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    Tegoroczny spektakl negocjacji 
płacowych w długości trwania 
pobił chyba wszelkie rekordy 
przyzwoitości. Zarówno polskie 
władze FAP, jak i władze koncernu 
we Włoszech świadomie i 
premedytacją rozwlekły rozmowy 
o płacach do takiego stanu, Ŝe cała 
załoga ma juŜ zapewne tego dość.    
   Na wystąpienia zakładowych organizacji 
związkowych w sprawie podwyŜek płac i ustalenia 
polityki płacowej, poczynione jesienią ubiegłego 
roku, władze Fiat Auto Poland długo nie reagowały. 
Cały czas magicznym słowem kryzys próbowano 
odwieść związki zawodowe od działań 
zmierzających do wdroŜenia podwyŜek płac.  
   Z wielkimi oporami, ale w końcu 
zaprezentowano związkom zawodowym bilans FAP 
za 2008 rok. Wtedy tez potwierdziło się, Ŝe 
powtórzony został wynik finansowy z roku 
poprzedniego. Ale pojawiła teŜ się informacja, z 
której wynika (by zadośćuczynić zasadom 
księgowości), Ŝe o sporą kwotę konieczne było 
obniŜenie majątku firmy. Ten zabieg księgowy 
spowodował, Ŝe dane bilansowe podstawione do 
wzoru obliczającego wielkość premii 
efektywnościowej spowodowały prawdę mówiąc 
katastrofę dla pracowników. Po raz pierwszy od 
wielu wielu lat ruchoma część premii zniknęła – 
bowiem jej wartość stała się ujemna. Pozostał 
tylko jeden składnik – część stała w wysokości 271 
złotych.  
   Na te negatywne informacje nakładają się 
systematycznie napływające wieści o kolejnych 
upadkach zakładów motoryzacyjnych, kłopotach 
wielu firm kooperujących oraz niepokojące 
informacje o sytuacji gospodarczej.  
   Pomimo takich uwarunkowań, związki zawodowe 
FAP wystąpiły z wnioskami o podwyŜki płac. Po raz 
pierwszy od wielu lat wszystkie organizacje 
związkowe uczyniły to razem, wspólnie podpisując 
kolejne wystąpienia zarówno do Zarządu Fiat Auto 
Poland, jak i do najwyŜszych władz koncernu Fiat. 
Mieliśmy świadomość, Ŝe tylko takie działania 
zmuszą pracodawcę do tego, by usiadł przy stole 
negocjacyjnym i wyciągnął trzos z kasą dla 
pracowników.  
   Pierwsze ze spotkań władz FAP ze związkami po 
prezentacji bilansu nie było przyjemne dla 
przedstawicieli załogi. Nie ma kasy na podwyŜki, 
nie ma Ŝadnej kasy, trzeba robić cięcia i 
oszczędzać na wszystkim. To było przyczynkiem, 
by do tegorocznych negocjacji wciągnąć władze 
Fiata z Turynu. W reakcji na nasze wspólne 
wystąpienie była odpowiedź z Turynu udzielona 
przez P.Rebaudengo (Vice Prezes Fiat Group), Ŝe 
najbliŜsze podwyŜki płac dla pracowników Fiata 
będą mogły nastąpić nie wcześniej niŜ w 2010 
roku. Napisał jednak takŜe i to, Ŝe znajdą się 
jakieś pieniądze dla pracowników FAP. 
   Jednak i ta odpowiedź nie spowodowała Ŝadnej 
reakcji władz Fiat Auto Poland – uparcie grano na 
zwłokę i oddalenie w czasie terminu realizacji 
zobowiązania o przyznaniu pracownikom 
naleŜnych im pieniędzy. 
   Brak postępów w negocjacjach, przy 

