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Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o.  
 
Wybory Społecznej Inspekcji Pracy 
 W dniem 1 stycznia tego roku doszło do połączenie dwóch dotychczasowych Spółek FPP i FPT, w związku z tym 
funkcjonująca Społeczna Inspekcja Pracy wybrana w Fiat Powertain Polska (silnik SDE) zakończyła swoją 
dotychczasową działalność. Celem polepszenia funkcjonowania SIP w FPT Zakładowe Organizacje Związkowe 
postanowiły przeprowadzić wybory uzupełniające na wydziałach produkcyjnych znajdujących się na hali 23 i 3d na 
kadencję 2011 – 2015, która została wybrana na FPT w lipcu 2011. Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone 19 - 
26 listopada 2012  wspólnie przez wszystkie działające w Spółce Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o.  Związki 
Związkowe.  
 
Poni żej pragniemy zaprezentowa ć sylwetki kandydatów naszego Zwi ązku w poszczególnych okr ęgach 
wyborczych . 
 
 
Okręg nr 1. – Obróbka korpus -  1 mandat 
 

Piotr Labza  
długoletni pracownik, 

doskonale znający 
zagrożenia i warunki 

pracy, jakie 
występują na tym 

wydziale, rozważny i 
konsekwentny w 

działaniu.  
 
 
 
Okręg nr 2 Obróbka wału - 1 mandat 
 
 

Stec Jan  
za jego 
kandydaturą 
przemawia 
doświadczenie 
(kilkanaście lat 
pracował, jako 
narzędziowiec), 
koleżeński, 
aktywny w 
działaniu, jako 

SIP będzie mógł służyć pomocą współpracownikom  
 
 

 
 

Okręg nr 3 – Obróbka głowicy - 1 mandat 
  
Krzemi ński Zdzisław   

pracownik z dużym 
stażem pracy, aktywny 

społeczny inspektor 
pracy w kadencji 2000-
2004, jego liczne wpisy 
do książki wielokrotnie 

poprawiały warunki 
pracy i stan bhp na 

wydziale, na którym 
pracował  

 
 
Okręg nr 4 – Long block I – 2 mandaty  

 
Kawa Stanisław  
pełniąc funkcję SIP w 
mijającej kadencji dał 
się poznać w 
konsekwencji w 
dążeniu do celu, był 
inicjatorem licznych 
sugestii, które 
wydatnie oprawiły 
warunki pracy i stan 
bhp min. 
doświetlenie op. 250, 

czy odbojnice przy załadunku korpusu, 
 

                              INFORMATOR  ZWIĄZKOWY    nr  20/2012 
 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Organizacja Międzyzakładowa 
Fiat Auto Poland S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland, Fenice Poland, Comau Poland, Magneti Marelli Poland , Delfo 

Polska , CEVA Automotive Logistics Poland, Electropoli Galwanotechnika Sistema Poland, Sirio Polska, Fiat Services Polska, 
Adler Polska, Avio Polska w Bielsku-Białej. 

 

Bielsko-Biała 15 listopada  2012 
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Libionka Katarzyna 
w minionej kadencji 
byłą doskonałą 
reprezentantką pań 
zatrudnionych na tym 
wydziale, a zdobyte 
doświadczenie w 
licznych szkoleniach 
(min. w Warszawie w 
OPZZ) pragnie nadal 
wykorzystywać w swej 
działalności, na co 
dzień koleżeńska i 
uczynna, zawsze służy 
radą w miarę swoich kompetencji     
 
Okręg nr 5 – Long block II – 2 mandaty  
 
Wendreńska 
Małgorzata 
 gdyby zapytać 
pracownika Long 
block II kto to jest 
społeczny 
inspektor pracy? 
czym się 
zajmuje? i czym 
się powinien 
zajmować? to bez wahania odpowie tym 
wszystkim, czym kol. Małgosia zajmuje się na co 
dzień. Jej liczne inicjatywny zgłaszane w trakcie 
Komisji BHP zawsze osiągały stan realizacji – 
poprawa wentylacji na wysokiej części hali, 
pojedyncze sterowanie nadmuchami, możliwość 
zamiany koszul na podkoszulki, wprowadzenie 
polarów, czy też zmiana obuwia roboczego, 
zapewne z jej doświadczenia i konsekwencji w 
działaniu skorzystają nie tylko pracownicy montażu, 
ale również cała załoga Powertrain.  
 

Kenig Jacek  
posiada 9 letni staż 
pracy swojej 
działalności, jako 
Społeczny Inspektor 
Pracy pragnie skupić 
się na egzekwowaniu 
przez pracodawcę 
przepisów 
dotyczących bhp, 
oraz na ciągłej 
poprawie już 

istniejących warunków pracy. Już teraz posiada 
klika pomysłów, które zamierza zrealizować w 

trakcie kadencji, powinien być dobrym 
reprezentantem młodego pokolenia,  
 
Okręg nr 6 – Administracja - 1 mandat  
Zwierzchowska Alina – swoje doświadczenie 
zawodowe postanowiła wykorzystać celem dążenia 
do poprawy warunków pracy swoich koleżanek i 
kolegów, a jednocześnie służyć pomocą całej 
społecznej inspekcji pracy, zapewne panie licznie 
zatrudnione w administracji zyskają swoją godną 
reprezentantkę.  
 
 
Okręg 7 Testy i jako ść – 1 mandat 
 

Handzlik Sławomir  – 
mimo młodego wieku 
posiada duże 
doświadczenie, w swojej 
działalności przyszłego 
SIP pragnie się skupić 
na poprawie warunków 
w miejscu pracy 
zapewne będzie dobrym 
reprezentantem 
wydziału jak również  
młodego pokolenia,  

 
 
Okręg nr 8 – Utrzymanie ruchu, preseting, 
magazyny - 1 mandat  
 

Malczewski 
Józef – pełniąc 
przez ostanie 
lata letnią 
funkcję 
Zakładowego 
Inspektora Pracy 
będąc 
koordynatorem 
całej Społecznej 
Inspekcji Pracy 
dał się poznać 
jako wyważony 
w swoich 
decyzjach a 
jednocześnie 

konsekwentnie dążący do celu, pracując na 
wydziale zawsze dostępny nie tylko dla SIP-ca ale 
również dla każdego pracownika, niech najlepszą 
rekomendacją będzie fakt że podczas pełnienia 
przez niego obowiązków ZSIP w Spółce ilość 
rocznych wypadków przy pracy spadła praktycznie 
do „0”   


