
     PSA chce nas podzielić żeby jeszcze bardziej rządzić. 
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Zarząd PSA sprowadził Was tutaj, do fabryki do Francji, 1200 km od waszych domów i 

rodzin. 

Dla nas nie jesteście naszymi wrogami ale sprzymierzeńcami ! 

Nasz przeciwnik to nasz wspólny pracodawca: zarząd PSA ! 

 Wiemy, że wielu mieszkańców w Gliwicach jest bezrobotnych. 

 Wiemy, że Wasze zarobki w porównaniu z naszymi we Francji są o wiele niższe. 

 Wiemy, że potrzebujecie tych pieniędzy żeby utrzymać Wasze rodziny. 

Zarząd PSA chce wykorzystać sytuację i postawić jednych przeciwko drugim, chce nas skłócić 

i podzielić. 

Tutaj, w fabryce w Metz-Borny, PSA wyrzucił dziesiątki młodych pracowników, którzy byli na 

umowach tymczasowych i nie chce ich ponownie zatrudnić, pozostawiając na bezrobociu.  

PSA wykorzystuje kryzys ekonomiczny, żeby zmusić nas do wyjazdu, tysiące kilometrów 

od naszych rodzin, żeby zwiększyć swoje zyski. Dzisiaj Was to dotyka, pracowników Opla 

Gliwice. Jutro, my pracownicy fabryki PSA Borny będziemy zmuszeni do wyjazdu. 

Żeby jeszcze bardziej nas wykorzystać, PSA chce nas przekształcić w mobilnych 

pracowników przemysłu motoryzacyjnego, zamiast rozdzielić sprawiedliwie pracę między 

nas.  

Każdy ma prawo pracować bez utraty zarobków. 

Pracownicy Opla Gliwice jesteście źle opłacani. Jesteście wykorzystywani przez PSA. 

Zarobki w fabryce PSA Borny : 

Pracownik zarabia 1700 euro na miesiąc. 

Pracownik wykwalifikowany zarabia 2000 euro na miesiąc. 

Dostajemy trzynastkę i premię za staż pracy raz w roku. 

Dostaliśmy premię z zysku 3000 euro w kwietniu ubiegłego roku. 

Mamy ubezpieczanie socjalne i zdrowotne, które pokrywa także koszty leczenia.  

Niestety we Francji to nie pozwala nam godnie żyć. Domagamy się podwyżek 

wynagrodzeń i nie zgadzamy się na zwolnienia pracowników tymczasowych. 

Produkujemy te same samochody dla tego samego pracodawcy a nie mamy takich samych 

wynagrodzeń ani takich samych praw.  

Powinniśmy się zjednoczyć, żeby otrzymać takie same wynagrodzenia i takie same prawa 

pracownicze. 

Pracownicy Opla, PSA w Polsce, Francji, Hiszpanii, w Niemczech i w Anglii, mamy 

wspólne cele do obrony i prawo do godnego życia. Bez względu na narodowość 

powinniśmy mieć te same prawa pracownicze. 

Rozmawiajmy, podajmy sobie ręce i zjednoczmy się! 

KOLEDZY Z OPLA GLIWICE 

NIE JESTEŚCIE NASZYMI WROGAMI ! 
 

PSA Borny 

 


