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Oni ju¿ wybrali
Ustawa o rozwi¹zywaniu sporów

zbiorowych zak³ada, ¿e strony dia-
logu spo³ecznego bêd¹ d¹¿yæ do wy-
pracowania porozumienia koñcz¹cego
spór przy negocjacyjnym stole � w dro-
dze rokowañ i mediacji. Dlatego te¿ za-
sadniczo strajk mo¿na og³osiæ dopie-
ro po wyczerpaniu procedury media-
cyjnej. Jest jednak w ustawie jeden
wyj¹tek � legalny strajk mo¿na zor-
ganizowaæ, gdy bezprawne dzia³ania
pracodawcy uniemo¿liwiaj¹ prze-
prowadzenie rokowañ lub mediacji.
Przy czym rokowania pracodawca
powinien podj¹æ niezw³ocznie po
wszczêciu sporu, czyli zg³oszeniu ¿¹-
dañ p³acowych, a nie wymy�laæ wa-
runki, i¿ rozmowy rozpocznie, gdy
negocjacje rozpoczn¹ inne firmy lub
Chiñczycy wyl¹duj¹ na Marsie. S³owem
dyrekcja zawsze ma do wyboru, albo
prowadziæ negocjacje p³acowe, albo
� ignoruj¹c za³ogê i dialog � wybraæ
strajk.  Nie podejmuj¹c rokowañ przez
pó³ roku zarz¹dy czterech spó³ek ju¿
wybra³y strajk. Teraz nad nim g³oso-
waæ bêd¹ pracownicy.            (MrS)

Pracownicy czterech spó³ek � tyskie-
go Denso, bielskiego Magneti Marelli

oraz Fiat Auto Poland i Sistema � g³oso-
waæ bêd¹ nad wyra¿eniem zgody na zor-
ganizowanie strajku. To odpowied� na
brak rokowañ w trwaj¹cych od po-
nad pó³ roku p³acowych sporach
zbiorowych. Jednocze�nie miêdzyza-
k³adowa Solidarno�æ FAP podjê³a
uchwa³ê o przeprowadzeniu w tych za-
k³adach innych akcji protestacyjnych
przeciwko ignorowaniu od 2011 ¿¹-
dañ p³acowych oraz ³amaniu zasad dia-
logu spo³ecznego.

We wszystkich spó³kach od czte-
rech lat domagamy siê podwy¿ki sta-
wek zasadniczych o 2,50 z³ na godzi-
nê, czyli 420 z³ miesiêcznie za normal-
ny czas pracy, czyli od poniedzia³ku do
pi¹tku po osiem godzin dziennie.

Zgodnie z prawem spór zbiorowy
trwa od momentu z³o¿enia ¿¹dañ do-
tycz¹cych pracy, p³acy lub �wiadczeñ
socjalnych. Natomiast pracodawca po-
winien natychmiast podj¹æ rokowania
w celu rozwi¹zania sporu zbiorowego
w drodze porozumienia.

Jednak, choæ we wszystkich spó³-
kach ¿¹dania podwy¿ki p³ac w trybie
sporu zbiorowego zosta³y z³o¿one
w czerwcu ubieg³ego roku, to rokowa-
nia nie rozpoczê³y siê do dzisiaj.

Jako, ¿e ponad pó³roczn¹ zw³okê
pracodawców w rozpoczêciu rozmów
p³acowych trudno uznaæ za dzia³anie
niezw³oczne (swoj¹ drog¹ ciekawe, jaka
by³aby ich reakcja, gdyby równie nie-
zw³ocznie pracownicy wykonywali
polecenia swoich prze³o¿onych?) to
wystêpuj¹c w imieniu wszystkich pra-
cowników NSZZ Solidarno�æ zadecydo-
wa³a postawiæ pod g³osowanie za³óg
wniosek o zgodê na przeprowadzenie
strajku ze wzglêdu na bezprawne dzia-
³ania pracodawcy uniemo¿liwiaj¹ce
przeprowadzenie rokowañ. Mo¿liwo�æ

