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Na potrzebê jedno�ci i solidarno�ci
oraz wsparcia przez za³ogê zwi¹z-

kowej walki o wy¿sze, godne p³ace oraz
poszanowanie praw pracowniczych
zwracali uwagê wszyscy zabieraj¹cy
g³os podczas wiecu informacyjnego
NSZZ Solidarno�æ, który odby³ siê we
wtorek 20 maja 2014 przed g³ówn¹ bra-
m¹ FAP w Tychach.

� Bardzo wiele, ca³y czas zale¿y od
was � apelowa³ do zebranych Marcin
Tyrna, przewodnicz¹cy Regionu Pod-
beskidzie NSZZ Solidarno�æ. � To wy,
wspieraj¹c zwi¹zki zawodowe decydu-
jecie, jak wygl¹daæ bêd¹ negocjacje
p³acowe.

Potwierdza to przebieg obecnych
rozmów � choæ  negocjacje p³acowe roz-
poczê³y siê jeszcze w marcu 2014, to jed-
nak dotychczas odby³y siê tylko dwa
spotkania o charakterze informacyj-
nym. Dyrekcja przeci¹ga rozmowy, bo

nie czuje presji zdterminowanej za³ogi,
uwa¿aj¹c dwie trzecie pracowników nie
nale¿¹cych do zwi¹zków zawodowych
za zachwyconych swoimi zarobkami.

Dlatego warunkiem koniecznym
do uzyskania podwy¿ek jest wspar-
cie przez wiêkszo�æ pracowników
zwi¹zkowych dzia³añ i ¿¹dañ zg³asza-
nych przez NSZZ Solidarno�æ. Najlepiej
zrobiæ to wstêpuj¹c do naszej organi-
zacji zwi¹zkowej.

� Domagamy siê podwy¿ki 2,50 z³
do godziny dla ka¿dego pracownika
� przypomnia³a Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca Solidarno�ci FAP.
� Przekazujê podziêkowania równie¿
dla pozosta³ych organizacji zwi¹zko-
wych, które przy³¹czy³y siê do walki
o wy¿sze p³ace, sk³adaj¹c dyrekcji FAP
swoje pismo.

Si³a w solidarnej za³odze

Ponowione ¿¹danie p³acowe
Solidarno�æ nieustannie domaga siê zapewnienia pracownikom FAP god-

nych wynagrodzeñ, odpowiadaj¹cych ich wysi³kowi, wydajno�ci i zaanga-
¿owaniu. Dlatego te¿ po merytorycznej analizie przekazanych przez dyrekcjê
danych ekonomicznych i produkcyjnych ponowi�li�my ¿¹dania:
1) niezw³ocznego wprowadzenia podwy¿ki zbiorowej w równej wysoko-

�ci dla wszystkich zatrudnionych w Fiat Auto Poland poprzez podnie-
sienie stawek zaszeregowania o 2,50 z³ na godzinê brutto oraz odpo-
wiednio 420 z³ miesiêcznie brutto, w przypadku pracowników wynagra-
dzanych wed³ug stawek miesiêcznych;

2) przywrócenia dodatku za pracê we w³oskie soboty w wysoko�ci 50 z³
brutto za ka¿d¹ przepracowan¹ dodatkow¹ (tj. ponad kodeksow¹ normê)
dniówkê wraz z wyrównaniem;

3) podniesienia maksymalnej wysoko�ci premii efektywno�ciowej do
trzykrotno�ci minimalnej p³acy ustawowej (tj. do poziomu obowi¹zuj¹-
cego w 1998, tj. pierwszym roku obowi¹zywania ZUZP FAP) oraz uwzglêd-
nienia przy obliczeniu premii rzeczywistej jej kwoty bazowej za 2010  i sko-
rygowania �redniej wysoko�ci premii efektywno�ciowej za 2012 i 2013;

4) wyp³acenia jednorazowej premii w równiej wysoko�ci dla ka¿dego
zatrudnionego w Fiat Auto Poland, jako rekompensaty z brak zbioro-
wych podwy¿ek p³ac w latach 2012-13.

