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W dwóch
zdaniach
l Najbli¿szy sprawozdawczo-wy-

borczy XXVII Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ Solidarno�æ odbêdzie siê
8-9 pa�dziernika 2014 w Bielsku-Bia³ej.
Miejscem obrad bêdzie hala widowisko-
wo-sportowa BBOSiR pod Dêbowcem.
l W lutym nie kupujemy w Lidlu!

Bojkot sklepów tej sieci to pierwszy
etap og³oszonej przez Komisjê Krajo-
w¹ NSZZ Solidarno�æ akcji protesta-
cyjnej przeciwko ³amaniu podstawo-
wych praw pracowniczych i zwi¹zko-
wych w Lidl Polska.
l Solidarno�æ FAP w pi�mie do

dyrekcji Sistema Poland kategorycz-
nie zaprotestowa³a przeciwko prak-
tykom przekazywania pracowników
do agencji pracy tymczasowej oraz
d³ugoletniemu korzystaniu z pra-
cowników agencyjnych. Jednocze-
�nie wezwali�my spó³kê do zatrud-
niania wszystkich pracowników na
podstawie standardowych, tj. zawar-
tych na czas nieokre�lony (bezter-
minowych), umów o pracê.
l Solidarno�æ skierowa³a do

Komisji Europejskiej skargê na
wprowadzon¹ pod koniec sierpnia
2013 nowelizacjê Kodeksu Pracy.
Dotyczy ona m.in. ³amania unijnej
dyrektywy o czasie pracy.
l Komisja Europejska � w reak-

cji na wcze�niejsz¹ skargê NSZZ Soli-
darno�æ � zdecydowa³a o wszczêciu
postêpowania wobec Polski w zwi¹z-
ku z uchybieniami dotycz¹cymi sto-
sowania umów na czas okre�lony.
Wszczêcie postêpowania oznacza
otwarcie procedury o naruszenie
unijnego prawa i jest pierwszym eta-
pem przywo³ania polskiego rz¹du do
doprowadzeniu krajowego ustawo-
dawstwa do porz¹dku.
l Po raz trzeci podbeskidzka So-

lidarno�æ zorganizowa³a konferencjê
z cyklu �Bez warto�ci nie ma Soli-
darno�ci�. Odby³a siê ona 31 stycznia
w gmachu Instytutu Teologicznego im.
�w. Jana Kantego, a tematem przewod-
nim wyk³adów by³y s³owa �Godzien
jest robotnik zap³aty swojej...�
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (if)

Wszystkie organizacje zwi¹zko-
we dzia³aj¹ce w Fiat Auto Poland

wyst¹pi³y wspólnie o rozpoczêcie
negocjacji p³acowych celem ustalenia
pakietu ekonomicznego dla pracowni-
ków FAP na rok 2014. Niestety dyrekcja
zby³a ten wniosek milczeniem, po-
dobnie jak wcze�niej ¿¹danie p³acowe
zg³oszone przez Solidarno�æ.

Przypominamy, ¿e jeszcze w 2013
wyst¹pili�my o ustalenie podwy¿ki
zbiorowej p³acy zasadniczej w FAP
dla wszystkich zatrudnionych w rów-
nej wysoko�ci 2,50 z³ na godzinê brut-
to oraz odpowiednio 420 z³ miesiêcz-
nie brutto, w przypadku pracowników
wynagradzanych wed³ug stawek mie-
siêcznych. Za tak¹ podwy¿k¹ przema-
wia zarówno rosn¹ce obci¹¿enie za-
daniami pracowników FAP, jak rów-
nie¿ osi¹gane dziêki ich wysi³kowi
milionowe zyski spó³ki. Tymczasem
trwaj¹ce od dwóch lat praktyczne za-
mro¿enie p³ac zasadniczych sprawia,
¿e mimo rosn¹cej wydajno�ci nasze
realne zarobki � po uwzglêdnieniu in-
flacji � malej¹. S³owem pracujemy co-
raz wiêcej, a zarabiamy coraz mniej.

Jak wyliczy³a prof. Jadwiga Stanisz-
kis, gdyby przez ostatnie kilkana�cie
lat p³ace w Polsce ros³y proporcjonal-
nie do wydajno�ci, to dzisiejsza �red-
nie wynagrodzenie powinno byæ o
1.000 z³ wy¿sze! Tych pieniêdzy co
miesi¹c brakuje w naszych rodzin-
nych bud¿etach. Niestety za spraw¹

obecnego rz¹du stali�my siê Chiñczy-
kami Europy � pracuj¹cymi najwiêcej,
a zarabiaj¹cymi ma³o. Z danych Ko-
misji Europejskiej wynika, ¿e Polacy
s¹ liderami wzrostu wydajno�ci, ale
udzia³ p³ac w naszym produkcie kra-
jowym brutto od lat spada i nale¿y do
najni¿szych w UE. Obecnie wynosi on
46 proc., podczas gdy europejska
�rednia to 58 proc.!

