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Zani¿one p³ace
Zdaniem ekspertów Polacy pracu-

j¹ tyle, ¿e powinni zarabiaæ dwa
razy wiêcej ni¿ obecnie, informuje
Forbes. Jednocze�nie przypominaj¹c,
¿e jeste�my w szóstce najmniej zara-
biaj¹cych nacji w UE.

Zgodnie z najnowszymi, pa�dzier-
nikowymi danymi GUS Polak przeciêt-
nie zarabia 3.900,49 z³otych brutto mie-
siêcznie. Wed³ug Eurostatu natomiast,
w ubieg³ym roku na rêkê dosta³ nie-
wiele ponad 7.400 euro rocznie (do-
k³adnie 7.429,62). Mniejsze wynagro-
dzenia w UE by³y tylko na Litwie, £o-
twie, Wêgrzech oraz w Rumunii i Bu³-
garii. Natomiast ju¿ sporo wiêcej od
nas zarabiaj¹ Czesi (8.879,62 euro rocz-
nie), Estoñczycy (9.392,80) czy te¿ S³o-
weñcy (11.788,64).

� Je¿eli wynagrodzenia bêd¹ real-
nie wzrastaæ o trzy procent rocznie,
to wed³ug moich wyliczeñ przeciêt-
nego Europejczyka dogonimy w 2044
roku � szacuje prof. Mieczys³aw Ka-
baj z Instytutu Pracy i Spraw Socjal-
nych, badaj¹cy polskie zarobki na tle
Europy.

Problem jednak w tym, ¿e w wie-
lu bran¿ach i zak³adach p³ace nie
rosn¹ w takim tempie. Przyk³adowo
w FAP od trzech lat wzrost stawek
zasadniczych wynosi dok³adnie
zero, mimo rosn¹cej wydajno�ci
i wysokiej jako�ci pracy.

Eksperci wskazuj¹, ¿e obecnie
wynagrodzenie zupe³nie nie odpo-
wiada sposobowi pracy Polaków.

� Jeste�my jednym z trzech naj-
ciê¿ej pracuj¹cych narodów na �wie-
cie � podkre�la Andrzej Sadowski,
wiceprezydent Centrum im. Adama
Smitha. � Poniewa¿ pracodawcy nie
s¹ w stanie odpowiednio tego wyceniæ,
wielu Polaków emigruje i za grani-
c¹ otrzymuje pensje adekwatne do
w³o¿onej pracy.

� Nasze wynagrodzenia s¹ mniej
wiêcej dwukrotnie zani¿one w sto-
sunku do wydajno�ci, któr¹ osi¹ga-
my. Je�li pracodawcy nie zrozumiej¹,
¿e musz¹ do niej dostosowaæ wyna-
grodzenie, to w koñcu zabraknie im
ludzi do pracy � dodaje prof. Kabaj.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl (zz)

Apel pracowników Fiat Auto Poland,
w którym wezwano zarz¹d firmy

do niezw³ocznego rozpoczêcia rzeczo-
wych, merytorycznych negocjacji ma-
j¹cych na celu ustalenie terminu, wy-
soko�ci i formy podwy¿ek zbioro-
wych w FAP przyjêto podczas wieców
informacyjnych zorganizowanych
przez NSZZ Solidarno�æ przed bram¹
zak³adów w Tychach. Pierwszy z nich
odby³ siê 5 listopada 2014, drugi � dzisiaj.

� W sprawach p³acowych praco-
dawca pozoruje dialog ze zwi¹zkami.
Nie odpowiedzia³ na wiêkszo�æ pism,
jakie Solidarno�æ skierowa³a do niego
w tym roku w sprawie podwy¿ek wy-
nagrodzeñ � mówi³a do zebranych
Wanda Stró¿yk, przewodnicz¹ca So-
lidarno�ci FAP, jednocze�nie przypomi-
naj¹c, ¿e nasz zwi¹zek domaga siê pod-
wy¿ki stawek zasadniczych wszyst-
kich pracowników FAP o 2,50 z³ na
godzinê, czyli 420 z³ miesiêcznie za
kodeksowy czas pracy od poniedzia³-
ku do pi¹tku.

Podwy¿ek zbiorowych w tyskim
zak³adzie nie by³o od trzech lat � choæ
zgodnie z uk³adem zbiorowym jego
strony (czyli pracodawca i zwi¹zki za-
wodowe) dwa razy do roku powinny
ocenia sytuacjê pracowników FAP oraz
ustalaæ wysoko�æ i formê podwy¿ek
zbiorowych. Jednocze�nie w ci¹gu
ostatnich trzech lat za³oga FAP wy-
pracowa³a prawie pó³ miliarda z³o-
tych czystego zysku!

� Pracownicy maj¹ prawo do udzia-
³u w wypracowanych przez siebie zy-
skach � zwraca³a uwagê Wanda Stró¿yk.

Nale¿y bowiem pamiêtaæ, ¿e w bran-
¿y motoryzacyjnej jest to standard �
przyk³adowo niemieckie koncerny tylko
w tym roku wyp³aci³y pracownikom pre-
mie z zysku liczone w tysi¹cach euro.