zorganizowania takiego strajku daje
art. 17 ustawy o rozwi¹zywaniu spo-
rów zbiorowych. W sytuacji, gdy dy-
rekcje spó³ek nawet nie staraj¹ siê pro-
wadziæ rozmów p³acowych i ignoruj¹
wszelkie merytoryczne argumenty
przemawiaj¹ce za podwy¿k¹ p³ac za³o-
ga nie ma innego wyj�cia, jak stan¹æ do
twardej walki o swoje wynagrodzenia.

G³osowanie pozwoli ka¿demu odpo-
wiedzieæ na pytanie, czy opowiada siê
za podwy¿k¹ p³ac i gotowy jest o ni¹
walczyæ, czy te¿ woli dalej czekaæ
na rozpoczêcie rozmów p³acowych
i przez kolejne kilka, a mo¿e nawet
dziesiêæ lat, pracowaæ coraz wiêcej za
obecne stawki. Jednym s³owem decy-
zja nale¿y do za³ogi!
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (rd)

G³osuj, bo decyduje wiêkszo�æ!

Kiedy i jak g³osujemy?
Konieczno�æ zapewnienia sprawnego przeprowadzenia g³osowania w�ród

pracowników w sprawie podjêcia przewidzianych prawem dzia³añ (w tym
zgody na strajk) celem wyegzekwowania podwy¿ki zbiorowej sprawi³a, ¿e
glosowanie nie bêdzie odbywa³o siê jednocze�nie we wszystkich spó³kach,
lecz wed³ug nastêpuj¹cego harmonogramu:
l Denso 19 stycznia � 21 stycznia 6 lutego 2015
l bielskie Magneti Marelli 26 stycznia � 28 stycznia 6 lutego 2015
l Fiat Auto Poland 26 stycznia � 31 stycznia 6 lutego 2015
l Sistema Poland 26 stycznia � 31 stycznia 6 lutego 2015

G³osowanie odbywaæ siê bêdzie na ka¿dej zmianie, a udzia³ w nim bio-
r¹ wszyscy pracownicy spó³ki. Nale¿y zatem mieæ przy sobie zak³adowy
identyfikator lub inny dokument potwierdzaj¹cy zatrudnienie (z imieniem,
nazwiskiem i zdjêciem). Wa¿ne g³osy mo¿na oddawaæ tylko na przygotowa-
nych kartach, a ca³e g³osowanie bêdzie tajne i bezpo�rednie. Oznacza to,
¿e mo¿na oddaæ g³os tylko osobi�cie i tylko raz. Dlatego na li�cie trzeba
bêdzie potwierdziæ otrzymanie karty do g³osowania � jest to wymóg formal-
ny, gdy¿ ka¿dy zatrudniony ma jeden g³os i mo¿e otrzymaæ tylko jedn¹ kartê.
Co wa¿ne: do listy z potwierdzeniem wydanych kart dostêp ma jedynie
komisja ds. g³osowania. Nie s¹ one nigdy przekazywane pracodawcy. Aby
g³osowanie by³o wa¿ne musi w nim � zgodnie z ustaw¹ � wzi¹æ udzia³
co najmniej po³owa (50 proc.) za³ogi.

Po zakoñczeniu g³osowania we wszystkich spó³kach, wype³niaj¹c wolê
za³ogi, miêdzyzak³adowa Solidarno�æ podejmie decyzjê o dalszych dzia³a-
niach maj¹cych na celu wyegzekwowania podwy¿ki zbiorowej.           (zz)



