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Tam ju¿
wzros³y p³ace
Miêdzyzak³adowa Solidarno�æ

FAP wyst¹pi³a wiosn¹ z � sys-
tematycznie pó�niej podtrzymywa-
nym � ¿¹daniem podwy¿ki p³ac we
wszystkich spó³kach objêtych nasz¹
dzia³alno�ci¹. Dyrekcje wiêkszo�ci
z nich albo wytrwale unikaj¹ rozmów
p³acowych, albo te¿ wzorem tyskie-
go Fiata usi³uj¹ uzale¿niæ wzrost wy-
nagrodzeñ od wprowadzenia ela-
stycznego czasu pracy i wyd³u¿enia
okresu rozliczeniowego. Jednak w kil-
ku firmach uda³o siê z sukcesem za-
koñczyæ negocjacje p³acowe.
l Fenice Poland � stawki zasad-

nicze wzrosn¹ �rednio o 296 z³ mie-
siêcznie, co wraz z premi¹ regulami-
now¹ (15 proc.) oznacza podwy¿kê
p³ac o 340 z³. Zosta³a ona podzielona
na trzy transze: pierwsza (o �rednio
116 z³) obowi¹zuje od 1 lipca 2014, dru-
ga (o 80 z³) od 1 listopada 2014, nato-
miast trzecia (o 100 z³) od 1 stycznia
2015. Oczywi�cie razem ze stawki
wzros³y równie¿ dodatki za godziny
nadliczbowe oraz wszystkie sk³adniki
wynagrodzenia naliczane od stawki
zasadniczej. Jednocze�nie ustalono,
¿e nagroda z okazji �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia w tym roku wyniesie
w Fenice Poland 1.750 z³.
l Marpol � podwy¿ka stawek

zasadniczych obowi¹zuje od 1 kwiet-
nia 2014 i wynosi 150 z³. Wraz z pod-
wy¿k¹ stawek proporcjonalnie
wzros³y wszelkie dodatki naliczane
od p³acy zasadniczej.
l ASK Poland � p³ace zasadni-

cze wzrosn¹ ³¹cznie o 330 z³, a pod-
wy¿ka odbêdzie siê w dwóch tran-
szach. Od 1 marca 2014 p³ace zasad-
nicze zwiêkszone zosta³y o 120 z³ oraz
dodatkowo przesuniêto do stawki 60 z³
z premii frekwencyjnej. Natomiast od
1 stycznia 2015 wynagrodzenia wzro-
sn¹ o kolejne 150 z³. Warto przy tym
pamiêtaæ, ¿e ka¿da premia uzale¿nio-
na jest od spe³nienia dodatkowych
kryteriów, a zatem mo¿e nie zostaæ
wyp³acona, natomiast p³aca zasadni-
cza  jest gwarantowana przez prawo.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl   (r)

Wielokrotnie � zarówno w tym
roku, jak i ubieg³ym � Solidar-

no�æ FAP zg³asza³a ¿¹danie wzrostu
stawek zasadniczych wszystkich pra-
cowników FAP o 2,50 z³ na godzinê,
czyli 420 z³ miesiêcznie. Pracownicy na
godne ¿ycie swojej rodziny powinni
bowiem zarobiæ pracuj¹c kodeksowe
8-godzin piêæ dni w tygodniu � od po-
niedzia³ku do pi¹tku. Do tego koniecz-
na jest jak najszybsza podwy¿ka p³ac
zasadniczych. Tym bardziej, ¿e ich staw-
ki s¹ w naszym zak³adzie zamro¿one
od trzech lat.

Jednocze�nie NSZZ Solidarno�æ
stanowczo sprzeciwia siê � planowa-
nemu przez dyrekcjê � uzale¿nianiu
podwy¿ki wynagrodzeñ od przed³u-
¿enia okresu rozliczeniowego do
roku. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z pol-
skim, a tak¿e unijnym prawem okres roz-
liczeniowy zasadniczo nie powinien
przekraczaæ czterech miesiêcy. Wyj¹t-
ki dopuszczalne s¹ tylko w �ci�le okre-
�lonych przypadkach, a ich celem po-
winna byæ przede wszystkim ochrona
miejsc pracy.

Jednak dyrekcja FAP nie przed-
stawi³a � mimo pisemnych wniosków
zg³aszanych przez organizacje zwi¹zko-
we � jakichkolwiek nadzwyczajnych,
obiektywnych przyczyn uzasadnia-
j¹cych zamiar przed³u¿enia okresu
rozliczeniowego. Co wiêcej w sytu-
acji, gdy ze wzglêdu na konieczno�æ re-
alizacji zwiêkszonych zamówieñ zapo-
wiadane s¹ �w³oskie soboty� d³u¿sze
okresy rozliczeniowe w ¿aden sposób
nie bêd¹ chroni³y miejsc pracy, nato-
miast niew¹tpliwie mog¹ byæ sposo-
bem na ograniczenie p³atnych nadgo-
dzin. To jednak oznacza, ¿e za sprawa
elastycznego czasu pracy ewentualne
podwy¿ki pracownicy mieliby sobie
sami sfinansowaæ w efekcie mniejszej
liczby p³atnych nadgodzin. Na takie

rozwi¹zanie nigdy nie by³o i nie ma
naszej zgody!

