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Dzia³aj¹c na podstawie przepisów
ustawy o zwi¹zkach zawodowych

oraz zak³adowego uk³adu zbiorowego
pracy miêdzyzak³adowa Solidarno�æ
Fiat Auto Poland wyst¹pi³a do dy-
rekcji FAP o ustalenie w 2013 roku
nagrody z okazji �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia w wysoko�ci 5.000 z³
brutto dla ka¿dego zatrudnionego.
Poni¿ej prezentujemy pe³n¹ tre�æ uza-
sadnienia tego wniosku.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e jest to kwo-
ta nieznacznie ni¿sza od obecnej
�redniej miesiêcznej p³acy w spó³ce,
a nasza organizacja zwi¹zkowa od lat
wnioskuje, aby nagroda z okazji
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia odpowiada-
³a w³a�nie �redniemu wynagrodze-
niu. Jednocze�nie wyp³acenie ca³ej
za³odze (3.422 osoby) nagrody �wi¹-
tecznej w kwocie 5.000 z³ brutto po-
ch³onie � ³¹cznie z tzw. kosztami pra-
codawcy � jedynie ok. 7 proc. zysku
wypracowanego przez pracowników
FAP w okresie pierwszych trzech
kwarta³ów bie¿¹cego roku.

Równocze�nie taka kwota nagrody
�wi¹tecznej wydaje siê ze wszech
miar konieczna za wzglêdu na STRA-
TÊ JAK¥ PONIE�LI PRACOWNICY
NA WYNAGRODZENIU  zwi¹zan¹ z
brakiem podwy¿ek p³ac w latach
2012-13.

Przypominamy, i¿:
l brak w 2012 roku podwy¿ki

zbiorowej stawek zasadniczych
w ¿¹danej przez nasz¹ organiza-
cjê zwi¹zkow¹ wysoko�ci 450 z³ mie-
siêcznie oznacza³ wynagrodzenia
ni¿sze w skali roku o 5.400 z³,
a w ci¹gu dwóch lat o 10.800 z³ na
ka¿dego pracownika;

l brak w 2013 roku podwy¿ki
zbiorowej stawek zasadniczych
w ¿¹danej przez nasz¹ organizacjê
zwi¹zkow¹ wysoko�ci 420 z³ mie-

siêcznie oznacza³ wynagrodzenia
ni¿sze w skali roku o 5.040 z³;

l w zwi¹zku z powy¿szym, skut-
kiem jest zmniejszona premia
urlopowa przez okres dwóch lat
(50% wielko�ci miesiêcznej pod-
wy¿ki) o 660 z³;

l  zani¿ona (b³êdnie naliczona)
premia efektywno�ciowa wyp³a-
cana w latach 2012-2013 oznacza-
³a zmniejszenie wynagrodzeñ
pracowniczych o �rednio 927 z³;

l pozbawienie za³ogi FAP dodatku
za pracê we �w³oskie soboty�
tylko w 2013 roku przy planowa-
nych 24 dniach dodatkowej pra-
cy oznaczaæ bêdzie stratê na
wyp³acie wynagrodzeñ pra-
cowniczych o 1.200 z³.
Po podsumowaniu wy¿ej wymie-

nionych  kwot STRATA jak¹ ponie-
�li pracownicy tylko w ci¹gu ostat-
nich dwóch lat wynios³a oko³o
18.627 z³.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e w la-
tach 2012-13 gdy w FAP p³ace zosta³y
zamro¿one nast¹pi³ wzrost krajo-
wej p³acy minimalnej � maj¹cej co
nale¿y podkre�liæ charakter socjalny
� który spowodowa³ zwiêkszenie
wyp³at o 3.936 z³ rocznie.

Jednocze�nie trzeba zwróciæ
uwagê, ¿e od lat pracownicy FAP
nara¿eni s¹ na drastycznie zwiêk-
szony stres, zwi¹zany zarówno z ro-
sn¹cym obci¹¿eniem prac¹, jak i nie-
ustannie powtarzanymi gro�bami
o likwidacji ich miejsc pracy. Tym-
czasem ostatnio w podobnej sytu-
acji w kopalni �Brzeszcze� za³oga
otrzyma³a
l  dodatek za zwiêkszone zagro¿e-

nie stresem w wysoko�ci �rednio
3.000 z³.

FAP: nagroda �wi¹teczna

Zwi¹zkowe
wybory

Zgodnie z przyjêtym przez Komisji
Krajowej NSZZ Solidarno�æ kalen-

darzem wyborczym oraz uchwa³¹ Ko-
misji Miêdzyzak³adowej NSZZ Solidar-
no�æ Fiat Auto Poland rozpoczê³a siê
procedura wyborów w³adz naszej
miêdzyzak³adowej organizacji
zwi¹zkowej na kadencjê 2014-2018.

Wybory odbywaæ siê bêd¹ dwu-
stopniowo � najpierw w bezpo�red-
nim g³osowaniu wszystkich zwi¹z-
kowców wybrani zostan¹ delegaci
na walne zebranie Solidarno�ci FAP,
którzy nastêpnie wybior¹ zarówno
statutowe w³adze MOZ NSZZ Soli-
darno�æ FAP, jak i naszych przedsta-
wicieli (delegatów) do w³adz regio-
nalnych oraz bran¿owych.

