
 

 

 

Pikieta pracowników  przed FCA Powertrain 

( od ul. Warszawskiej) 

11 kwietnia 2019r. ( czwartek) 

od  godz.13.00do 15.00 
 

Z  UWAGI NA WYMOGI PRAWNE zamiast w środę to  dwugodzinna pikieta odbędzie się w 

czwartek 11 kwietnia 2019 przed bramą FCA Powertrain w Bielsku-Białej od ul. 

Warszawskiej. Początek protestu od godz. 13.00.  Będziemy domagać się równej dla całej załogi podwyżki 

stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę,  

W FCA Powertrain od ośmiu lat nie było zbiorowej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Tymczasem tylko 

płaca minimalna wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie. 

– Pracownikom należą się godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ich ciężką, wydajną oraz efektywną pracę – 

mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. – Dlatego cały czas 

podtrzymujemy żądanie wzrostu stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co miesięcznie razem z 13-procentową 

premią oznacza wzrost płac o 950 zł dla każdego pracownika 

Dyrekcja tyskiego FCA Poland oraz bielskiego FCA Powertrain proponują wzrost wynagrodzeń – wraz z premią – 

o 250 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby w FCA Powertrain podwyżkę stawek zasadniczych o 221,24 zł 

(więcej czytaj tutaj). 

– Podstawowe znaczenie ma odpowiedni wzrost stawek płacy zasadniczej, gdyż to one zapewniają stabilne i godne 

wynagrodzenia – przypomina Wanda Stróżyk. – Dlatego nie ma zgody, by niepewna premia wprowadzana była 

kosztem pewnych stawek zasadniczych 

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w PIKIECIE  protestacyjnej  w czwartek 11 kwietnia 2019 przed 

brama bielskiego FCA Powertrain od ul. Warszawskiej. Jak najliczniejsza obecność pracowników jest 

szczególnie ważna, gdyż razem i solidarnie możemy skutecznie upominać się oraz walczyć o godne 

wynagrodzenia oraz poprawę warunków pracy,  

WSPÓLNE WYSTAPIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

Organizacje Związkowe działające w FCA Powertrain podpisały w dniu 8 kwietnia br. wspólne wystąpienie do 

pracodawcy z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie , podpisały również zamiast protokołu rozbieżności , protokół 

ze spotkań i został on przekazany do pracodawcy do podpisania. 
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Bielsko-Biała, 8 kwietnia 2019 r. 
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Kilkuset pracowników FCA Powertrain pojawiło w środę 3 kwietnia 2019, w czasie przerwy śniadaniowej, przed 

budynkiem dyrekcji, aby upomnieć się o godną podwyżkę płac. Równocześnie liczyli na spotkanie z dyrektorem, 

zgodnie z padającymi wcześniej deklaracjami. Do takiego spotkania jednak nie doszło. 

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że podczas rozmów płacowych 26 marca 2019 dyrektor zapowiadał, 

że bardzo chętnie spotka się z załogą. Zastrzegł wprawdzie, że nie ma czasu w czwartek (28 marca) i piątek (29 

marca), ale jednocześnie nie ustalił żadnego konkretnego terminu. Dlatego też musieli wskazać go sami 

pracownicy, tak aby mająca zasadnicze znacznie dla całej załogi kwestia zbiorowej podwyżki stawek nie 

została odłożona „na święte nigdy”. Zwłaszcza, że od lat nie zbiera się (a powinna co najmniej dwa razy w roku) 

Komisja Konsultacyjna FCA Powertrain…  

Jednocześnie bardzo ważne i cenne jest, że załoga bielskiego Powertrain masowo poparła złożone przez 

związki zawodowe w jej imieniu  żądania płacowe. Przypomnijmy, że wystąpiliśmy z żądaniem podwyżki stawek 

zasadniczych o 5 zł na godzinę, co razem z premią dawałoby wzrost wynagrodzeń w FCA Powertrain o ok. 950 zł 

miesięcznie. Tylko bowiem działając solidarnie możemy skutecznie wywalczyć godną prace i sprawiedliwe płace. 

Nie zapominajmy, że w FCA Powertrain od ośmiu lat nie było zbiorowej podwyżki stawek 

zasadniczych, tymczasem tylko płaca minimalna wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie. Zatem podwyżka 

stawek o 5 zł na godzinę jest na poziomie wzrostu płacy minimalnej w latach 2011-19, dopiero razem z premią jest 

od niej nieco wyższa. Tymczasem dyrekcja proponuje wzrost płac – wraz z premią – o 250 zł brutto miesięcznie, 

co oznaczałoby w FCA Powertrain podwyżkę stawek zasadniczych o 221,24 zł oraz utrzymanie przez kolejny 

rok premii w ramach tzw. planu przemysłowego, czyli opartej o wskaźniki efektywności w obszarze EMEA 

Grupy FCA. 

Nie ma – i nie może być – zgody by niepewna, obowiązująca jedynie czasowo premia wprowadzana 

była kosztem pewnych stawek zasadniczych. Bowiem tylko płace podstawowe gwarantują odpowiednio 

wysokie i stabilne wynagrodzenia. Dlatego też wszelkie premie, czy też dodatki za nadgodziny powinny być jedynie 

uzupełnieniem godnych i sprawiedliwych stawek zasadniczych, a nie je zastępować. Gdyż jest to prowizorka do 

czasu… 

Wanda Stróżyk 

przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland 