W apelu pracowników Fiat Auto Po-
land do zarz¹du firmy wezwano pra-

codawcê do wprowadzenia w 2014
podwy¿ki zbiorowej p³acy zasadni-
czej w równej wysoko�ci 2,50 z³ na
godzinê oraz stanowczo sprzeciwiono
siê uzale¿nieniu przez pracodawcê pro-
wadzenia negocjacji w sprawie zbioro-
wej podwy¿ki p³ac, od zawarcia poro-
zumienia ustalaj¹cego przed³u¿ony
okres rozliczeniowy czasu pracy.

� Na wyd³u¿enie okresów rozlicze-
niowych czasu pracy do dwunastu
miesiêcy nie ma zgody ani zwi¹zków
zawodowych, ani pracowników � pod-
kre�la³a Wanda Stró¿yk.

Taka zgodna oznacza³aby pozbawie-
nie zatrudnionych jakichkolwiek do-
datkowych pieniêdzy za pracê w nad-
godzinach i w soboty. Mog³oby doj�æ
do takiej sytuacji, ¿e za pracê przez kilka
miesiêcy po kilkana�cie godzin dzien-
nie zamiast pieniêdzy ludzie dostaliby
wolne za pó³ roku.

Podczas wieców zwracano tak¿e
uwagê, ¿e d¹¿enie pracodawcy do
wprowadzenia elastycznego czasu pra-
cy ma na celu maksymalizacjê zysków
firmy kosztem pracowników, którzy po
zwolnieniu w zesz³ym roku ponad 1400
osób oraz likwidacji jednej zmiany, nie-
mal ca³y czas pracuj¹ w nadgodzinach
oraz w soboty.

Pod apelem pracowników Fiat Auto
Poland mo¿e podpisaæ siê ka¿dy,
zw³aszcza jak jest zainteresowany pod-
wy¿k¹ p³ac. Wystarczy przyj�æ do sie-
dziby Solidarno�ci FAP lub te¿ podczas
przerwy rozejrzeæ siê za zwi¹zkowcami,
którzy z apelem chodz¹ po halach.

� O podwy¿ki zawsze walczyæ
musi ca³a za³oga � podkre�la³a Celi-
na Jêdras, wiceprzewodnicz¹ca miê-
dzyzak³adowej Solidarno�ci FAP z ASK
Poland. � My baby w ASK w tym roku
wywalczy³y�my podwy¿ki, to chyba
faceci z Fiata nie bêd¹ gorsi.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (rd)

Zyski wasze, bieda nasza



flesz
flesz

14 listopada 2014 strona 2
biuletyn do u¿ytku wewn¹trzorganizacyjnego

Wybory SIP
Spo³ecznych inspektorów pracy na

now¹ czteroletni¹ (2014-18) ka-
dencjê wybieraæ bêd¹ pracownicy
Magneti Marelli Suspension Systems
Bielsko. G³osuj¹c na kandydatów
NSZZ Solidarno�æ zyskaj¹ pewno�æ,
¿e spo³eczni inspektorzy zawsze
bêd¹ dbaæ o bezpieczne, zgodne
z zasadami BHP warunki pracy
oraz dobrze przypilnuj¹ wszelkich
spraw pracowniczych.

Wybory odbywaæ siê bêd¹ od 13
do 18 listopada 2014. Zak³ad zosta³
podzielony na dwa okrêgi wyborcze
� obejmuj¹ce Zak³ad Zawieszeñ i Za-
k³ada Amortyzatorów. W ka¿dym
okrêgu wybieranych bêdzie po
dwóch spo³ecznych inspektorów pra-
cy. Dlatego te¿ aby g³os by³ wa¿ny, na-
le¿y postawiæ znak �x� przy nazwi-
skach maksymalnie dwóch kandyda-
tów. Zatem g³osujemy tak:
Okrêg I � Zak³ad Zawieszeñ

1. Czulak Anna x
3. Ku� Miros³aw x

Okrêg II � Zak³ad Amortyzatorów
3. Ku� Zbigniew x
4. Mally Mateusz x

Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (sp)
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Niedozwolone w�cibstwo

Zorganizowani maj¹ lepiej!
Polscy pracownicy nie mog¹ zarabiaæ tyle co niemieccy, francuscy czy

w³oscy, bo wydajno�æ polskiego pracownika jest du¿o mniejsza. Tak przy-
najmniej twierdz¹ pracodawcy i wielu ekonomistów. Tyle ¿e to nieprawda �
zwraca uwagê Marek Lewandowski na ³amach �Tygodnika Solidarno�æ�. �
Pracodawcom i ekonomistom myli siê wydajno�æ z produktywno�ci¹. Ale o
tym ju¿ nie mówi¹, bo s³aba produktywno�æ to wina pracodawcy.

Wydajno�æ polskiego pracownika jest jedn¹ z najwy¿szych w Europie,
czego dowodz¹ oni sami, gdy tylko wyjad¹ za granicê. Tamtejsi przedsiêbiorcy
nie mog¹ siê nas nachwaliæ � jacy jeste�my solidni, kreatywni, wydajni. A u nas
ile by�my nie zrobili, ci¹gle ma³o, ma³o, ma³o. Tu warto przywo³aæ przypa-
dek tyskiego Fiata. W Polsce samochód jest robiony szybciej, lepiej
i taniej. A i tak w³oski pracownik zarabia³ trzy razy wiêcej ni¿ polski.