jednoczesnym zwiększeniu czasu pracy poprzez 
organizowanie pracy w nadgodzinach nawet w 
niedziele spowodował, Ŝe organizacje związkowe 
podjęły decyzję zablokowania produkcji. W 
pierwszym etapie zaplanowano i ogłoszono bojkot 
pracy w niedzielę 17 maja na III zmianie.  
   Na spotkaniach z pracownikami wyraźnie 
artykułowaliśmy jaki jest cel takiego działania. 
Turyn miał zobaczyć, Ŝe załoga tyska jest w stanie 
oprócz bardzo wydajnej pracy, stojącej na bardzo 
wysokim poziomie jakościowym, podnieść głowę i 
upomnieć o naleŜną zapłatę za swoją pracę.  
   Wszystkie związki zgodnie ogłosiły bojkot pracy 
na nocnej zmianie w niedzielę 17 maja. Dyrekcja 
prawidłowo oceniła skalę zagroŜenia, bowiem 
przygotowany bojkot wprowadził, a w zasadzie 
uruchomił wiele nerwowych i niezbyt uczciwych ze 
strony władz firmy rozwiązań.  
   Przyspieszono emisję list – by pracownicy 
podpisywali na tych listach chęć pracy w niedzielę. 
KaŜdy, kto podpisał był później straszony, Ŝe jak 
się zgodził to nie ma juŜ odwrotu. KaŜdą zgodę 
moŜna w kaŜdy sposób wycofać – nie trzeba 
pisemnie – wystarczy ustnie i po problemie. 
Chyba, Ŝe… Chyba, Ŝe Ŝyjemy w systemie 
niewolniczym, czy tez innej mutacji wyzysku, a 
kadra moŜe zrobić wszystko – i nie myślimy tylko 
o mobbingu i presji psychicznej. 
   Pospieszne i nerwowe działania dozoru były w 
tygodniu poprzedzającym niedzielę 17 maja 
bardzo widoczne. Po raz kolejny okazało się, Ŝe 
wielu pracowników dozoru nie sprostało 
wymaganiom – na bok odrzucono uczciwość i 
przyzwoitość. Nie chcemy generalizować – część 
dozoru z kulturą i grzecznie przekazywało 
dyrekcyjne rozkazy. Ale część dozoru potwierdziła, 
Ŝe nie powinni tutaj pracować. 
   Zastraszano pracowników, Ŝe jak nie przyjdą na 
nadgodziny, to jednym nie przedłuŜą umów o 
pracę, innym wlepią kary i nagany, a innych 
przeniosą do innej – w domyśle gorszej – pracy. I 
część załogi uwierzyła.  
   Mówiliśmy nieraz – jak wspólnie, większość 
pracowników pozytywnie odpowie na apel 
organizacji związkowych – to włos z głowy nikomu 
nie spadnie. Wielokrotnie słyszeliśmy, Ŝe 
pracownicy nie wiedzą jak się zachować, bo nawet 
liderzy związkowi nie są jednego zdania, Ŝe się 
kłócą i wadzą. Tym razem taka argumentacja nie 
miała zastosowania – związki wspólnie zaapelowały 
o poparcie działań.  
   Wieczór 17 maja pokazał, Ŝe część załogi dała 
się zastraszyć. Jednak blisko trzystu pracowników 
pokazało, Ŝe nie boją się upomnieć o swoje. Część 
z nich nie przyjechała w ogóle do pracy, a część po 
przyjeździe zawróciła spod bramy montaŜu do 
domów. Gratulujemy im wszystkim! Bowiem to 
oni, a w zasadzie dzięki im oraz działaniom 
związków został zakłócony rytm produkcji. Nie 
zostało wyprodukowanych blisko 200 aut (oficjalne 
komunikaty rzecznika FAP to spis Ŝyczeń bardzo 
mocno odbiegający od prawdy). Równocześnie 
wszystkie związki podjęły kolejną decyzję – o 
bojkocie pracy podczas następnej niedzieli 24 
maja. Zapewne analiza wydarzeń oraz zapowiedź 
kolejnego bojkotu doprowadziły do podjęcia 
decyzji przez władze Fiata o wznowieniu negocjacji 
płacowych. MoŜna gdybać, ale czy bez bojkotu, 
który skutecznie zakłócił plany produkcyjne, 
doszłoby do powrotu do stołu negocjacyjnego? 
   Pierwsze spotkanie to propozycje dyrekcji: 
wprowadzenie dopłat do pracy w soboty zbiorowe 
po 50 zł za kaŜdą z wyrównaniem od lutego 2009, 
dopłata do premii efektywnościowej ponad 1100 zł 
(podniesienie jej z kwoty 271 zł do średniej kwoty 

