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Zaproszenie na akcję protestacyjną przed Fiat Auto Poland
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland zaprasza
przedstawicieli Komisji Krajowej, Zarządów Regionów, Sekretariatów, Komisji Zakładowych/
Międzyzakładowych NSZZ Solidarność w dniach
6 marca 2015 r. (piątek)

oraz

9 marca 2015 r. (poniedziałek)

w godz. 13.30 - 14.30 na organizowane akcje protestacyjne,
które odbędą się na parkingu przed bramą główną zakładów Fiat Auto Poland w Tychach, ul.
Turyńskiej 100 , przeciwko zmowie pracodawców w negowaniu

wszczętych przez MOZ NSZZ

Solidarność FAP sporów zbiorowych i nie prowadzeniu rokowań .
Prosimy o wsparcie działań w dążeniu naszej Komisji o

poprawę warunków pracy i płacy

pracowników Fiat Auto Poland i spółek poprzez rokowania i mediacje.
Zapraszamy wszystkich związkowców „Solidarności” do udziału w pikietach protestacyjnych
oraz zwracamy się o jak najszersze poparcie naszych żądań, będących przedmiotem – ignorowanego
przez pracodawców – sporu zbiorowego.
Jest to odpowiedź na uporczywe działania dyrekcji Fiat Auto Poland oraz jej spółek zależnych
(Denso Thermal Systems Polska, Sistema Poland, Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko),
które od ponad ośmiu miesięcy blokują ustawową procedurę rozwiązywania sporu zbiorowego,
odmawiając pracownikom prawa do rokowań płacowych i dialogu społecznego oraz w oczywisty
sposób utrudniając prowadzenie działalności związkowej.
Ponadto podjęliśmy inne formy protestu wg, załączonego harmonogramu:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiat Auto Poland S.A. – Comau Poland Sp. z o.o. – Fenice Poland Sp. z o.o. – Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o. – Gestin Polska Sp. z o.o. Sirio Polska Sp. z o.o. –
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–
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Zarówno w

– początek akcji informacyjnej wśród pracowników
– rozpoczynamy akcję protestu „wstążeczkowego”
– początek protestu włoskiego
– protesty organizowane z udziałem Zarządów Regionu przed zakładem FAP Tychy
– rozpoczęcie akcji strajkowej w Magneti Marelli
–rozpoczęcie akcji strajkowej w Fiat Auto Poland i Sistema Poland
Fiat Auto Poland, jak i w pozostałych spółkach zostały zamrożone płace od

czterech lat, choć jednocześnie stale rośnie obciążenie pracowników zadaniami. W tym samym czasie
systematycznie zwiększają się zyski Fiat Auto Poland, który jednak odmawia podzielenia się
pieniędzmi z załogą, te zyski wypracowującą! Co więcej od 2011 r. dyrekcje wszystkich spółek
uporczywie odmawiają prowadzenia negocjacji płacowych oraz ignorują żądania zgłaszane w trybie
sporu zbiorowego, tym samym jawnie naruszając obowiązujące w Polsce prawo.
Dlatego też – nie mogąc liczyć na rozmowy przy negocjacyjnym stole – nasza organizacja
związkowa zmuszona była rozpocząć akcje protestacyjno-strajkową, której elementem są pikiety
protestacyjne przed zakładem w Tychach. Zgodnie z wyrażoną w głosowaniu wolą pracowników Fiat
Auto Poland, Sistema Poland oraz Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko w spółkach tych od
połowy miesiąca przewidywana jest również czynna akcja strajkowa.
Jeszcze raz zapraszamy wszystkich związkowców „Solidarności” do wsparcia nas w pikietach
protestacyjnych w celu wyegzekwowania przestrzegania prawa przez Zarządy w/w spółek aby
doprowadzić do merytorycznych rokowań w duchu dialogu społecznego .
O co walczymy?
W Fiat Auto Poland domagamy się
1) wzrostu od 1 stycznia 2015 r. miesięcznej kwoty wynagrodzenia o 500 zł brutto za nominalny czas pracy
dla każdego pracownika;
2) uzgodnienia planu urlopów na rok 2015, zgodnie z art. 614 ust. 2 ZUZP FAP;
dostosowania podstawowego stanu zatrudnienia do norm technologicznych wynikających ze zwiększonego
poziomu produkcji;
3) zaprzestanie wymagania od pracowników produkcyjnych obowiązku zgłaszania tzw. sugestii (pomysłów),
które nie wynikają z umowy o pracę natomiast w oczywisty sposób pogarszają warunki pracy przez
niebezpieczne zwiększenie stresu;
4) wprowadzenie uregulowań związanych z procedurą postępowania przy zachowaniach mobbingowych
i dyskryminacyjnych; zaprzestania dyskryminacji w zakresie wynagrodzeń pracowników.
Natomiast w Sistema, Magneti Marelli oraz Denso żądamy podwyższenia stawek godzinowych o kwotę
2,50zł tj, 420 zł miesięcznie
Ze związkowym pozdrowieniem
Przewodnicząca
Wanda Stróżyk
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