
SOLIDARNOŚĆ PODBESKIDZIA  ✽  III

Ciąg dalszy ze str. II

Widziane od œrodka

SIERPNIOWE REFLEKSJE
cy (26 proc.) oraz wynagrodzenia za pracę i innych należności ze 
stosunku pracy (18 proc.).

Łączna kwota orzeczonych przez sądy grzywien wyniosła po-
nad 7,4 mln zł, natomiast łączna kwota grzywien nałożonych przez 
inspektorów pracy w drodze mandatów karnych - ponad 22,5 mln zł 
(średnia kwota grzywny orzeczonej przez sąd wyniosła więc 2180 
zł, a nałożonej przez inspektora pracy w drodze mandatu - 1186 zł).
● (05.08.2014) Zatrudnienia najdłużej szukają ci, którzy zakończy-
li naukę na gimnazjum. Od ponad roku przecięty czas poszukiwa-
nia pracy w Polsce wynosi 12 miesięcy. Z opublikowanego przez 
GUS Badania Aktywności Ekonomicznej wynika, że im niższe wy-
kształcenie, tym szukanie pracy trwa dłużej. Przyczyną jest zarów-
no niedopasowania kwalifi kacji zawodowych do wymagań rynku 
pracy jak i żenujące warunki pracy proponowane przez przedsię-
biorców - twierdzą eksperci. 

Osoby, które ukończyły naukę na poziomie gimnazjum szu-
kają pracy przeciętnie ponad 14 miesięcy. W nieco lepszej sytu-
acji są osoby, które mają ukończoną szkołę średnią lub są po za-
wodówce. One pracy szukają około roku. Najłatwiej pracę znaleźć 
osobom z dyplomem ukończenia wyższej uczelni. Zajmuje im to 
do jedenastu miesięcy. 

● (05.08.2014) Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć 
większy wpływ na decyzje rządzących i powinny działać przede 
wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu wynagro-
dzeń. Celem do tego powinny być bardziej negocjacje i układy zbio-
rowe niż manifestacje. To główne wnioski z przeprowadzonego w 
czerwcu przez CBOS badania pt. „Opinie o związkach zawodo-
wych”. W badaniu 44 procent ankietowanych uważa, że działalność 
związków zawodowych jest korzystna dla kraju. Przeciwnie twier-
dzi 26 procent. Aż 76 procent uznaje ich działalność za potrzebną, 
przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i poprawy wy-
nagrodzeń (12 procent przeciw) oraz chce ich większego wpływu 
na decyzje polityków (54 procent). Przeciwnie twierdzi 23 procent.
Jak pokazuje badanie tylko działalność „Solidarności” spośród 
reprezentatywnych central związkowych ma więcej ocen po-
zytywnych niż negatywnych (37 do 28 procent). Odpowied-
nio OPZZ 24 do 26 procent i Forum ZZ 15 do 21 procent. 
„Solidarność” ma też najbardziej rozpoznawalnego lidera. Na py-
tanie czy pan(i) słyszał(a) o Piotrze Dudzie, twierdząco odpowie-
działo ponad 60 procent. O Janie Guzie 26 procent, a o Tadeuszu 
Chwałce zaledwie 8 procent.

Gorzej jest ze związkową skutecznością. Aż 44 procent re-
spondentów uważa, że działania związkowych central są niesku-
teczne. O ich skuteczności przekonanych jest jedynie 33 procent.

