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Nie dajmy siê!
Wy¿sze pensje trzeba sobie wy-

walczyæ samemu. Zamiast
stêkaæ nad swoim losem, trzeba siê
organizowaæ w zwi¹zki zawodowe.
Mówi¹c wprost � tworzyæ si³ê i so-
lidarnie dzia³aæ razem.

Jak pokazuje ostatni raport NBP
udzia³ wynagrodzeñ w PKB spad³
z 65 proc. w 2001 do 54 proc. obecnie!
I jak stwierdzi³ w wypowiedzi dla Pul-
su Biznesu g³ówny ekonomista Polity-
ki Insight Adam Czerniak � g³ówn¹
barier¹, która powstrzymuje wzrost
p³ac jest w ostatnim czasie niechêæ
firm do dawania podwy¿ek. Czyli?
Pracodawcy mog¹, ale nie chc¹ i nie
musz¹ dawaæ podwy¿ek. Mamy ela-
styczny rynek pracy, du¿e bezrobo-
cie, niewydolny wymiar sprawiedli-
wo�ci, który zapewnia bezkarno�æ
i mamy s³abych niezorganizowanych
pracowników.

Dlatego te¿ pracodawcy w Polsce
maj¹ najwy¿sz¹ w Europie mar¿ê na
godzinie pracy swoich pracowników.
Co to oznacza? To, ¿e w stosunku do
swoich kolegów pracodawców z za-
chodu zarabiaj¹ wiêcej. St¹d zyski
pracodawców s¹ europejskie, a pen-
sje pracowników bia³oruskie.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (if)

Tylko 2.000 z³ nagrody z okazji �wi¹t
Bo¿ego Narodzenia w 2014 � zale-

dwie o stówkê wiêcej ni¿ w roku ubie-
g³ym i czterysta z³otych mniej ni¿ trzy
lata temu � otrzymaj¹ pracownicy Fiat
Auto Poland. Oznacza to, ¿e na �wi¹tecz-
ne nagrody dyrekcja przeznaczy³a nie-
spe³na 2,5 proc. zysku wypracowane-
go przez za³ogê tyskiego Fiata! Dlate-
go te¿ NSZZ Solidarno�æ zdecydowa-
nie zaprotestowa³a przeciwko zbyt ni-
skiej kwocie nagrody �wi¹tecznej, nie
odpowiadaj¹cej wk³adowi pracowników
w osi¹gane zyski oraz ich zwiêkszone-
mu wysi³kowi, zwi¹zanego m.in. z prak-
tycznie sta³¹ konieczno�ci¹ dodatkowej
pracy w soboty.

Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e zgod-
nie z zapisami zak³adowego uk³adu zbio-
rowego pracy (ZUZP) FAP wysoko�æ

nagrody �wi¹tecznej powinna odpo-
wiadaæ sytuacji ekonomicznej spó³-
ki. Tymczasem, choæ od trzech lat
zyski FAP systematycznie rosn¹, ³¹cz-
nie grubo ponad trzykrotnie, to kwo-
ta nagrody �wi¹tecznej pozostaje na
praktycznie takim samym poziomie.
Co wiêcej jednocze�nie od trzech lat
zamro¿one s¹ stawki p³ac zasadniczych
� co sprawia, ¿e ich realna warto�æ syste-
matycznie spada � a od 2013 pracownicy
nie otrzymuj¹ te¿ dodatkowych 50 z³ za
pracê we w³oskie soboty. Wprawdzie
w sierpniu wyp³acono jednorazow¹ na-
grodê za ci¹g³e nadgodziny w pierwszych
sze�ciu miesi¹cach 2014,  ale ju¿ o docenie-
niu dodatkowej pracy w drugim pó³roczu
dyrekcja nie chce nawet rozmawiaæ.