Tylko ¿e we W³oszech s¹ silne zwi¹zki zawodowe. Polska natomiast
to kraj indywidualistów, którzy indywidualnie daj¹ siê wykorzystywaæ.
A wystarczy siê zorganizowaæ i tak jak W³osi broniæ swoich praw.
Wiêcej czytaj na www.solidarnoscfiat.pl                              (opr. inf)

Jednym z zadañ postawionych przed
pracownikami podczas ostatnich,

szkoleñ w tyskim FAP by³o wskazanie
z imienia i nazwiska najbardziej lubia-
nych � co by to nie mia³o znaczyæ �
osób ze swojej teamu produkcyjnego.
Nie wnikaj¹c w intencje szkol¹cych,
nak³anianie do udzielania takich in-
formacji s¹ niezgodne zarówno z Ko-
deksem pracy, jak i Konstytucj¹ RP.

Pracodawca ma bowiem prawo ¿¹-
daæ od pracownika tylko informacji
okre�lonych w art. 221 Kodeksu pracy,
czyli danych personalnych (imiê, na-
zwisko, data urodzenia, imiona rodzi-
ców, numer PESEL), informacji o miej-
scu zamieszkania, wykszta³ceniu oraz
przebiegu dotychczasowego zatrudnie-
nia. Natomiast innych danych tylko
wtedy, gdy podanie takich danych jest
konieczne ze wzglêdu na korzystanie
przez pracownika ze szczególnych
uprawnieñ przewidzianych w prawie
pracy (chodzi tu g³ównie o opiekê nad
dzieckiem) lub z odrêbnych przepisów
ustawowych. To ograniczenie wynika
z art. 51 Konstytucji RP, zgodnie z któ-
rym �nikt nie mo¿e byæ obowi¹zany
inaczej ni¿ na podstawie ustawy do
ujawnienia dotycz¹cych jego oso-
by�. Bez ¿adnych wyj¹tków. Jak bo-
wiem orzek³ Trybuna³ Konstytucyjny
przepis ten dotyczy wszystkich przy-
padków, w tym tak¿e ujawniania in-
formacji pracodawcom.

Dlatego te¿  S¹d Najwy¿szy w swo-
im wyroku stwierdzi³, i¿ �polecenie pra-
codawcy nak³adaj¹ce na pracowni-
ka obowi¹zek udzielenia informacji
(danych osobowych) niewymienio-
nych w art. 221 Kodeksu pracy jest
niezgodne z prawem�. Tym samym
pracownicy nie musz¹ � a nawet nie
mog¹ � takich poleceñ wype³niaæ.

Niestety tych powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawa nie
znali � lub nie chcieli znaæ � funkcjo-
nariusze RePo, którzy podczas szko-
lenia naciskali, a nawet wrêcz ¿¹dali,
udzielenia odpowiedzi na niezgodne
z prawem pytania!

Nie przyjmowali przy tym do wia-
domo�ci, ¿e podw³adny ma pe³ne pra-
wo dok³adnie tak samo odnosiæ siê do

wszystkich wspó³pracowników, a za-
bawa �mam chusteczkê haftowan¹�
obowi¹zkowa nie powinna byæ nawet
w przedszkolu, a tym bardziej podczas
zak³adowego szkolenia.

Co wiêcej w swoim niezdrowym
w�cibstwie naruszyli oni � jako osoby
wystêpuj¹ce w imieniu FAP � przepis art.
111 Kodeksu pracy zobowi¹zuj¹cy pra-
codawcê do bezwzglêdnego szanowania
godno�ci i innych dóbr osobistych pra-
cowników. A jednym z takich dóbr  jest
prawo do prywatno�ci i utrzymania
w tajemnicy swoich sympatii zarówno
do ludzi, jak te¿ idei czy te¿ przedmiotów.

Dlatego te¿ zawsze, gdy pracodaw-
ca zwraca siê do pracownika o prze-
kazanie danych innych ni¿ okre�lone
w ustawowych przepisach prawa pra-
cy lub te¿ dotycz¹ce jego prywatnych
spraw czy te¿ pogl¹dów nie powinno
siê udzielaæ takich informacji. Szcze-
gólnie pamiêtaj¹c, ¿e RePo najczê�ciej
dzia³a na zasadzie �wszystko co po-
wiesz, na pewno zostanie wykorzysta-
ne przeciwko tobie�. Dlatego te¿ naj-
lepiej nie mówiæ nic ponad to, do cze-
go zobowi¹zuj¹ przepisy prawa. A jak
ma siê w¹tpliwo�ci, jak dok³adnie
brzmi¹ ustawowe zapisy � co szybciej
nale¿y zg³osiæ siê do miêdzyzak³a-
dowej NSZZ Solidarno�æ FAP. My
zawsze bronimy praw i interesów pra-
cowniczych.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (zz)