Na pytania jak związki zawodowe mogą poprawić swoje no-
towania respondenci uważają, że powinny podejmować działania 
na rzecz bezrobotnych (71 procent), pracowników fi rm prywat-
nych (71 procent), młodych, nienależących do związków zawo-
dowych i zatrudnionych na śmieciówkach (68 procent). 56 pro-
cent chce też wyjścia związków poza tematykę czysto związko-
wą i podejmowanie problemów ważnych dla większości Polaków.
Badanie przeprowadzono w dniach 11-14 czerwca na reprezenta-
tywnej próbie losowej 934 dorosłych mieszkańców Polski.
● (06.08.2014) Długość życia w Polsce jest krótsza niż w więk-
szości państw europejskich. Średnio dziewczynka urodzona w Pol-
sce w ubiegłym roku będzie żyła 81,1 roku, a chłopiec 73,1, po-
daje „Rzeczpospolita”. Z raportu GUS wynika, że z czterdziestu 
państw Europy Polska pod względem długości trwania życia zaj-
muje 28. miejsce. Jeśli chodzi o same kobiety to zajmujemy 24. 
pozycję. Najdłużej żyją kobiety we Francji, Hiszpanii i Lichten-
steinie, bo ponad 85 lat. Mężczyźni z Islandii i Szwajcarii żyją po-
nad 80 lat. Najkrócej w Europie żyją Mołdawianki, bo osiągają tyl-
ko niespełna 75 lat. 
● (07.08.2014) Prezydium Komisji Krajowej przedłużyło możli-
wość składania zgłoszeń do siódmej edycji konkursu Pracodawca 
Przyjazny Pracownikom do 30 września 2014 r.

Zgodnie z sugestią Państwowej Inspekcji Pracy zrezygno-
wano z wymogu dołączania do zgłoszeń informacji pochodzą-
cej z PIP na temat skarg i kontroli prowadzonych u pracodawcy. 
W zamian za to w kwestionariuszu zgłoszeniowym pojawiły się 
nowe punkty informacyjne. Jeden z nich dotyczy ilości wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych, a drugi kontroli przepro-
wadzanych u pracodawcy. Ponadto został uszczegółowiony za-
kres informacji przedstawianej w opinii organizacji zakładowej.
● (07.08.2014) W Warszawie spotkali się przedstawiciele sekcji i 
sekretariatów zrzeszających pracowników sfery budżetowej. Dys-
kutowano nad możliwymi kierunkami działań związkowych, któ-
re doprowadziłyby do przywrócenia mechanizmu waloryzacji płac 
dla ponad 500 tysięcy pracowników „budżetówki”.  Został on za-
trzymany na poziomie 2009 r., a od tego czasu sam wzrost infl a-
cji spowodował, że wartość realna ich wynagrodzeń w tej sferze 
spadła o blisko 20 procent. Zgodnie z założeniami makroekono-
micznym do projektu budżetu państwa zamrożenie płac ma obo-
wiązywać także w 2015 roku.  Uczestnicy spotkania konsultowali 
z ekspertami KK możliwość podjęcia kroków prawnych. Stwier-
dzili także, że widzą pilną potrzebę wspólnych działań o charak-
terze międzybranżowym całej reprezentacji sfery budżetowej. W 
związku z tym zaapelowali o podjęcie przez władze Solidarności 
skoordynowanej akcji nacisku na rząd, aby przystąpił on do dwu-
stronnych negocjacji dotyczących tej kwestii.
● (07.08.2014) W lipcu liczba bezrobotnych wyniosła 1879 500 
osób, czyli o 33,1 tysiąca mniej niż w czerwcu br. To spadek sto-
py bezrobocia o 1,2 punktu procentowego w stosunku do lipca 
2013 r. Malejące bezrobocie jest potwierdzeniem utrzymującego 
się od dwóch lat trendu. Od początku roku liczba bezrobotnych 
maleje z miesiąca na miesiąc. 