flesz
flesz

20 stycznia 2015 strona 2
biuletyn do u¿ytku wewn¹trzorganizacyjnego

42

G³osuj za podwy¿k¹!
Twój g³os jest bowiem niezbêdny do

prowadzenia negocjacji p³aco-
wych. Po latach pisemnej przepychanki
i sk³adanych postulatów p³acowych
(bez ¿adnego odzewu ze strony praco-
dawców) na prze³omie czerwca i lipca
2014 z³o¿yli�my w czterech spó³kach �
Denso Thermal Systems Polska, Magneti
Marelli Supension Systems Bielsko, Fiat
Auto Poland, Sistema Poland � ponownie
¿¹danie podwy¿ki zbiorowej, domagaj¹c
siê wzrostu wynagrodzenia wszyst-
kich pracowników o 2.50 z³ brutto
na godzinê, czyli 420 z³ miesiêcznie.
By³o ono z³o¿one w trybie sporu zbio-
rowego, zobowi¹zuj¹cym pracodawcê
do niezw³ocznego rozpoczêcia rokowañ.

Jednak ¿adna z dyrekcji nie pod-
jê³a rozmów p³acowych, w oczywi-
sty sposób naruszaj¹c polskie prawo.
Tym samym, trzeba stwierdziæ, ¿e bez-
prawne dzia³ania pracodawców unie-
mo¿liwi³y przeprowadzenie rokowañ,
co zgodnie z przepisami ustawy o roz-
wi¹zywaniu sporów zbiorowych
umo¿liwia przeprowadzenie w�ród
pracowników poszczególnych spó³ek
g³osowania w celu uzyskania zgody na
przeprowadzenie strajku.

Dlatego te¿ trzeba jasno powie-
dzieæ, ¿e wszystkie dzia³ania podej-
mowane przez NSZZ Solidarno�æ s¹
zgodne z prawem. Wbrew temu co
g³osz¹ przedstawiciele spó³ek wprowa-
dzaj¹cy pracowników w b³¹d.

Jednocze�nie obecnie nie ma innej
drogi aby zmusiæ zarz¹dy tych spó³ek
do podjêcia rokowañ. Zatem bierzmy
sprawy w swoje rêce.

Nie mog¹c � mimo wielu podejmo-
wanych prób � inaczej doprowadziæ do
rokowañ i ustalenia podwy¿ki wynagro-
dzeñ jako Solidarno�æ zostali�my zmu-
szeni do siêgniêcia po procedury prze-
widziane w ustawie o rozwi¹zywaniu
sporów zbiorowych i  przeprowadze-
nia g³osowania w�ród pracowników.

Jego wyniki dadz¹ odpowied� na
pytanie, jaka jest determinacja pra-
cowników w walce o godne p³ace
oraz czy za³oga jest gotowa siêgn¹æ
po strajkowy argument.

Nie wolno jednak zapominaæ, ¿e
nawet poparcie wszystkich zatrudnio-

nych dla strajku, nie oznacza jego na-
tychmiastowego rozpoczêcia to za-
wsze jest ostateczny argument. Mo¿e
pracodawca pójdzie po rozum do
g³owy i zacznie rozmawiaæ? ̄ eby to
stwierdziæ musimy wykonaæ ten krok
i byæ gotowym do akcji strajkowej.

Inn¹ form¹ nacisku na pracodaw-
cê celem wyegzekwowania godnych
p³ac jest pospolite ruszenie, czyli
masowe zapisywanie siê do zwi¹z-
ku zawodowego. To zawsze jest znak
dla dyrekcji, ¿e za³oga jest niezadowo-
lona a dany zwi¹zek ma poparcie.

To wrêcz niewiarygodne ,¿e po tylu
zdarzeniach jakie mia³y miejsce w na-
szych zak³adach,  tak ogromnym nie-
zadowoleniu spo³ecznym pracownicy
ca³y czas daj¹ siê ignorowaæ. Pamiê-
tajmy, ilu ludzi jest zdesperowanych
brakiem pieniêdzy na utrzymanie, co
sprawia, ¿e nierzadko nie maj¹ co dzie-
ciom daæ je�æ. Tymczasem zarz¹dy
spó³ek zamiast podwy¿ki daj¹ coraz
wiêksze plan do wykonania.