Pierwszym, trwaj¹cym do 4 grud-
nia 2013, etapem procedury wybor-
czej jest zg³aszanie kandydatów na
zwi¹zkowych delegatów. Zg³oszenia
przyjmowane s¹ codziennie w zwi¹z-
kowych siedzibach NSZZ Solidar-
no�æ FAP w Bielsku-Bia³ej i Tychach.

G³osowanie na delegatów odby-
waæ siê bêdzie w okrêgach wybor-
czych systematycznie od 9 grudnia
2013 do 31 stycznia 2014. Bêdzie
ono � podobnie jak ca³e wybory �
tajne, bezpo�rednie (czyli g³osowaæ
mo¿na tylko osobi�cie), równe (ka¿-
dy ma jeden g³os) i powszechne
(udzia³ w nich mo¿e wzi¹æ ka¿dy
cz³onek NSZZ Solidarno�æ FAP). Dele-
gatami w okrêgach zostan¹ kandyda-
ci, którzy otrzymaj¹ kolejno najwiêksz¹
liczbê oddanych g³osów, natomiast
liczba delegatów w poszczególnych
okrêgach jest proporcjonalna do ilo�ci
w nich zwi¹zkowców. Szczegó³owe zasa-
dy zwi¹zkowych wyborów okre�la
Ordynacja Wyborcza NSZZ Solidar-
no�æ (dostêpna w zwi¹zkowych sie-
dzibach), natomiast nad przebiegiem
wyborów czuwa Komisji Wyborcza.

Po zakoñczeniu wyborów delega-
tów NSZZ Solidarno�æ FAP wyznaczo-
ny zostanie termin walnego zebrania,
które zgodnie z kalendarzem wybor-
czym odbêdzie siê do 31 marca 2014.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl (zz)dokoñczenie na stronie 2
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Stwierdzaj¹c obiektywnie znacz-

nie zwiêkszone obecnie obci¹¿enie
prac¹ zatrudnionych w FAP � bêd¹ce
efektem nadmiernej skali zwolnieñ
grupowych, na co nasza miêdzyza-
k³adowa organizacja zwi¹zkowa
zwraca³a uwagê ju¿ w grudniu 2012
roku � nale¿y zauwa¿yæ, ¿e umo¿li-
wi³o ono powa¿ne zwiêkszenie w ci¹-
gu bie¿¹cego roku planów produk-
cyjnych z 242 tys. do blisko 293 tys.
samochodów, czyli o 21 proc. Wzrost
ten zosta³ osi¹gniêty przy obsadzie
produkcyjnej zmniejszonej w po-

równaniu z rokiem 2012 o jedn¹ trze-
ci¹, co wyra�nie wskazuje na wyso-
kie zaanga¿owanie, wydajno�æ i efek-
tywno�æ pracowników FAP.

Nale¿y równie¿ wyra�nie pod-
kre�liæ, ¿e ocena obecnej sytuacji
ekonomicznej spó³ki � o której
mowa w art. 31 ZUZP � szczególnie
w �wietle rosn¹cych od dwóch lat
zysków, które tylko w ci¹gu trzech
kwarta³ów 2013 roku zosta³y blisko
potrojone w porównaniu z rokiem
2012 w pe³ni uzasadnia wyp³atê na-
grody z okazji �wi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia w wysoko�ci 5.000 z³ brut-
to dla ka¿dego zatrudnionego.

FAP: nagroda �wi¹teczna

Bez dzielenia pracowników
We wszystkich fiatowskich spó³kach miêdzyzak³adowa Solidarno�æ FAP

wyst¹pi³a o ustalenie nagrody z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia w rów-
nej wysoko�ci dla wszystkich pracowników. Powinna ona zapewniaæ zatrud-
nionym i ich rodzinom godne spêdzenie tych szczególnych �wi¹t. Tymcza-
sem w³a�nie przed Bo¿ym Narodzeniem szczególnie silnie rosn¹ ceny wszel-
kich artyku³ów spo¿ywczych. Je�li dodamy do tego ci¹g³y wzrost czynszów,
us³ug komunalnych (wywóz �mieci, wcze�niej rachunków za wodê) to oczy-
wisty stanie siê wyra�ny spadek realnych zarobków, prowadz¹cy do po-
zbawienia wielu osób podstawowego bezpieczeñstwa socjalnego. Dlatego
te¿ tak wa¿ne jest wyp³acenie nagrody �wi¹tecznej w godnej wysoko�ci.
Zw³aszcza, ¿e w tym roku nie by³o podwy¿ek p³ac w fiatowskich spó³kach,
a zatem nasze wynagrodzenia swobodnie z¿era³a inflacja.                         (zz)
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Uwaga na ocenê
Wprawdzie do koñca 2013 pozo-