Wiêcej przeczytasz na www.solidarnoscfiat.pl                                       (zz)
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Liczebno�æ szeregów zwi¹zkowych
bêdzie mia³a bardzo du¿y wp³yw na
wydarzenia najbli¿szych dni.
Masowe poparcie ca³ej za³ogi oraz
solidarne uczestnictwo w walce
wszystkich organizacji zwi¹zko-
wych bêdzie warunkiem koniecz-
nym do skutecznej realizacji postu-
latów p³acowych oraz rozwi¹zañ do-
tycz¹cych czasu pracy. Ta wspó³pra-
ca zwi¹zkowa jest na razie bardzo
skromna, ale mo¿liwa i jak najbar-
dziej wskazana.
Dla nas pracowników najlepsz¹ dro-
g¹ jest jednoczyæ siê w sprzeciwie
przeciw temu co z³e oraz wspólnie
d¹¿yæ do poprawy sytuacji. Dobrze
zorganizowani pracownicy, silna
wspólnota, wcze�niej czy pó�niej
zwyciê¿y. To jest pewne.
Czêsto jednak na przeszkodzie stoi
nasz egoizm, nasze przyzwyczaje-
nia, postawa wygodnictwa. Dlatego
trzeba siê z nich wyzwoliæ.
Niech  (...) wróci duch walki o prawa
pracownicze, i determinacja do starañ
o wy¿sze wynagrodzenia.

Tomasz
Adamek

mistrz �wiata
w boksie fedracji
IBF. IBO, WBC

Podnie�my g³owy do góry i jak naród
poka¿my wspólnie odwagê i si³ê. Tylko
wspólnie, zrzeszeni w silnej organi-
zacji zwi¹zkowej mo¿ecie uzyskaæ
wy¿sze p³ace, odpowiadaj¹ce wasze-
mu wysi³kowi i wk³adowi pracy.
B¹d�cie odwa¿ni i zdecydowani (...)
zachowajcie jedno�æ i nie porzucajcie
solidarno�ci.
Pracownicy na godne ¿ycie swojej
rodziny powinni zarobiæ pracuj¹c
kodeksowe 8 godzin od poniedzia³ku
do pi¹tku, a wynagrodzenie pracowni-
cze powinno byæ  w FAP takie samo,
jak w ca³ej Europie.
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Brak dialogu, nie tylko spo³eczne-

go, daje o sobie znaæ równie¿ gdy jest
mowa o d³ugoterminowych planach
produkcyjnych dla FAP.  Ca³y czas bo-
wiem niepewna jest produkcja w ty-
skim zak³adzie nowego modelu �seg-
mentu B�. Wprawdzie decyzjê o w³¹-
czeniu (od 31 maja 2014) terenów FAP
do Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej rz¹d uzasadnia³ uruchomie-
niem �produkcji nowego, dotychczas
niewytwarzanego przez Grupê Fiat
modelu samochodu osobowego seg-
mentu B�, to jednak kilka godzin pó�-
niej Fiat Chrysler w swoim komunika-
cie stwierdzi³, i¿ informacje og³oszone
przez rz¹d Donalda Tuska o nowych
inwestycjach koncernu w fabrykach
w Polsce nie maj¹ �konkretnych� pod-
staw oraz przypomnia³, ¿e w plan in-
westycji na piêæ najbli¿szych lat �nie
przedstawia³ szczegó³ów dotycz¹cych
poszczególnych krajów, w których
dzia³aj¹ jej zak³ady�.

Piêcioletnie plany Fiat Chrysler
przybli¿y³a podczas wiecu informacyj-
nego Wanda Stró¿yk, która uczestni-
czy³a w ich prezentacji w Auburn Hills
ko³o Detroit.

� Oficjalnie nie poinformowano
o produkcji nowego modelu w naszym
zak³adzie, choæ to pracownicy i ich
przedstawiciele powinni siê pierwsi
dowiedzieæ jaka bêdzie produkcja �
mówi³a przewodnicz¹ca miêdzyza-
k³adowej Solidarno�ci. � Tymczasem
o produkcji nowego Punto dowiadu-
jemy siê z mediów, podobnie zreszt¹
jak o przeniesieniu centrali Fiat Chry-
sler do Londynu.

Podczas zwi¹zkowego wiecu poru-
szano tak¿e kwestie przeci¹¿enia prac¹
wynikaj¹cego ze stale zwiêkszanych
zadañ i ci¹g³ych nadgodzin, jak równie¿
niekorzystnych dla zatrudnionych
zmian w prawie pracy fundowanych
nam przez obecn¹ koalicjê rz¹dow¹.

NSZZ Solidarno�æ niezmiennie pod-
kre�la, ¿e przed rozmowami o zwiêk-
szeniu liczby nadgodzin � które wyni-
kaj¹ ju¿ nie tylko z �w³oskich sobót�,
ale równie¿ dziesiêciogodzinnych dnió-

wek na drugiej zmianie � w pierwszej
kolejno�ci  powinna zostaæ wprowa-
dzona zbiorowa podwy¿ka p³ac.