 Udawanie przez pracodawców, ¿e
problem nie istnieje oraz ignorowanie
dialogu spo³ecznego nie jest ¿adnym
rozwi¹zaniem. Prowadzi jedynie do
wzrostu narastania buntu. Rozwi¹za-
niem jest natomiast zapewnienie
wszystkim pracuj¹cym godnej pracy.
Godnej czyli bezpiecznej, stabilnej, go-
dziwie wynagradzanej, wykonywana
na podstawie umowy na czas nieokre-
�lony, z prawem do wypoczynku oraz
emerytury. Sposobem na zapewnie-
nie godnej pracy jest w³a�nie wprowa-
dzenie w ¿ycie podwy¿ek p³ac, których
domaga siê Solidarno�æ. Zatem g³osuj
za walk¹ o te podwy¿ki!             (ws)

Masz wybór...
Ka¿dy pracownik mo¿e w czasie

g³osowania wyraziæ zgodê (TAK)
lub te¿ jej brak (NIE) na zorganizo-
wanie strajku. Szczególnie wa¿ne
jest jednak, aby jak najwiêcej osób
wziê³o udzia³ w g³osowaniu � tym
samym pokazuj¹c, ¿e nie zamierza
biernie czekaæ co przyniesie los oraz
liberalne zapêdy pracodawców.

Nie bior¹c udzia³u w g³osowaniu
nie tylko praktycznie rezygnujemy
z podwy¿ek � zarówno obecnej, któ-
rej dotycz¹ spory zbiorowe, jak te¿
przez nastêpne lata � ale równie¿
damy dyrekcji �zielone �wiat³o� na
wprowadzenie elastycznego czasu
pracy. Skoro bowiem za³oga nie zamie-
rza walczyæ o swoje wynagrodzenia,
to znaczy � stosuj¹c rozumowanie
pracodawcy �  ¿e jest nimi zachwyco-
na (a w szatni narzeka i w zad³u¿enie
popada, bo pewnie lubi), zatem spo-
kojnie mo¿na pozbawiæ j¹ p³atnych
nadgodzin wprowadzaj¹c elastyczny
czas pracy. Wszak zyski spó³ki tym
samym wzrosn¹, gdy¿ zasil¹ je pieni¹-
dze wyjête z kieszeni pracowników...
Jak chcesz takiego rozwi¹zania to mo-
¿esz nie g³osowaæ i tylko narzekaæ.
Natomiast je�li zamierzasz walczyæ
o godne p³ace i zapewniæ lepsze ¿ycie
swojej rodzinie � we� udzia³ w g³oso-
waniu, popieraj¹c ¿¹dania p³acowe
zg³oszone przez Solidarno�æ. Razem
mo¿emy wygraæ!                   (MrS)

Czas na zmiany
Od kilku lat w naszych zak³adach pracodawcy w sposób niezwykle uporczy-

wy blokuj¹ wszelkie próby podejmowania rozmów o podwy¿kach wyna-
grodzeñ. Pracodawcy nie widz¹ ¿adnej konieczno�ci podwy¿ek wynagrodzeñ
oraz � przede wszystkim � nie maj¹ chêci i dobrej woli do prowadzenia w tym
zakresie ¿adnych rozmów. Dla dyrekcji problem po prostu nie istnieje. Jednak
pracownicy odczuwaj¹ go na w³asnej skórze i w swoim (pustym) portfelu.

Nie trudno bowiem dostrzec jak niebezpieczne s¹ skutki takiej praktyki dla
codziennego ¿ycia pracowników i ich rodzin. Nieustannie rosn¹ce koszty utrzy-
mania, ró¿ne zobowi¹zania, które trzeba spe³niaæ przy niskich p³acach nie u³a-
twiaj¹ nam normalnego funkcjonowania. Czas na zmiany i podwy¿kê p³ac!   (m)