Ciąg dalszy na str. IV

W tym kontekście nasuwają się niezwykle aktual-
ne słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go wypowiedziane 12 sierpnia 2008 roku podczas wizy-
ty w Gruzji zaatakowanej wówczas przez Rosję: - Wiemy 
świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa 
bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. 
Niestety, działania rządu Donalda Tuska i ministra Rado-
sława Sikorskiego w sferze polityki zagranicznej są fatal-
ne, a kuluarowe rozmowy prowadzone przez ministra Si-
korskiego z ówczesnym szefem resortu fi nansów całko-
wicie kompromitują polską politykę zagraniczną. Dodat-
kowo kolejną  porażką polskiej dyplomacji była nieobec-
ność ministra spraw zagranicznych podczas ostatnich roz-
mów w sprawie Ukrainy, które odbywały się w Berlinie.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w czasie siedmio-
letnich rządów Donalda Tuska zrezygnowano z tarczy an-
tyrakietowej, ograniczając także wydatki na fi nansowanie 
armii. Patrząc na sytuację za wschodnią granicą, należy 
zdecydowanie wzmocnić polską armię, do czego Prawo i 
Sprawiedliwość nawołuje od wielu lat. 

Kolejnym problemem bezpośrednio związanym z wy-
darzeniami na Ukrainie jest wprowadzenie przez Rosję em-
barga na polskie owoce i warzywa. Prezes Prawa i Spra-
wiedliwości Jarosław Kaczyński już w kwietniu 2014 roku 

ostrzegał, że taka sytuacja może nastąpić. W odpowiedzi 
mieliśmy jedynie szyderstwo ze strony ministra rolnic-
twa Marka Sawickiego, który zbagatelizował całą spra-
wę. Niestety, dziś polscy rolnicy ponoszą gorzkie konse-
kwencje takiej postawy, a większość mediów tak zwane-
go głównego nurtu zdaje się zapominać o słusznych sło-
wach prezesa Kaczyńskiego.

W odpowiedzi na rosyjskie embargo śląscy posłowie 
PiS postulują aby premier Donalda Tusk nałożył embar-
go na rosyjski węgiel oraz zainicjował rozmowy w spra-
wie nałożenia takiego embarga przez całą Unię Europej-
ską. W kontekście sytuacji na Górnym Śląsku wprowadze-
nie zakazu importu rosyjskiego węgla mogłoby znacznie 
poprawić sytuację polskiego górnictwa, które od lat zma-
ga się z głębokim kryzysem.   

Tego typu sytuacje, gdzie Polska jest najbardziej za-
grożonym krajem Unii Europejskiej, a jest traktowana jak 
przysłowiowe „małe nic”, kompromitują rząd Donalda Tu-
ska. Nie wystarczy już poklepywanie z szefami rządów. 
Należy prowadzić twardą politykę zagraniczną, tak aby 
Polska była liczącym się partnerem w Unii Europejskiej, 
tak abyśmy nie doczekali czasów, że ponownie losy Oj-
czyzny decydować się będą za naszymi plecami.

STANISŁAW SZWED

Sierpień to szczególny miesiąc w dziejach narodu polskiego. W tym 
roku obchodzimy siedemdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, stulecie Czynu Legionowego oraz trzydziestą czwartą rocz-
nicę powstania NSZZ „Solidarność”, która zapoczątkowała nasz długi 
marsz na żmudnej drodze ku wolności. Sierpień to także miesiąc jednej 
z najważniejszych bitew w dziejach historii Polski, zwanej powszechnie 
Cudem nad Wisłą. Wszystkie te rocznice mają nie tylko ważny charak-
ter symboliczny, ale też skłaniają nas do refleksji oraz głębszego za-

stanowienia nad obecną sytuacją, w jakiej znajduje się Polska - szczególnie gdy obser-
wujemy działania Władimira Putina na Ukrainie poprzedzone bezprawną aneksją Krymu.