Natomiast podwy¿ka stawek zasad-
niczych jest niezbêdna do zapewnie-
nia za³odze FAP godnych, a nie �g³od-
nych� wynagrodzeñ. Jednocze�nie od-
powiednio lepiej powinny byæ op³aca-
ne nadgodziny oraz dodatkowa praca
w soboty. Wi¹¿¹ siê one bowiem nie
tylko ze zwiêkszonym wysi³kiem, ale
równie¿ dezorganizacja ¿ycia prywat-
nego pracowników.

Warunkiem wywalczenia takiej
podwy¿ki � gdy¿ dyrekcja sam z sie-
bie du¿o mówi, ale p³ac od lat nie pod-
nosi � jest wsparcie przez wiêkszo�æ
pracowników zwi¹zkowych dzia³añ
i ¿¹dañ zg³aszanych przez NSZZ Soli-
darno�æ. Nie chodzi jednak o wspar-
cie w prywatnych rozmowach w szatni
czy autobusie, ale realne � wstêpowa-
nie w szeregi naszej organizacji zwi¹z-
kowej. Wystarczy porównaæ, jaki wp³yw
na wzrost p³ac maj¹ zwi¹zki zawodowe
w poznañskim Volkswagenie, gdzie do
NSZZ Solidarno�æ nale¿y 70 proc. za³ogi,
czy te¿ kopalniach � maj¹cych jeszcze
wiêcej zwi¹zkowców � a jaki w FAP, gdzie
do wszystkich organizacji zwi¹zkowych
nale¿y jedna trzecia pracowników. Tym
samym w naszym zak³adzie 65 proc.
za³ogi nale¿y do �zwi¹zku pracodaw-
cy�, czyli nie chce ¿adnych podwy¿ek
i marzy o pracy �na gwizdek� bez nad-
godzin, ale z elastycznym rocznym
okresem rozliczeniowym. Swoj¹ bier-
n¹ postaw¹ wyra¿aj¹ oni pe³n¹ zgodê
na dzia³ania dyrekcji.

Dlatego ka¿dy kto chce podwy¿ki
p³ac oraz poszanowania dla praw pra-
cowniczych powinien jak najszybciej
wst¹piæ do NSZZ Solidarno�æ. Jak ju¿
jest zwi¹zkowcem niech zachêci do tego
innych. Nie ma innej skutecznej drogi
walki o dobrze pojête swoje interesy.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (rd)

Walczmy razem o podwy¿ki!
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Je�dziæ
jak ludzie
We wrze�niu 2014 Solidarno�æ

FAP zwróci³a siê do dyrekcji
oraz przewo�nika o niezw³oczne spo-
wodowanie, by autobusy dowo¿¹-
ce osoby zatrudnione w Zak³adzie
Karoserii FAP w Tychach zaczê³y
spe³niaæ wszystkie wymogi oraz
standardy techniczne i sanitarne
przewidziane dla pojazdów prze-
wo¿¹cych ludzi.

Niestety aktualnie autobusy te
w ogromnej wiêkszo�ci przypomina-
j¹ �szrot�, nie zapewniaj¹cy ani wy-
maganych standardów podró¿y
(zwiêkszony poziom ha³asu, wibracji
mechanicznych itd.), ani te¿ � ze
wzglêdu na wszechobecny brud � wa-
runków sanitarnych, jakich nale¿y
oczekiwaæ i wymagaæ przy przewozie
ludzi w XXI wieku. Natomiast bior¹c
pod uwagê, i¿ pracownicy niejed-
nokrotnie podró¿uj¹ w nich ponad
godzinê w jedn¹ stronê, stwarza to
bardzo realne zagro¿enia dla ich zdro-
wia, a tym samym mo¿e wp³ywaæ na
ich absencje chorobow¹. Jednocze-
�nie nie wolno zapominaæ, ¿e zgod-
nie z kodeksowymi zasadami dojazd
do pracy jest � a dok³adniej powinien
byæ � okresem wypoczynku.         (zz)
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Niejednokrotnie i w wielu spó³kach
miêdzyzak³adowa Solidarno�æ

FAP interweniowa³a ostatnio w spra-
wie �przenoszenia� pracowników do
agencji pracy tymczasowej oraz nad-
miernego, czêsto niezgodnego z prze-
pisami ustawy, zatrudniania za po-
�rednictwem agencji. W ubieg³ym ty-
godniu Piotr Duda, przewodnicz¹cy
NSZZ Solidarno�æ wyst¹pi³ do premier
Ewy Kopacz o pilne zmiany prawa do-
tycz¹ce agencji pracy tymczasowej.