W takiej sytuacji pracownicy mieli
pe³ne prawo oczekiwaæ, i¿ nagroda
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�wi¹teczna stanowiæ bêdzie choæ czê-
�ciow¹ rekompensatê za brak podwy-
¿ek p³ac oraz dodatku za pracê we
�w³oskie soboty�, a jednocze�nie za-
pewni wszystkim zatrudnionym godne
�wiêta Bo¿ego Narodzenia. Niestety
dyrekcja posk¹pi³a kilku procent
zysków wypracowanych przez za³o-
gê FAP i kwota nagrody �wi¹tecznej
wzrasta³ jedynie o symboliczne sto
z³otych. A powinna wzrosn¹æ co naj-
mniej dwukrotnie � miêdzyzak³adowa
NSZZ Solidarno�æ FAP wnioskowa³a,
by nagroda �wi¹teczna by³a ustalona
w wysoko�ci �redniego miesiêcznego
wynagrodzenia.

Id¹c wzorem FAP tak¿e inne fiatow-
skie spó³ki ustali³y kwotê nagrody
�wi¹tecznej na poziomie podobnym
jak w roku ubieg³ym � i zasadniczo
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Upominki
�wi¹teczne
Tradycyjne upominki z okazji

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia cz³on-
kowie miêdzyzak³adowej NSZZ So-
lidarno�æ FAP mog¹ odbieraæ od
�rody 10 grudnia 2014. Wydawane
s¹ one codziennie w zwi¹zkowych
siedzibach w Bielsku-Bia³ej oraz
Tychach w godz. od 8 do 16.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e po �wi¹tecz-
ne upominki nale¿y zg³aszaæ siê oso-
bi�cie, gdy¿ ich odbiór trzeba pokwi-
towaæ w³asnorêcznym podpisem.

Oczywi�cie na ka¿dego zwi¹zkowca
miêdzyzak³adowej Solidarno�ci � nie-
zale¿nie od spó³ki, w której jest za-
trudniony � czeka taki sam prezent,
jednak daje on w tym roku mo¿li-
wo�æ indywidualnych modyfikacji
podarunku. Wszystkie dodatkowe
informacje i szczegó³y mo¿na uzy-
skaæ w zwi¹zkowych siedzibach
NSZZ Solidarno�æ.

Wprawdzie czas odbierania upo-
minków nie jest �ci�le ograniczony
¿adn¹ dat¹, to jednak wskazane jest,
aby ka¿dy swój �wi¹teczny prezent
odebra³ przed bo¿onarodzeniow¹
przerw¹ produkcyjn¹.                  (zz)
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Egzekwowanie przepisów BHP
Sze�æ zaleceñ maj¹cych na celu poprawê warunków pracy w ci¹gu zaled-

wie piêciu dni (czyli jednego tygodnia) przekaza³ pracodawcy Mateusz
Gru�la, zak³adowy spo³eczny inspektor pracy w Denso. Dziêki jego inter-
wencjom m.in. naprawiono wózek paletowy, który by³ wykorzystywany mimo
uszkodzonych ³o¿ysk, kó³ i elementów mocowania, bazy wspornika zaworu
przy stanowisku kontroli Galileo oraz nabijarkê tulejek, która �pracowa³a
pe³n¹ par¹�, choæ jej prowadnica wypada³a z szyn!

Zak³adowy SIP w Denso zadba³ tak¿e, aby wszyscy pracownicy zgodnie
z prawem mieli zapewnion¹ ciep³¹ wodê w ³a�niach i pomieszczeniach
socjalnych (a w hali 16 nie by³o jej od miesi¹ca), jak równie¿ zaleci³ zainsta-
lowanie silniejszego nadmuchu ciep³ego powietrza przy bramach wjazdo-
wych w strefie za³adunku hali 16, aby warunki pracy by³y tam zgodne z okre-
�lonymi w ministerialnym rozporz¹dzeniu.