Od blisko trzech lat „Solidarność” spółek Fiata Auto Po-
land domaga się rozpoczęcia rzeczowych i efektywnych roz-
mów na temat podwyżek płac. Z tego powodu od kilku mie-
sięcy w części spółek FAP trwają płacowe spory zbiorowe. 
- Nie mamy wygórowanych żądań, chcemy tylko, by pracow-
nicy otrzymywali godne wynagrodzenia, odpowiadające ich 
wysiłkowi, wydajności i zaangażowaniu. Przecież to oni wy-
pracowali w ostatnich latach zyski spółki, liczone w setkach 
milionów złotych. Teraz „Solidarność” chce jedynie, aby fi r-
ma choć w niewielkim stopniu podzieliła się tym zyskiem z 
ludźmi, którzy te pieniądze wypracowali - tłumaczy Wanda 
Stróżyk. Te żądania, podnoszone już od dłuższego czasu, a 
ostatnio na nowo przypomniane dyrekcji Fiata Auto Poland, 
to przede wszystkim zbiorowa podwyżka w równej wysoko-
ści dla wszystkich zatrudnionych w Fiat Auto Poland poprzez 
podniesienie stawek zaszeregowania o 2,50 zł na go-
dzinę brutto lub - w przypadku pracowników wyna-
gradzanych według stawek miesięcznych - odpowied-
nio o 420 zł miesięcznie brutto. Związkowcy chcą, by 
podwyżki te były wypłacane z wyrównaniem od po-
czątku 2014 roku. „Solidarność” domaga się też pod-
niesienia wysokości premii efektywnościowej, przy-
wrócenia dodatku za pracę w tak zwane włoskie sobo-
ty oraz wypłaty jednorazowej premii dla wszystkich 
pracowników FAP jako rekompensaty za brak zbio-
rowych podwyżek w minionych latach.

Wydaje się, że to ostatnie żądanie budzi najmniej 
oporów ze strony pracodawców. W kilku spółkach 
Fiata wypłacono w ostatnim czasie jednorazowe na-
grody. Tak stało się między innymi w Comau Poland, 
Sistema Poland, Fiat Services Poland, Denso Thermal 
Systems oraz w samym Fiacie Auto Poland. Dużo rza-
dziej pracodawcy godzą się na podwyżki płac. Wpro-
wadzono je w bielskiej spółce Marpol, a także w ASK 
Poland i Fenice Poland. - Są wypadki, że pracodaw-
ca w trakcie negocjacji uzależnia wypłatę jednorazo-

Premie i podwyżki w Fiacie

WALKA O WYNAGRODZENIA

wych premii od rezygnacji  związków zawodowych  z żąda-
nia podwyżek, od zakończenia sporu zbiorowego, a nawet od 
zgody na wprowadzenie elastycznego czasu pracy, czy też na 
zwiększenie dopuszczalnej liczby nadgodzin. To zwykły szan-
taż. Nie będzie naszej zgody na takie antypracownicze roz-
wiązania - zapowiada Wanda Stróżyk. 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „So-
lidarność”, walcząc o należne podwyżki dla wszystkich pra-
cowników spółek Fiata, podkreśla że skuteczność jej działań 
jest uzależniona od stopnia poparcia ich żądań ze strony pra-
cowników. „Najlepszym sposobem na wywalczenie należ-
nych nam podwyżek wynagrodzeń jest wstępowanie w sze-
regi naszej organizacji związkowej. Razem, walcząc solidar-
nie, możemy osiągnąć więcej, gdyż zorganizowani mają le-
piej” - podkreślają związkowcy.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Fiat Auto Poland skupia pra-
cowników z blisko dwudziestu spółek, działających głównie na terenie Bielska-Białej i Ty-
chów. W kilku z nich załoga otrzymała w ostatnim okresie jednorazowe nagrody, sięgające 
nawet 1400 złotych brutto. - To zwykłe kupowanie spokoju. Ludzie w spółkach Fiata fatalnie 
zarabiają i dlatego od dawna żądamy nie tylko jednorazowych premii, ale uczciwych podwy-
żek naszych comiesięcznych wynagrodzeń - mówi Wanda Stróżyk, przewodnicząca MOZ.

Związkowcy z „Solidarności” Fiata Auto Poland od dawna do-
magają się podwyżek płac należnych pracownikom wszyst-
kich spółek FAP. 