W za³o¿eniach agencje pracy tym-
czasowej mia³y pomagaæ osobom po-
szukuj¹cym pracy, szczególnie trwa-
le bezrobotnym, w zdobyciu sta³ego
zatrudnienia. Jednak w praktyce agen-
cje utrzymuj¹ pracowników przez wie-
le lat w tzw. wiecznej tymczasowo�ci,
korzystaj¹c z luk w przepisach usta-
wy o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych. Potwierdza to ostatni ra-
port PIP w którym wskazano, ¿e �agen-
cje pracy tymczasowej, jak i przedsiê-
biorcy korzystaj¹cy z pracy pracow-
ników tymczasowych jako pracodaw-
cy u¿ytkownicy, stosuj¹ ró¿ne � nie
zawsze zgodne z prawem � rozwi¹-
zania, które nie sprzyjaj¹ sta³emu

zatrudnieniu osób wykonuj¹cych
pracê tymczasow¹�.

NSZZ Solidarno�æ ju¿ w maju 2012
z³o¿y³a na rêce premiera Donalda
Tuska projekt ustawy ograniczaj¹cy
patologie w funkcjonowaniu agencji
pracy tymczasowej. Obecna szefowa
rz¹du dosta³a ponownie ten dokument,
aby nie traci³a czasu na szukanie go
w papierach pozostawionych przez
poprzednika, lecz jak najszybciej skie-
rowa³a projekt do Sejmu.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (if)

Godna praca i p³aca

Skarga emerytalna
Zgodnie z zapowiedzi¹ NSZZ Solidarno�æ zaskar¿y³a obecn¹ ustawê eme-

rytaln¹ do Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, z powodu braku wyko-
nania konwencji MOP Nr 102, dotycz¹cej minimalnych norm zabezpieczenia
spo³ecznego. Jak podkre�lono w skardze w Polsce nie zosta³y spe³nione warunki
do podwy¿szenia wieku emerytalnego powy¿ej 65 roku ¿ycia.

Polska ratyfikuj¹c konwencjê MOP Nr 102, dotycz¹c¹ minimalnych norm
zabezpieczenia spo³ecznego, zobowi¹za³a siê m.in. przestrzegaæ zasady, ¿e
wiek emerytalny uprawniaj¹cy do �wiadczeñ na staro�æ nie powinien prze-
kraczaæ 65 lat. Wy¿szy wiek mo¿e byæ ustalony przez w³a�ciwe w³adze ze
wzglêdu na zdolno�æ do pracy osób starszych w danym kraju. Tymczasem w
Polsce wyd³u¿a siê przeciêtna d³ugo�æ ¿ycia, ale jednocze�nie skraca siê d³u-
go�æ ¿ycia w dobrym zdrowiu, co potwierdzaj¹ oficjalne dane statystyczne.
Wiêcej o walce przeciwko pracy do �mierci na www.solidarnoscfiat.pl    (zz)

Wiecznie tymczasowi

Ochrona miejsc pracy i sta³ego za-
trudnienia, wzrost wynagrodzeñ

oraz poprawa bezpieczeñstwa pracy to
priorytetowe zadania stoj¹ce przed NSZZ
Solidarno�æ okre�lone w uchwale pro-
gramowej przyjêtej przez XXVII Krajo-
wy Zjazd Delegatów, który obradowa³
w Bielsku-Bia³ej. W�ród delegatów by³o
dwoje przedstawicieli Solidarno�ci FAP:
Wanda Stró¿yk i Bogdan Szozda.

W uchwale stwierdzono tak¿e, ¿e
Solidarno�æ bêdzie ¿¹daæ, by polskie
regulacje dotycz¹ce umów
terminowych nie dyskrymi-
nowa³y pracowników, jak rów-
nie¿ domagaæ siê wzrostu
poziomu minimalnego wy-
nagrodzenia do 50 proc.
�redniej p³acy w gospodar-
ce narodowej oraz ratyfikacji
art. 4 pkt 1 Europejskiej Karty
Spo³ecznej, gwarantuj¹cego

pracownikom prawo do wynagro-
dzenia, które zapewni im i ich rodzi-
nom godziwy poziom ¿ycia.

Delegaci przypomnieli, ¿e obecny
rz¹d lekcewa¿y prawa pracownicze.
Polskie p³ace pozostaj¹ na wyj¹tkowo
niskim poziomie w stosunku do pañstw
Europy Zachodniej, mimo du¿ego ob-
ci¹¿enia prac¹. Solidarno�æ sprzeciwia
siê opieraniu polskiej gospodarki jedy-
nie na kryterium taniej si³y roboczej.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (rd)


