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Czas na mediacje
Brak rzeczywistego postêpu w roz-

mowach p³acowych w Fiat Auto
Poland (od 1 kwietnia 2015 nosz¹cego
nazwê FCA Poland) spowodowany
postaw¹ dyrekcji, sztywno trzymaj¹cej
siê swoich wyj�ciowych propozycji
i tym samym blokuj¹cej wszelki kom-
promis sprawi³, ¿e NSZZ Solidarno�æ
zaproponowa³a spisanie protoko³u
rozbie¿no�ci i prowadzenie dal-
szych negocjacji z udzia³em media-
tora. Po ostatniej (26 marca 2015) run-
dzie rozmów przygotowali�my tre�æ ta-
kiego protoko³u, któr¹ nastêpnie prze-
kazali�my pracodawcy do podpisu.
Gdyby � co ju¿ mia³o miejsce w prze-
sz³o�ci � odmówi³ on sporz¹dzenia
protoko³u, usi³uj¹c blokowaæ ustawo-
w¹ procedurê sporu zbiorowego
zgodnie z prawem sami wyst¹pimy
do Ministra Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej o wyznaczenie mediatora.   (red)

Wbrew zapowiedziom, nie wyso-
ko�ci zbiorowej podwy¿ki wyna-

grodzeñ, lecz zasady wprowadzenia ela-
stycznego czasu pracy zdominowa³y
ostatnie (czwartek, 26 marca 2015) roz-
mowy � z nazwy placowe � w FAP (od
wczoraj FCA Poland). Mimo licznych ar-
gumentów przemawiaj¹cych za wiêk-
szym wzrostem stawek zasadniczych
zg³aszanych przez NSZZ Solidarno�æ dy-
rekcja nie zamierza³a bowiem zajmowaæ
siê kwot¹ podwy¿ki, natomiast odczy-
ta³a pismo pozosta³ych organizacji
zwi¹zkowych z propozycjami regu³ ela-
stycznego, przed³u¿onego czasu pracy.

Zatem zamiast walczyæ o konkretne
pieni¹dze dla za³ogi, same wyst¹pi³y one
z wnioskiem o przed³u¿enie okresu
rozliczeniowego, pozwalaj¹cym na
likwidacjê lepiej p³atnych nadgo-
dzin. Dyrekcja rzecz jasna skrzêtnie
skorzysta³a z tej okazji, tym bardziej,
¿e poza Solidarno�ci¹ nikt nie upomina³
siê o kwotê podwy¿ki zbiorowej.

Pracodawca podtrzyma³ jedynie
wcze�niejsze propozycje �redniego
wzrostu wynagrodzeñ (po wliczeniu pre-
mii) o 200 z³ miesiêcznie brutto, gdyby
zosta³ wprowadzony roczny okres roz-

liczeniowy oraz 100 z³ miesiêcznie brut-
to, je�li nadgodziny bêd¹ rozliczane na
dotychczasowych zasadach. My nie-
zmiennie sprzeciwiamy siê uzale¿nia-

Rozmowy (prawie) p³acowe

Argumenty za podwy¿k¹
Podczas rozmów p³acowych w Fiat Auto Poland wielokrotnie � i praktycznie

jako jedyni � przypominali�my, ¿e podwy¿ek zbiorowych nie by³o od czte-
rech lat, co wi¹za³o siê ze sporym realnym spadkiem warto�ci wynagrodzeñ.
Podawana przez GUS oficjalna inflacja w latach 2011-2014 wynios³a bowiem
9,11 proc. (nale¿y pamiêtaæ, ¿e inflacjê z kilku lat liczy siê jak procent sk³ada-
ny, a nie sumê wska�ników z poszczególnych lat � ta ostatnia to 8,9), a trzeba
pamiêtaæ, ¿e wzrost czynszów i kosztów mediów (zw³aszcza wody i wywozu
�mieci), s³owem utrzymania mieszkañ by³ jeszcze wy¿szy.

Zatem od czterech lat mamy do czynienia z realnym spadkiem wynagro-
dzeñ, przy jednoczesnym rosn¹cym obci¹¿eniu pracowników zadaniami.
Za spraw¹ dodatkowej pracy we w³oskie soboty nasze wyp³aty wygl¹daj¹ nie
najgorzej � tylko, ¿e wynika to z d³u¿szej pracy, a nie wy¿szych wynagrodzeñ.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ � na co równie¿ zwracali�my uwagê, podczas rozmów
p³acowych � o stale malej¹cym udziale wynagrodzeñ w kosztach dzia³alno-
�ci spó³ki. W 2014 by³o to w FAP (razem z wydatkami pracodawcy na sk³adki
spo³eczne) zaledwie 1,93 proc.! Jednoznacznie wskazuje to na zbyt niskie
wynagrodzenia pracowników, szczególnie bior¹c pod uwagê zyski wypraco-
wywane przez za³ogê FAP � w latach 2011-14 wynios³y one bez ma³a 740 mln z³.
Dlatego te¿ NSZZ Solidarno�æ podtrzymuje ¿¹danie podwy¿ki zbiorowej
w równej wysoko�ci 500 z³ dla ka¿dego pracownika. W skali roku i ca³ego
zak³adu poch³onie ona zaledwie 9,46 proc. zysku wypracowanego w 2014 oraz
3,26 proc. ³¹cznego zysku z czterech ostatnich lat.                                (zz)