Przypomnia³ równie¿ w swoich zaleceniach, i¿ prawo okre�la limit ciê-
¿arów, jakie wolno kobietom przenosiæ i przewoziæ w czasie pracy. W przy-
padku wózków jest to 80 kg, a pracownice Denso na �paleciaku� musia³y
przewoziæ po 128 kg detali, czyli ponad po³owê wiêcej!
Wiêcej czytaj na www.solidarnoscfiat.pl                                           (sp)

nie wy¿szym ni¿ w tyskim zak³adzie.
W bielskich Magneti Marelli oraz Fiat
Powertrain Technologies bo¿onaro-
dzeniowy bonus wyniesie po 1.600 z³.
Przy czym w FPT osoby pracuj¹ce
poni¿ej pó³ roku (a jest ich dos³ownie
kilka) dostan¹ tylko po 800 z³. To pew-
nie bêdzie i tak wiêcej, ni¿ nagroda
w Sirio, która � jak zapowiada dyrek-
cja � ma byæ na poziomie z ubieg³ego
roku. Wówczas pracownicy spó³ki ochra-
niaj¹cej zak³ad otrzymali po 700 z³ i by³a
to najni¿sza kwota nagrody �wi¹tecznej
ze wszystkich fiatowskich spó³ek.

Sto z³otych wiêcej ni¿ przed rokiem
� czyli po 1.800 z³ � otrzymaj¹ na
�wiêta Bo¿ego Narodzenia pracownicy
Denso. Taka sama kwota zasili konta
pracowników Fiat Services. Dyrekcja
tej firmy wyra�nie mocno przywi¹za-
na jest do 1.800 z³, gdy¿ czwarty rok
z rzêdu ustala nagrodê �wi¹teczn¹
w³a�nie w tej wysoko�ci. Szkoda tyl-

ko, ¿e takiej nadzwyczajnej stabilno�ci
nie maj¹ wydatki �wi¹teczne, które z
roku na rok systematycznie rosn¹.

Natomiast w Sistema Poland pre-
mia �wi¹teczna nie do�æ, ¿e sk³ada siê
z czê�ci gotówkowej oraz kart podarun-
kowych o warto�ci 660-680 z³ (�rednio
670 z³) z funduszu socjalnego, to do-
datkowo jest wy¿sza dla pracuj¹cych
w Tychach (�rednio 1.700 z³, w tym
1.030 z³ w gotówce), natomiast ni¿sza dla
zatrudnionych w Bielsku-Bia³ej (�red-
nio 1.370 z³, a 700 z³ w gotówce).

Tylko w nielicznych spó³kach wyso-
ko�æ nagrody �wi¹tecznej jest wy¿sza
ni¿ w FAP. Takim wyj¹tkiem jest Comau
Poland, gdzie bo¿onarodzeniowa na-
groda wynosi 2.100 z³. Dok³adnie tyle
samo, co w roku ubieg³ym.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e wszystkie poda-
ne kwoty to wysoko�æ nagród brutto.
Oznacza to, ¿e �na rêkê� ka¿dy zatrud-
niony otrzyma mniej wiêcej o jedn¹
trzeci¹ mniej pieniêdzy.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (zz)
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Nowy SIP w Magneti Marelli
Zak³adowym spo³ecznym inspektorem pracy w Magneti Marelli Suspen-

sion Systems Bielsko na now¹ kadencjê 2014-18 wybrany zosta³ Zbigniew
Ku�, który mandat SIP-owca powierzyli pracownicy Zak³adu Amortyzatorów.
Natomiast funkcjê spo³ecznego inspektora pracy w Zak³adzie Zawieszeñ pe³ni
Miros³aw Ku�. Obaj s¹ aktywnymi, maj¹cymi spore do�wiadczenie w walce
o prawa i interesy pracownicze zwi¹zkowcami NSZZ Solidarno�æ.          (sp)

Tymczasowi
te¿ z bonusem
Po naszej zwi¹zkowej interwencji

nagroda z okazji �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia zostanie wyp³acona
równie¿ � zgodnie z uk³adem zbio-
rowym w pe³nej wysoko�ci � pra-
cownikom tymczasowym zatrud-
nionym w tyskim Fiat Auto Poland.

NSZZ Solidarno�æ bowiem nigdy
nie zgadza siê na dzielenie za³ogi
oraz jej dyskryminowanie pod
wzglêdem finansowym. Tych ostat-
nich praktyk wprost zreszt¹ zabra-
niaj¹ przepisy Kodeksu Pracy.   (rd)


