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Samorządny
Związek
Zawodowy

FCA Poland
i spółki

DZIEŃ AKCJI
PROTESTACYJNYCH
PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1. GODZINA 6.00 – STRAJK WŁOSKI
2. GODZINA 9.00 ROZPOCZĘCIE AKCJI
STRAJKOWEJ NA POSZCZEGÓLNYCH
WYDZIAŁACH OD PRZERW ŚNIADANIOWYCH
3. GODZINA 13.30 – PIKIETA PRZED ZAKŁADEM
Informujemy wszystkich pracowników FCA Poland i Sistema Poland , że MOZ
NSZZ Solidarność FCA Poland w dniu 3 czerwca br. powiadomił oficjalnie Zarządy
FCA Poland i Sistema Poland , że na dzień 9 czerwca ogłasza akcję strajkową w tych
dwóch spółkach zachowując pięciodniowy termin powiadamiania pracodawców
zgodnie z ustawą. Wobec trwających już blisko trzy miesiące działań dyrekcji
uniemożliwiających skuteczne przeprowadzenie rokowań płacowych oraz
blokujących rozpoczęcie mediacji mających na celu wypracowanie i zawarcie
porozumienia, wprowadzającego zbiorową podwyżkę płac w równej wysokości dla
wszystkich pracowników FCA Poland S.A. Międzyzakładowa Organizacja
Związkowa NSZZ Solidarność FCA Poland S.A.
działając na podstawie
art. 17 ust.2 zdanie drugie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz mając na

uwadze wyniki referendum przeprowadzonego w dniach 26 stycznia – 6 lutego 2015
wśród pracowników spółki, podczas którego 94,9 proc. głosujących opowiedziało się
za przeprowadzeniem akcji strajkowej
Zgodnie bowiem z przepisami prawa ogłoszenie strajku jest możliwe bez
wyczerpania procedury mediacyjnej, gdy bezprawne działanie pracodawcy
uniemożliwiają przeprowadzenie rokowań lub mediacji. Niewątpliwie z taką właśnie
sytuacją mamy do czynienia w naszym zakładzie, gdzie dyrekcja nie tylko od czterech
lat odmawia pracownikom należnej im podwyżki płac, ale podważa ich konstytucyjne
prawo do prowadzenia sporu zbiorowego i rokowań płacowych!
Jednak biorąc pod uwagę, że od referendum strajkowego minęło już kilka miesięcy
– gdyż wykazując maksimum dobrej woli postanowiliśmy zawiesić akcję strajkową na
czas podjętych przez pracodawcę w ostatniej chwili rokowań płacowych, które jednak
okazały się ze strony pracodawcy nieustanną grą na czas – NSZZ Solidarność
reprezentująca w sporze zbiorowym prawa i interesy pracowników FCA Poland i
Sistema Poland jednocześnie postanowiła zebrać wśród załogi informację, aby
przeprowadzić strajk protestacyjny w optymalnej, oczekiwanej przez pracowników
formie.
Tym samym każdy z nas może zadecydować zarówno o przebiegu akcji strajkowej,
jak też pokazać swoją determinację i zdecydowanie w walce o należne załodze FCA
Poland i spółek podwyżki płac.
Udzielając informacji, każdy też będzie miał możliwość wypowiedzenia się na
temat elastycznego czasu pracy oraz ostatnich dyrekcyjnych propozycji zastąpienia
zbiorowej podwyżki płac premiami kwartalnymi i roczną. Jak w naszym zakładzie
funkcjonują takie rozwiązania pokazuje z jednej strony premia efektywnościowa
(będąca właśnie premią roczną) oraz sytuacja z roku 2010, gdy zamiast zapowiadanych
trzech transzy jednorazowej premii pracownicy otrzymali tylko dwie… Dlatego też
apelujemy o rzetelne wyrażanie swojej opinii – w walce o prawa i interesy załogi dla
nas najważniejszy jest bowiem głos samej załogi.
Pamiętajmy, że w naszej walce o zbiorową podwyżkę płac i godne wynagrodzenia
nie jesteśmy sami – pod bramną zakładu FCA Poland w Tychach, również we wtorek 9
czerwca 2015, odbędzie się pikieta protestacyjna Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej i
Podbeskidzie.
Jednocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym /niedziela /dyrekcja Fiata
powiadomiła nas, że dzisiaj 8 czerwca tj. poniedziałek zaprasza nas na rozmowy o
godz. 12.00 w Bielsku Białej.
Wanda Stróżyk
przewodnicząca MOZ NSZZ Solidarność FCA Poland S.A.