Zdrowych, pogodnych �wi¹t Wielkiej Nocy,
pe³nych wiary, nadziei i mi³o�ci,
niech ten wyj¹tkowy czas up³ynie
w pokoju i odpoczynku
w gronie najbli¿szych,
bêd¹c jednocze�nie �ród³em si³y,
szacunku oraz wzajemnego zrozumienia,
radosnego Alleluja,
szczê�cia oraz wielu ³ask Bo¿ych
wszystkim pracownikom i ich rodzinom

¿yczy
przewodnicz¹ca

MOZ NSZZ Solidarno�æ FAP
Wanda Stró¿yk

niu kwoty podwy¿ki od wprowadzenia
elastycznego czasu pracy, domagaj¹c
siê w pierwszej kolejno�ci uzgodnienia
kwoty podwy¿ki zbiorowej w wysoko-
�ci satysfakcjonuj¹cej za³ogê FAP.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (rd)
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Negocjacje w Magneti Marelli
Ca³y czas nie dosz³o do prze³omu

w trwaj¹cych od 13 marca 2015
negocjacjach p³acowych w bielskim
Magneti Marelli i na razie nie zdo³ano
wypracowaæ w tej spó³ce porozumie-
nia wprowadzaj¹cego podwy¿kê wyna-
grodzeñ. Dyrekcja wprawdzie zgodzi³a
siê na ustalenie podwy¿ki w równej
wysoko�ci dla ca³ej za³ogi oraz minimal-
nie � o 10-20 z³ brutto � zwiêkszy³a swoj¹
propozycje �redniej miesiêcznego
wzrostu wynagrodzeñ, ale nadal wpro-
wadzenie wy¿szej z nich uzale¿nia od
przed³u¿enia okresu rozliczeniowego
czasu pracy do koñca 2015, czyli dzie-
wiêciu miesiêcy.

Aktualnie dyrekcja proponuje pod-
wy¿kê w wysoko�ci 210 z³ brutto mie-
siêcznie oraz 300 z³ jednorazowej nagro-
dy w przypadku pó³rocznego, czyli
dwa razy d³u¿szego ni¿ obecnie, okre-
su rozliczeniowego lub te¿ miesiêczn¹
podwy¿kê wynagrodzeñ o 120 z³ brutto,
bez dodatkowej nagrody, przy zacho-
waniu aktualnych zasad rozliczania
czasu pracy. W obu przypadkach kwoty
dyrekcyjnej podwy¿ki s¹ nadal ni¿sze
od kompromisowej propozycji (250 z³ �
w tej spó³ce podwy¿ek nie by³o od
dwóch, a nie czterech lat) zg³oszonej
przez NSZZ Solidarno�æ.

� Ca³y czas propozycje pracodaw-
cy s¹ dalekie zarówno od oczekiwañ

za³ogi, jak przede wszystkim wysi³ku
i zaanga¿owania pracowników Magne-
ti Marelli � podkre�la Wanda Stró¿yk,
przewodnicz¹ca miêdzyzak³adowej
Solidarno�ci FAP. � Ca³y czas bêdziemy
d¹¿yæ do wypracowania przy negocja-
cyjnym stole satysfakcjonuj¹cego
za³ogê porozumienia.

Jednocze�nie jednak Solidarno�æ,
tak jak zdecydowana wiêkszo�æ pra-
cowników, stanowczo sprzeciwia siê
transakcji wi¹zanej, czyli uzale¿nie-
niu podwy¿ki od wprowadzenia ela-
stycznego czasu pracy. Pozwala on
bowiem nie tylko � co podczas rozmów
podkre�la pracodawca � na �pokrycie�
(czyli wcze�niejsze odpracowanie w so-
boty za czarne dniówki) dni postojo-
wych przewidywanych jesieni¹, ale tak-
¿e na sta³¹ pracê od poniedzia³ku do
soboty przy jednoczesnym oddawaniu
za w³oskie soboty dni wolnych w in-
nym terminie. Jednocze�nie ewentu-
alne wynagrodzenie za pracê w nad-
godzinach (gdyby jednak pracownik
nie otrzyma³ wolnego) wyp³acane mo-
g³oby byæ po pó³ roku, czyli po zakoñ-
czeniu okresu rozliczeniowego. S³owem
przed³u¿ony okres rozliczeniowy
realnie grozi ograniczeniem p³atnych
nadgodzin, co w oczywisty sposób
uderzy za³ogê po kieszeni.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (rd)