1.382 zł), przyznanie pracownikom dwóch nagród 
jednorazowych – 800 złotych w czerwcu lub lipcu 
oraz 1000 zł pod koniec roku. Jednocześnie padła 
deklaracja, iŜ w 2009 nie będzie juŜ organizowana 
praca w niedziele. Potwierdzono takŜe terminy 
przerw urlopowych (03.08.09 – 19.08.09). 
Dyrekcja oznajmiła takŜe, Ŝe na sobotę 1 sierpnia 
nie są planowane nadgodziny – będzie to dzień 
wolny. Dyrekcja w zamian za te propozycje chce 
zgody na zwiększenie limitu nadgodzin do 400. 
   Ten pakiet działań nie zyskał akceptacji – jednak 
spowodował, Ŝe sześć z siedmiu związków podjęło 
decyzję o zawieszeniu bojkotu w niedzielę 24 
maja.  
   Kolejne spotkanie – kwoty nagród 
jednorazowych zostały podniesione łącznie o 400 
złotych. TeŜ nie ma akceptacji organizacji 
związkowych. W międzyczasie nadchodzi niedziela 
24 maja – jak juŜ wspomnieliśmy – sześć 
związków zawiesiło bojkot, jeden nadal trwał w 
swojej decyzji. W efekcie zakłócenia produkcji nie 
było.  
   W środę 27 maja po raz kolejny wszystkie 
związki zasiadły z dyrekcją FAP do stołu 
negocjacyjnego. Dyrekcja przedstawiła propozycję 
wzrostu nagród jednorazowych: 1200 zł 
wypłacone z wypłatą czerwcową oraz 1600 złotych 
z terminem realizacji do końca roku. Jednocześnie 
padła deklaracja władz Fiata, Ŝe grudniowa 
„premia na karpia” nie będzie mniejsza niŜ w roku 
ubiegłym (przypominamy – 2.000 zł). 
   Przygotowany dokument porozumienia zawiera 
miedzy innymi zapisy: 
1. W 2009 roku limit godzin nadliczbowych 
przepracowanych w związku ze szczególnymi 
potrzebami pracodawcy nie moŜe przekroczyć dla 
poszczególnego pracownika 400 godzin. 
Organizowanie zbiorowej pracy w niedziele moŜe 
nastąpić w wyjątkowych, nadzwyczajnych 
okolicznościach, których konieczność kaŜdorazowo 
winna być uzasadniona przez Dyrekcję FAP i 
wymaga uzyskania zgody większości 
zakładowych organizacji związkowych. 
   Limit nadgodzin – to wynik potrzeby pracodawcy 
na wyprodukowanie zakładanej liczby aut. Jednak 
dla pracowników waŜniejsza jest część druga tego 
punktu – praca w niedzielę jest moŜliwa tylko i 
wyłącznie przy zgodzie co najmniej czterech 
związków zawodowych. Do tej pory dyrekcja 
mogła sobie bez skrupułów organizować 
pracę w niedziele – teraz musi mieć zgodę 
przynajmniej 4 związków! 
2. Zlecana praca w dni wolne od pracy tzw. 
„soboty zbiorowe” w 2009 roku będzie 
wynagradzana z zastosowaniem poniŜszych zasad:  
a).pracownikowi wykonującemu pracę w „soboty 
zbiorowe” zostanie wypłacona nagroda w 
wysokości 50 zł za kaŜdą przepracowaną przez 
niego „sobotę zbiorową”; 
b).nagroda będzie wypłacana:  
- za okres od 1.02.2009r. do 31.05.2009r. w 
terminie wypłaty wynagrodzenia za maj 2009r.;  
- za okres od 1.06.2009r. do 30.09.2009r. w 
terminie wypłaty wynagrodzenia za wrzesień 
2009r.;  
- za okres od 1.10.2009r. do 31.12. 2009r. w 
terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 
2009r.;  
Nagroda nie przysługuje pracownikom, z którymi 
rozwiązano stosunek pracy na zasadach art.52 Kp 
przed dniem wypłaty nagrody.  
c).ustala się, Ŝe bezpośredni przełoŜony nie moŜe 
polecić pracy w „soboty zbiorowe” pracownikowi w 
trakcie trwającego urlopu wypoczynkowego, 
zwolnienia lekarskiego obejmującego dany dzień, 
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a takŜe z waŜnych przyczyn osobistych 
pracownika, dla których w normalnym czasie pracy 
przewidziane są zwolnienia od pracy w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa 
pracy; 
d).w dalszym ciągu zostanie utrzymana zasada 
wypłacania wynagrodzenia wraz z dodatkiem za 
pracę w godzinach nadliczbowych na bieŜąco tj. za 
dany miesiąc pracy, a skorzystanie przez 
pracownika z przysługującego mu prawa do dnia 
wolnego w zamian za pracę w „sobotę zbiorową” 
do końca danego okresu rozliczeniowego 
spowoduje korektę wynagrodzenia za ostatni 
miesiąc okresu rozliczeniowego o wypłacony 
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Skorzystanie przez pracownika z przysługującego 
mu prawa nie wpływa na wysokość nagrody za 
przepracowane „soboty zbiorowe”.  
 To zapisy regulujące zasady wypłat dodatków do 
sobót zbiorowych oraz uregulowane zasady 
odnośnie udzielania „Z”-tek – w pkt.C. 
  Pozostałe punkty to wysokość nagród 
jednorazowych oraz premii efektywnościowej:  
Dyrekcja FAP w 2009 roku dwukrotnie wypłaci 
pracownikom nagrody:    
-10 czerwca br. w indywidualnej kwocie 1 200zł, 
przy czym pracownikom zatrudnionym po 
31.03.2009 roku nagroda zostanie wypłacona w 
indywidualnej kwocie 600zł ; 
-do 31 grudnia br.- jeŜeli warunki rynkowe nie 
ulegną pogorszeniu i zostaną zrealizowane 
załoŜone plany produkcyjne - w indywidualnej 
kwocie 1 600zł, przy czym pracownikom 
zatrudnionym po 30.09.2009 roku nagroda 
zostanie wypłacona w indywidualnej kwocie 800zł. 
Nagroda nie przysługuje pracownikom, z którymi 
rozwiązano stosunek pracy  przed dniem wypłaty 
nagrody. 
Średnia roczna kwota premii efektywnościowej za 
rok 2008 ustalona zgodnie z pkt 2. 
(zmodyfikowany wzór na rok bieŜący) wynosi 
1.382,15 zł. – kwoty na poszczególnych 
kategoriach zawiera tabelka. 