� Wa¿ne, aby za³oga wspiera³a
Solidarno�æ, by zwi¹zek zawodowy
w negocjacjach z pracodawc¹ nie
by³ sam � zwraca³ uwagê pose³ Sta-
nis³aw Szwed, cz³onek Rady Ochro-
ny Pracy przy Sejmie RP. � Je�li zwi¹-
zek zawodowy nie bêdzie mia³ wspar-
cia od was, pracowników, to praco-
dawca wprowadzi w ¿ycie niekorzyst-
ne dla za³ogi rozwi¹zania przeforso-
wane przez obecny rz¹d.

Stanis³aw Szwed wskaza³ m.in. na
elastyczny czas pracy, uderzaj¹cy
pracowników po kieszeni oraz zatrud-
nianie przez agencje pracy tymcza-
sowej, bêd¹ce w Polsce prawdziw¹
patologi¹.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl (rd)
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Lipiec bez �dziesi¹tek�
Nie bêdzie wiêcej dziesiêciogodzinnych dniówek, nie s¹ one planowane na

pierwszej zmianie, a od lipca nie bêdzie ich równie¿ na drugiej �  stwierdzi-
³a dyrekcja Fiat Auto Poland podczas spotkania ze zwi¹zkami zawodowymi.
Poinformowa³a tak¿e, ¿e tegoroczna (czyli za 2013) premia efektywno�ciowa
w FAP wyniesie �rednio 753,38 z³, czyli bêdzie ni¿sza ni¿ w Denso, nie mó-
wi¹c ju¿ o Fenice Poland wzros³a w³a�nie do 2.070 z³.

Pracownicy FAP maj¹ bowiem kolejny raz straciæ na zani¿eniu dwa lata
temu tzw. kwoty bazowej premii. W efekcie od 2012 premia efektywno�ciowa
jest zani¿ona ka¿dego roku o niemal pó³ tysi¹ca z³otych! NSZZ Solidarno�æ
ca³y czas domaga siê rzetelnego naliczania premii wraz z wyp³aceniem pra-
cownikom wyrównania. Od ponad trzech lat wzywamy równie¿ do zmiany
wzoru  wed³ug którego ustalana jest premia efektywno�ciowej, tak aby jej
wysoko�æ rzeczywi�cie wynika³a z efektywno�ci pracy za³ogi, a nie ksiêgo-
wych wspó³czynników. Niestety pozostali sygnatariusze ukladu zbiorowego
trwaj¹ przy zapisach niekorzystnych dla pracowników.

Dyrekcja stanowczo zdementowa³a plotki o dziesiêciogodzinnych dniówkach
na pierwszej zmianie, jak równie¿ o dodatkowych �dziesi¹tkach� na zmianie
popo³udniowej. Zgodnie z wcze�niejszymi zapowiedziami d³u¿sze dniówki s¹
przewidywane tylko do 17 czerwca 2014. Nie bêdzie zatem �dziesi¹tek� w lipcu �
natomiast ca³y czas organizowana bêdzie praca w  ramach �w³oskich sobót�.

Pracodawca zapowiedzia³ tak¿e, ¿e na wniosek pracowników (czyli w sto-
sunku 1:1) bêdzie udzielaæ chêtnym dni wolnych za nadgodziny wypracowa-
ne w ramach �dziesi¹tek�. Takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe dziêki zatrudnieniu
dodatkowych stu osób za po�rednictwem agencji pracy tymczasowej.

Niestety nadal nie wiadomo, kiedy odbêd¹ siê negocjacje p³acowe � dyrekcja
ca³y czas nie potrafi okre�liæ ich terminu. Poda³a natomiast, ¿e Dzieñ Rodzinny
odbêdzie siê w niedzielê 20 lipca 2014. Tyle tylko, ¿e wiêkszo�æ zatrudnionych
znacznie bardziej interesuj¹ podwy¿ki p³ac, ni¿ firmowy festyn. Dlatego te¿
Solidarno�æ niezmiennie walczy o wy¿sze wynagrodzenia.
Wiêcej o planach Fiat Chrysler i nowym Punto na www.solidarnoscfiat.pl (zz)
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W dwóch
zdaniach
l Trybuna³ Konstytucyjny przy

zdaniu odrêbnym 6 z 14 sêdziów
uzna³ wyd³u¿enie wieku emerytalnego
do 67 lat za zgodne z ustaw¹ zasadni-
cz¹ NSZZ Solidarno�æ zapowidzia³
zaskar¿enie ustawy do Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy.
l Ponad pó³ setki zwi¹zkowców

Solidarno�ci FAP wziê³o udzia³ w
rzymskich uroczysto�ciach kanoni-
zacjnych papie¿y: Jana Paw³a II oraz
Jana XXIII. W drodze powrotnej piel-
grzmi odwiedzili Asy¿.               (if)