Praca bez agencji
Podczas rozmów p³acowych w Si-

stema Poland zwrócili�my tak¿e
uwagê na brak w tej spó³ce przejrzy-
stych zasad awansów w tabeli MPG
i wzrostu wynagrodzeñ zasadni-
czych. W po³¹czeniu z powszechnym
w Sistema zatrudnianiem � wcze�niej
zwolnionych � w³asnych pracowników
za po�rednictwem agencji pracy tym-
czasowej prowadzi to czêsto do sytu-
acji, ¿e s¹ oni nawet po dziesiêæ lat
zatrudnieni s¹ na takich samych
stawkach! Taka sytuacja jest nie tylko
niedopuszczalna, ale te¿ niezgodna
z przepisami Kodeksu pracy nakazu-
j¹cymi bezwzglêdne równe traktowa-
nie pracowników.

Równocze�nie NSZZ Solidarno�æ
domaga siê tak¿e pilnego i komplek-
sowego rozwi¹zania ca³ego proble-
mu powszechnego zatrudniania
pracowników za po�rednictwem
agencji pracy tymczasowej. Obec-
nie takie umowy ma w Sistema ju¿
blisko jedna czwarta ca³ej za³ogi!
Przy czym nie do�æ, ¿e takie kolejne
agencyjne umowy trwaj¹ ³¹cznie
nawet po kilka lat, to jeszcze w ten
sposób zatrudniane s¹ osoby, z który-
mi wcze�niej Sistema sama rozwi¹za-
³a lub nie przed³u¿y³a umowy o pracê.

Nierzadko pracownicy ca³y czas
wykonuj¹ te same zadania, dok³adnie
na tych samych stanowiskach. To wy-
ra�nie wskazujê, ¿e rzekoma �praca
tymczasowa� w Sistema nie spe³nia
wymogów ¿adnego z ustawowych
przypadków dopuszczaj¹cego za-
trudnianie pracowników agencyj-
nych. Nie ukrywa tego nawet pracodaw-
ca, uzasadniaj¹c masowe zatrudnianie
pracowników tymczasowych koniecz-
no�ci¹ �elastyczno�ci� i �zapewnienia
bufora za³ogi�, czyli prostu zamiarem
obchodzenia przepisów Kodeksu
pracy. Na takie patologiczne prak-
tyki nigdy nie by³o i nie mo¿e byæ
zgody NSZZ Solidarno�æ.            (zz)

... oraz Sistema Poland
Niespe³na trzy kwadranse trwa³a

19 marca 2015 pierwsza runda
rozmów placowych w Sistema Po-
land. Zabrak³o bowiem podczas niej
konkretów � dyrekcja spó³ki zapowie-
dzia³a jedynie podwy¿ki �w wysoko�ci
zbli¿onej do ustalonej u g³ównego kon-
trahenta�, pod którym to okre�leniem
kry³ siê Fiat Auto Poland, nosz¹cy od
1 kwietnia 2015 nazwê FCA Poland.

Dwa dni wcze�niej dyrekcja FAP
zaproponowa³a zwiêkszenie wyna-
grodzeñ o �rednio 200 z³ miesiêcznie
brutto, gdyby zosta³ wprowadzony
roczny okres rozliczeniowy oraz 100
z³ miesiêcznie brutto, je�li nadgodzi-
ny bêd¹ rozliczane na dotychczaso-
wych zasadach. W obu przypadkach

s¹ to kwoty �redniego wzrostu wy-
nagrodzeñ, co oznacza, ¿e pracow-
nicy w grupach B2 i B1 otrzymaliby
sporo ni¿sze podwy¿ki. Dodatkowo
proponowane w FAP podwy¿ki obej-
muj¹ premiê (18 proc.).

Po odliczeniu premii propozycje
fiatowskie oznaczaj¹ wzrost stawek
zasadniczych o nieco ponad 169 z³
miesiêcznie przy rocznym okresie
rozliczeniowy oraz niespe³na 85 z³
bez niego. Przeliczaj¹c na stawki go-
dzinowe daje to z³otówkê przy ela-
stycznym czasie pracy (czyli �na
rêkê� 70 groszy) oraz 50 groszy bez
przed³u¿onego okresu rozliczeniowe-
go czasu pracy.
Wiêcej na www.solidarnoscfiat.pl  (zz)