Kategoria Kwota 

A 2 1 038,43 

A 1 1 142,27 

B 2 1 220,16 

B 1 1 298,04 

C 2 1 370,73 

C 1 1 453,80 

D 2 1 536,88 

D 1 1 609,57 

E 3 1 713,41 
 
   Niedowiarkom i malkontentom wątpliwości moŜe 
budzić zapis ustalający premię w wysokości 1600 
zł, obwarowany tekstem o realizacji załoŜonych 
planów produkcyjnych oraz sytuacji rynkowej – ale 
nie ma sensu płacz na zapas – moŜemy być pewni, 
Ŝe te 1600 zł będzie, a zapis jest tylko i wyłącznie 
tworem zasad języka dokumentów. Jest chyba 
tylko jedna moŜliwość nie wypłacenia tej kwoty – 
totalny krach – ale wtedy Ŝaden z punktów 
porozumienia oraz dotychczasowych zasad nie 
będzie wiele warty. Tak więc przyjmijmy zgodnie, 
Ŝe 1600 zł będzie wypłacone – i moŜe nawet da 
radę przyspieszyć wypłatę tej nagrody.  
Porozumienia określa takŜe zasadę wypłaty premii 
efektywnościowej dla pracowników przejętych z 
Magneti Marelli Suspension Systems Poland – 
wypłata na dotychczasowych zasadach.  
  Podczas spotkania pięć organizacji związkowych 
podpisała to porozumienie. W dniu dzisiejszym 
porozumienie to podpisze szósty związek – 
Solidarność Popiełuszki (nieobecny na 

