znaæ, ¿e sytuacja nie do pozazdrosz-
czenia. Apelujemy jednak o pozosta-
wienie podw³adnym swobody w de-
cyzjach dotycz¹cych aktywno�ci
spo³ecznej, nie tylko w zwi¹zkach za-
wodowych. Z uwagi na prawo i w³a-
sny honor. Cz³owiekiem bowiem siê
jest, a kierownikiem � bywa.   (MrS)
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          stan          produkcja  przychody premia
  rok    zatrudnienia ogó³em   na pracow.  na pracow.      efektywn.

             (szt)     (tys. z³)    (z³)

 2005 3.531 286.900   81,25    2.426,9 1426,35
 2006 3.741 308.293   82,40    2.508,5 1447,03
 2007 4.173 361.787   86,70    2.805,6 1448,32
 2008 5.526 492.885   89,19    2.736,9 1.382,15
 2009 6.422 605.797   94,33    3.026,2    876,91
 2010 6.237 533.455   85,53    2.630,4 1.200
 2011   ok. 5.800 467.760   80,65    2.847,2         ok. 700 (?)

Broni¹c ryzykownej tezy, ¿e pod-
wy¿ki pracownikom FAP siê nie

nale¿¹ przedstawiciele dyrekcji pod-
kre�lali, ¿e w ubieg³ym roku spadek za-
trudnienia by³ mniejszy, ani¿eli pro-
dukcji. Tym samym sugerowano ni¿-
sza wydajno�æ pracy, co jednak z praw-
d¹ ma niewiele wspólnego. Zwolnie-
nia i redukcja zatrudnienia obejmowa-
³y bowiem niemal w ca³o�ci � dos³ow-
nie poza jednostkowymi przyk³adami
� pracowników produkcyjnych. Je�li
doliczyæ osoby, które czasowo prze-
niesiono do bielskiego Powertrain, a

ca³y czas wykazywane w statysty-
kach pracowników (s¹ w FAP na urlo-
pach bezp³atnych) to oka¿e siê, ¿e na
liniach produkcyjnych zatrudnie-
nie spad³o nawet o jedn¹ pi¹t¹! Czy-
li w znacznie wiêkszym stopniu ni¿
produkcja, która zmala³a mniej wiê-
cej o jedn¹ ósm¹.

Zak³adow¹ statystykê ci¹gn¹ do
góry liczne zastêpy prze³o¿onych i sze-
fów produkcyjnej czê�ci za³ogi. Osób zaj-
muj¹cych siê sprawami pracowniczy-
mi, jest wyra�ny nadmiar, a ich obowi¹z-
ki siê pokrywaj¹. Przyk³adowo, obok

Fiat Services, któremu przed laty zle-
cono prowadzenie dokumentacji pra-
cowniczej, zajmuj¹ siê tym równie¿ kie-
rownicy oraz liczna grupa dobrze op³a-
canych RePo. Czy to aby nie za wiele
osób do zbierania kart urlopowych i od-
notowywania nieobecno�ci? Szczegól-
nie bior¹c pod uwagê koszty takich du-
blowanych dzia³añ i pamiêtaj¹c o nie-
ustannym poszukiwaniu oszczêdno�ci
w kieszeniach pracowników produkcyj-
nych. A mo¿e warto zacz¹æ walkê z kosz-
tami od schematu organizacyjnego, a
pieni¹dze wyrzucane na RePo zaosz-
czêdziæ prowadz¹c rzeczywisty dialog
ze zwi¹zkami zawodowymi?           (zz)

Wyciêci z produkcji