Zmieniæ to mo¿e tylko wspólna
walka wszystkich pracowników. Nie
ma siê co ³udziæ, ¿e sprawiedliwe, god-
ne p³ace zapewni rz¹d � który najchêt-
niej pozbawi³by polskich pracowni-
ków p³atnych nadgodzin i wolnych
niedziel � albo te¿ sam z siebie wyp³a-
ci je pracodawca, gdy¿ dla niego licz¹
siê korporacyjne zyski, a nie wysi³ek
ludzi. Wy¿sze p³ace mo¿e zapewniæ
jedynie poparcie ¿¹dañ p³acowych
zg³aszanych przez nasz zwi¹zek
oraz wstêpowanie w szeregi NSZZ
Solidarno�æ.

Pamiêtajmy, ¿e dyrekcja od lat
uznaje, i¿ pracownicy nienale¿¹cy do
zwi¹zków zawodowych s¹ wprost za-
chwyceni swoim zarobkami oraz wa-
runkami pracy, nawet jak s¹ zatrud-
nieni przez agencje pracy tymczaso-
wej. Dlatego razem upominajmy siê
o godne wynagrodzenia. Do wybo-
ru mamy bowiem albo solidarnie
wywalczyæ podwy¿kê p³ac, albo te¿
klepaæ biedê.
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Walka o podwy¿ki w FAP

Wolne za �wi¹teczne soboty
Trybuna³ Konstytucyjny jesieni¹ 2012, na wniosek NSZZ Solidarno�æ, uzna³

za sprzeczny z Konstytucj¹ RP wprowadzony przez rz¹d do Kodeksu
Pracy przepis, zgodnie z którym za �wiêto przypadaj¹ce w soboty pracowni-
cy nie mieli otrzymywaæ dodatkowego dnia wolnego. W tym roku zatrudnie-
ni po raz pierwszy skorzystaj¹ z tego wyroku, gdy¿ w soboty przypadaj¹:
�wiêto Konstytucji 3 maja oraz Dzieñ Wszystkich �wiêtych (1 listopada). Dla-
tego te¿ dzia³aj¹ce w FAP zwi¹zki zawodowe wyst¹pi³y do dyrekcji o doprecy-
zowanie kalendarza pracy uwzglêdniaj¹cego dwa dodatkowe dni wolne.        (zz)
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Jeste�my w
Magneti Marelli
Od 4 lutego 2014 prowadzenie

dzia³alno�ci zwi¹zkowej w Ma-
gneti Marelli Suspension Systems
Bielsko przejê³a Miêdzyzak³adowa
Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ Soli-
darno�æ Fiat Auto Poland. Tym sa-
mym obecnie to nasza organizacja
zwi¹zkowa obecnie broni interesów
zbiorowych pracowników bielskiej
spó³ki Magneti Marelli oraz podejmu-
je interwencje we wszystkich spra-
wach indywidualnych, dotycz¹cych
warunków pracy i p³acy.

Dlatego te¿ ka¿dy pracownik Ma-
gneti Marelli Suspension Systems Biel-
sko zawsze gdy uzna, ¿e naruszane s¹
jego prawa pracownicze, bêdzie mia³
uwagi do warunków w jakich pracuje
lub bêdzie potrzebowa³ pomocy praw-
nej powinien jak najszybciej zg³osiæ
siê do miêdzyzak³adowej Solidar-
no�ci FAP w Bielsku-Bia³ej dzwoni¹c
(tel. 033/813-27-51) lub przychodz¹c
osobi�cie do naszej siedziby (obiekt
20, I piêtro). U nas zawsze uzyska
pomoc oraz pe³n¹ informacje.

Jednocze�nie je�li chcesz, aby
zawsze by³y przestrzegane prawa
pracownicze i przepisy BHP jak naj-
szybciej zostañ cz³onkiem NSZZ Soli-
darno�æ. Razem mo¿e zdzia³aæ wiêcej!
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl (zz)

37Polacy s¹ liderami je�li chodzi o czas
po�wiêcany na pracê, nasza wy-

dajno�æ ro�nie najszybciej w Europie,
ale p³ace stoj¹ w miejscu, a uwzglêd-
niaj¹c wzrost cen wrêcz malej¹. Bada-
nia Instytutu Ekonomicznego NBP
potwierdzaj¹, ¿e polskie p³ace s¹ za
niskie. Stawka godzinowa w ostatnich
dwóch latach wzrasta³a w Polsce zale-
dwie o 1 proc., gdy tymczasem w UE
o 2 proc. W przeliczeniu na gotówkê ró¿-
nica bêdzie ju¿ ponad sze�ciokrotna.
Polski jeden procent to � ³¹cznie ze
wszystkimi sk³adkami � 10 eurocentów
z godzinê, a europejskie dwa procent
- 64 eurocenty (czyli blisko 2,70 z³).

W efekcie pracodawcy nawet w kra-
jach bardziej dotkniêtych kryzysem
dziel¹ siê ze swoimi pracownikami
bardziej sprawiedliwie. Wed³ug Euro-
statu w Polsce od czterech lat wydaj-
no�æ (mówi¹c prosto: ile pracownik
zarabia dla firmy) ro�nie szybciej ni¿
p³ace. Tylko w 2012 nasza wydajno�æ
wzros³a a¿ o 5,4 proc., co by³o euro-
pejskim rekordem. Eksperci wylicza-
j¹, ¿e gdyby pensje polskich pracow-
ników ros³y proporcjonalnie do
wzrostu wydajno�ci ich pracy, Po-
lacy mieliby w kieszeniach ponad
200 mld z³ wiêcej rocznie!