wczorajszym spotkaniu z przyczyn niezaleŜnych). 
Nie wiemy, czy porozumienie podpisze 
Solidarność. ChociaŜ logika nakazuje nam 
twierdzić, Ŝe Solidarność powinna to podpisać – to 
i tak nie ma to prawnego znaczenia. NiezaleŜnie 
od tego, czy pod porozumieniem będzie 6 czy tez 
7 podpisów związkowych – porozumienie to 
wchodzi w Ŝycie. Są tam zapisy regulujące 
zarówno sprawy pracownicze, bardzo istotne, jak i 
tez określa zasady wypłat dodatkowych środków 
finansowych. 
   MoŜna się oczywiście pokusić o ocenę tego 
porozumienia oraz o ocenę wydarzeń, które miały 
miejsce w ostatnim czasie w Fiat Auto Poland S.A. 
I zapewne ilu pracowników tyle będzie ocen. Ale 
my, biorący udział najbliŜej w tych wydarzeniach, 
przedstawimy ocenę i komentarz Związku do 
obecnej sytuacji. Chcemy nie tylko uczciwie 
pokazać wszystkie okoliczności i uwarunkowania, 
ale takŜe pospekulować na przyszłość. 
   W roku bieŜącym nie ma podwyŜek zbiorowych 
(przynajmniej na tą chwilę – ale nie ma się co 
łudzić – nie sądzimy, by były jeszcze w 2009 
moŜliwe). Trudno – Turyn zablokował i nie ma. 
Nam to teŜ się nie podoba. Ale zarówno nasz 
Związek, jak i inne widzą, Ŝe nie ma szans na 
ruchy w tabeli płac w roku bieŜącym. JeŜeli ktoś 
jest innego zdania – to albo Ŝyje w niewiedzy i 
nieświadomości, albo oszukuje i obiecuje gruszki 
na wierzbie. Powtarzamy – teŜ wolelibyśmy mieć 
wyŜsze stawki – ale nie wszystko jest moŜliwe do 
realizacji. Nigdzie nie jest tak, Ŝe podwyŜki muszą 
być, Ŝe się naleŜą – tak dobrze nie jest. PodwyŜki 
płac nie są obligatoryjne. Nigdzie i nigdy nie było 
teŜ tak, Ŝe pracodawca sam od siebie cokolwiek 
dał pracownikom. Jak komuś daje to sobie 
odbiera. A grabie zawsze do siebie grabią. I w tym 
roku Fiat nie zamierzał dać pracownikom Ŝadnych 
dodatkowych pieniędzy. Wspólne działanie 
związków przełamało ten opór.  
   Oceniając wszystkie uwarunkowania i 
okoliczności moŜna rzec – porozumienie daje 
pracownikom oprócz kilku uregulowań zasad pracy 
w nadgodzinach (zaostrzenie kryteriów do pracy w 
niedziele oraz bardziej ludzkie zasady przy 
udzielaniu zetek) takŜe i konkretne pieniądze. 
MoŜna te pieniądze liczyć na wiele sposobów i 
gdybać – co by było, gdyby związki nie 
zaakceptowały tego porozumienia i dalej parły w 
stronę podwyŜek tabeli płac. MoŜna gdybać. I na 
gdybaniu minęły by kolejne miesiące. MoŜe i to 
komuś by odpowiadało. Jednak my uznaliśmy, Ŝe 
warto te niemałe pieniądze podnieść juŜ teraz. 
Niemałe – bowiem za same soboty to średnio 200 
zł miesięcznie. 2800 nagrody dzieląc przez 
miesiące teŜ daje jakiś przyrost kasy. Fiat premii 
efektywnościowej takŜe nie musiał podnosić. Ale to 
wszystko dalej tylko gdybanie.  
   My tez nie jesteśmy zadowoleni z porozumienia. 
Chcielibyśmy pracować przez 5 dni w tygodniu za 
dwa razy większe pieniądze. Ale na razie nie jest 
to moŜliwe. Trzeba brać pod uwagę wszystkie 
okoliczności. Według nas, porozumienie 
wyczerpuje wszystko, co moŜna było aktualnie 
osiągnąć. Mamy świadomość, Ŝe niejeden będzie 
urządzał harce i igrzyska, będzie wymyślał 
przeróŜne cuda, będzie nas oskarŜał – ale 
ponawiamy zaproszenie – przyjdź, pokaŜ sposób i 
drogę – damy środki i narzędzia. A jak nie – to nie 
przeszkadzaj.  
  MoŜna zapytać – w czym nie przeszkadzaj? 
PrzecieŜ juŜ podpisane porozumienie. Takie 
pytanie zada ten, kto Ŝyje dniem dzisiejszym i nic 
poza czubkiem swego nosa nie widzi. Wielu z nas 
pracuje tu długie lata, dziesiątki lat. I wielu z nas 
zapewne zamierza jeszcze tu popracować przez 
kolejne długie lata. I by ta praca nie była 
obarczona tyloma problemami i stresami jest do 
wykonania kilka bardzo powaŜnych zadań.  
   Bojkot 17 maja zakłócił produkcję i zmusił firmę 
do wydania pieniędzy dla pracowników. To fakt 
bezsporny. Jednak bojkot ten był udziałem tylko 
około 300 pracowników – to nie jest fakt budzący 
nadzieję na przyszłość. Związki po raz pierwszy od 
wielu lat pokazały, Ŝe moŜna wspólnie dąŜyć do 
osiągnięcia zakładanych rozwiązań – wybiliśmy 