sta³ jeszcze miesi¹c, ale w fia-
towskich spó³kach ju¿ rozpoczê³a siê
procedura rocznych ocen pracow-
ników. Dlatego warto pamiêtaæ, i¿
ka¿dy pracownik, który uwa¿a, ¿e
otrzyma³ zani¿on¹ ocenê roczn¹
(czy inn¹ okresow¹) powinien na-
tychmiast siê od niej odwo³aæ, infor-
muj¹c jednocze�nie o ca³ej sprawie
organizacjê zwi¹zkow¹. Procedura
koryguj¹ca przewiduje udzia³ w niej
zwi¹zku zawodowego, reprezentuj¹-
cego pracownika. Nie nale¿y tak¿e
zwlekaæ ze z³o¿eniem odwo³ania,
gdy¿ jest na to zaledwie kilka dni. Jed-
nocze�nie niesprawiedliwie oceniony
w ¿adnym wypadku nie powinien
podpisywaæ siê pod zani¿ona ocen¹.

Sprawa jest wa¿na, gdy¿ zani¿o-
na ocena roczna czêsto ma wp³yw
na dodatkowe sk³adniki wynagro-
dzenia, a niska bywa równie¿ dla
dyrekcji powodem do zwolnienia.
Dlatego te¿ nale¿y domagaæ siê
sprawiedliwej oceny, pamiêtaj¹c, ¿e
dotyczyæ powinna ona tylko wyko-
nywanej pracy, natomiast jej kryte-
ria musz¹ byæ takie same dla wszyst-
kich. Wynika to wprost z przepisów
Kodeksy pracy. Innymi s³owy, gdy
prze³o¿ony ma oceniaæ np. zaanga-
¿owanie pracownika, to musz¹ byæ
wyra�nie okre�lone kryteria tego za-
anga¿owania.  Ocena pracy zatrud-
nionego, zgodnie z prawem, nie
mo¿e opieraæ siê na subiektywnych
odczuciach prze³o¿onego, nawet jak
ten ma tytu³ kierownika. Powinna na-
tomiast byæ dokonana na podstawie
obiektywnych oraz jednoznacznych
kryteriów, najlepiej ilo�ciowych
b¹d� jako�ciowych.

Pomoc przy odwo³ywaniu siê
od oceny rocznej mo¿na otrzymaæ
w siedzibach NSZZ Solidarno�æ
FAP w Bielsku-Bia³ej i Tychach.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl (z)

Na pierwszy rzut oka mo¿e wy-
dawaæ siê, ¿e piêæ tysiêcy nagrody
�wi¹tecznej to du¿o. Na pewno dwa
razy wiêcej ni¿ Solidarno�æ domaga-
³a siê przed rokiem (wówczas w FAP
nagroda wynios³a 1.900 z³). Jednak
nale¿y pamiêtaæ, ¿e na rêkê bêdzie
to ju¿ tylko jakie� 3,5 tys. z³. Ka¿dy
pracownik musi sobie sam odpowie-
dzieæ, czy za swój wysi³ek przez ca³y
rok oraz pracê w nadgodzinach nie
nale¿¹ mu siê dodatkowe pieni¹dze,
pozwalaj¹ce na godne spêdzenie
zbli¿aj¹cego siê Bo¿ego Narodzenia?
Czy nie nale¿y mu siê rekompensa-
ta za brak podwy¿ek? Tym bardziej,
¿e za otrzymywane pieni¹dze mo¿e
coraz mniej kupiæ, a za to coraz czê-
�ciej musi siê zad³u¿aæ. Czy nie nale¿¹
mu siê dodatkowe pieni¹dze za zdro-
wie zostawione w zak³adzie, szcze-
gólnie przy stale zwiêkszaj¹cym siê
obci¹¿eniu prac¹ oraz ju¿ niemal sta-

³ych w³oskich sobotach? Czy niena-
le¿ny mu siê ekstra rekompensata za
pracê w stresie? Pamiêtajmy � górnicy
w Brzeszczach otrzymaj¹ po �rednio
trzy tysi¹ce, gdy¿ straszeni byli za-
mkniêciem zak³adu. Niech ka¿dy so-
bie odpowie na pytanie ile razy w ci¹-
gu ostatnich dwóch, trzech lat s³ysza³
od prze³o¿onego, ¿e mo¿e byæ zwol-
niony? Jak czêsto pokazywano mu
tych, którzy musieli odej�æ z zak³adu?
I dlaczego niby za straszenie i stres
górnikowi nale¿y siê dodatek, a mon-
terowi lub lakiernikowi ju¿ nie? Mo¿e
dlatego, ¿e w ka¿dej kopalni do zwi¹z-
ków zawodowych nale¿y wiêkszo�æ
za³ogi? Chyba zatem warto zastanowiæ
siê, czy warto �zaoszczêdziæ� dwadzie-
�cia czy trzydzie�ci z³otych na sk³adce
zwi¹zkowej, by jednocze�nie co mie-
si¹c traciæ kilkaset na wyp³acie? Z pro-
stego rachunku wynika, ¿e interes to
raczej kiepski.                            (rd)