Tych pieniêdzy, nie tylko nie ma w
naszych bud¿etach rodzinnych, ale
równie¿ o tak¹ kwotê ni¿szy jest po-
pyt krajowy, a tym samym polskie
PKB. Oznacza to, ¿e gdyby p³ace ro-
s³y systematycznie, to i dzisiejsze zy-
ski pracodawców � masowo narzeka-
j¹cych na s³aby popyt � by³yby wy-
¿sze. S³owem mo¿na powiedzieæ, ¿e
przedsiêbiorcy d¹¿¹c g³ownie do
obni¿enia kosztów pracy, sami zaci-
skaj¹ sobie pêtlê na szyi.

Tymczasem nawet firmy, które
mog³yby sobie pozwoliæ na podwy¿-
ki p³ac (nawet o kilkana�cie procent)
czêsto tego nie robi¹, gdy¿ nie musz¹.
Szczególnie jaskrawym przyk³adem s¹
banki. Za 2011 bran¿a odnotowa³a im-
ponuj¹ce (12 mld z³) zyski, które ro-
sn¹ systematycznie od 2008. Tymcza-
sem, jak wynika z analiz Hay Group
Polska, od 2009 �rednie zarobki w ban-
kowo�ci wzros³y zaledwie o 6 proc.,

czyli realnie � spad³y. I nie zanosi siê,
¿e wzrosn¹. Zyski wêdruj¹ do w³a�ci-
cieli, czyli g³ównie za granicê.

W innych bran¿ach jest jeszcze
gorzej, p³ace realne (a zdarza siê, ¿e
i nominalne) spadaj¹. Taka sytuacje
jest mo¿liwa, gdy¿ w Polsce nie tylko
czas pracy, ale i p³ace staj¹ siê coraz
bardziej elastyczne. Jak wyja�niaj¹ eks-
perci: mo¿na je obni¿aæ bez zmiany
warunków umowy, poniewa¿ coraz
wiêksza cze�æ (ponad 30 proc.) sta³a
siê zale¿na od �rubowanych przez fir-
my norm. Jak siê przykrêca normê,
oczekuj¹c coraz wy¿szej wydajno�ci,
to za jej niewykonanie �leci siê po
premii�. I pracownik daje z siebie
wiêcej, a dostaje mniej. Natomiast,
gdy brakuje rak do pracy, raczej zwiêk-
sza siê pracownikom zakres obowi¹z-
ków i wyd³u¿a wymiar czasu pracy,
ni¿ przyjmuje kolejnych. Nawet liberal-
na �Polityka� stwierdza, i¿ �polscy pra-
codawcy ci¹gle uwa¿aj¹, ¿e nasze kosz-
ty pracy s¹ wysokie, co akurat ju¿ daw-
no przesta³o byæ prawda. Mamy jed-
ne z najni¿szych w UE�.

Równocze�nie w Polsce od lat pro-
wadzona jest polityka niskich wyna-
grodzeñ i wysokiego bezrobocia.
Wynika to z przyjêcia przez ekipê rz¹-
dz¹c¹ za³o¿enia, ¿e �podstawowym
czynnikiem daj¹cym nam przewagê
nad innymi krajami bêd¹ konkuren-
cyjne koszty pracy�, czyli mówi¹c
wprost wyzysk polskich pracowni-
ków. Zmieniæ to mog¹ jedynie wal-
cz¹cy o swoje pracownicy, zorgani-
zowani w silne zwi¹zki zawodowe,
takie jak NSZZ Solidarno�æ.         (inf)

Zarabiamy za ma³o

Pielgrzymka na kanonizacjê
Miêdzyzak³adowa Organizacja Zwi¹zkowa NSZZ Solidarno�æ FAP organizu-

je czterodniow¹ (26-29 kwietnia 2014) pielgrzymkê do Rzymu z okazji
kanonizacji b³ogos³awionego papie¿a Jana Paw³a II. W drodze powrotnej za-
planowane jest zwiedzanie bazyliki �w. Franciszka w Asy¿u.

Koszt pielgrzymki wynosi 750 z³ od osoby i obejmuje: przejazd autokarem
(toaleta, TV, klimatyzacja, kawa lub herbata), opiekê pilota; nocleg w hotelu
w Foligio (z niedzieli na poniedzia³ek) ze �niadaniem oraz obiadokolacj¹, prze-
wodnika w Asy¿u; ubezpieczenie. Zapisy na pielgrzymkê przyjmowane s¹
do 28 lutego 2014 w zwi¹zkowych siedzibach miêdzyzak³adowej Solidarno�ci
FAP w Bielsku-Bia³ej (tel. 33/813-27-51) oraz Tychach (tel. 32/217-96-98), gdzie mo¿na
równie¿ uzyskaæ wszelkie szczegó³owe informacje na temat wyjazdu.       (zz)