niejednemu argument z ręki, a raczej z ust, Ŝe się 
kłócimy i przez to nie osiągamy przyzwoitych 
rezultatów. UwaŜamy, Ŝe związki powinny jeszcze 
bardziej zewrzeć szyki i zwiększyć siłę działania. To 
wszystko jest potrzebne na przyszłość. Bowiem w 
tyskim zakładzie nie tylko pracodawca stoi po 
drugiej stronie barykady. To nie jedyny 
przeciwnik. Pracodawca ma sporą grupę 
pracowników nie naleŜących do związków 
zawodowych – i niejednokrotnie tym się chwali to 
winno nie zrzeszonym dać do myślenia.  
   Osobnym tematem jest sprawa 
nieodpowiedzialnych pracowników dozoru. Jak 
wielu jest w dozorze osób niekompetentnych, nie 
potrafiących pracować z głową, moŜna rzec nawet 
głupków – to pokazały dobitnie ostatnie dni. Do 
tego, by zrobić z tym porządek takŜe potrzebna 
jest siła i jedność związków. Nie czas i miejsce na 
przypisywanie sobie sukcesów a innym poraŜek. 
Nie czas na waśnie i spory. Obowiązkiem związków 
jest współdziałanie dla dobra załogi. A 
obowiązkiem załogi jest pomoc liderom 
związkowym i pokazanie, Ŝe działają w dobrym 
kierunku. DuŜa liczba pracowników nie naleŜących 
do związków nie jest dobrą wiadomością. Nieraz 
mówiliśmy i powtarzać będziemy – pracownik nie 
naleŜący do związku stoi po stronie pracodawcy.  
   Porozumienie kończy sprawy płacowe na ten 
rok, ale jednocześnie otwiera drogę do wspólnego 
bardziej zintensyfikowanego działania związków na 
rzecz załogi. Czasy są coraz bardziej bezwzględne i 
brutalne – załoga coraz bardziej się starzeje, 
potrzebne są zapisy do zakładowego układu 
zbiorowego pracy, chroniące pracowników 
wyeksploatowanych. Potrzebne są i inne regulacje 
układowe. Potrzebna jest siła załogi, by skutecznie 
podnosić warunki pracy i płacy. Do tego trzeba 
duŜej, bardzo duŜej siły oraz bardzo cięŜkiej pracy. 
Aktualna sytuacja nie jest najlepsza.    
   Związki są skazane na współpracę. Chyba, Ŝe 
ktoś ma inne zdanie i wybiera inną drogę…  
 

 

INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE 
 
BASEN – Przypominamy, iż członkowie Związku 

oraz ich rodziny mogą korzystać z basenu w Tychach. 
Nasz Związek ma wykupione godziny: w środy o 18.oo 
oraz w piątki także o 18.oo. Czerwiec to ostatni miesiąc i 
później dwa miesiące przerwy. 
 
OFE ZUS nie płaci składek do OFE! 
Możesz mieć niższą emeryturę! 
           OFE to Twoje ciężko wypracowane pieniądze! 
Pieniądze te w razie Twojej śmierci dziedziczy osoba 
uposażona! Kogo uposażyłeś? Czy kogokolwiek? 
   Pracownicy Grupy Fiat powinni mieć przeciętnie 20 tys. 
zł na kontach w OFE! 
                          Zadbaj o swoje pieniądze! 
                  Sprawdź swoje sprawy emerytalne! 
Codziennie ciężko pracujesz, by kiedyś mieć 
emeryturę. Skontaktuj się ze specjalistą, który 
pomoże Ci zrozumieć sprawy emerytalne i 
uporządkować wszystkie dokumenty. 
Uporządkuj swoje dokumenty związane z 
emeryturą – ZUS i OFE! 
   Specjalista sprawdzi stan faktyczny konta w ZUS 
i OFE i odzyska zaległości pieniężne wraz z 
odsetkami, a także uporządkuje całą 
dokumentację związaną z ZUS i OFE. Praca 
specjalisty będzie polegała na bezpośrednim 
kontakcie z zainteresowaną osobą, która będzie 
mogła zasięgnąć bezpłatnej porady i usługi 
opisanej powyżej.   
   W każdą środę od godz. 13.oo do 15.oo w 
siedzibie MKZ WZZ „Sierpień 80”  możesz 
bezpłatnie skontaktować się ze specjalistą. Nie zwlekaj! 
Doceń starania Związku o Twoją przyszłość!!! 
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