
 

KRYZYSKRYZYSKRYZYSKRYZYS    
   To słowo zrobiło największą karierę 
w ostatnim czasie. Po raz kolejny 
okazało się, Ŝe waŜniejszą od ludzi i 
ich pracy jest zabawa kasą 
kilkudziesięciu bankierów i 
spekulantów. I jak zwykle, kosztami 
tej zabawy zamierza się obciąŜyć tych, 
co mają najmniej i najcięŜej pracują.  
   Coraz więcej zakładów pracy nie tylko ogłasza 
zmniejszenie produkcji oraz zamiary zwolnień 
pracowników, ale i zaczyna to robić. Pracownicy 
branŜy motoryzacyjnej jako pierwsi zaczęli 
odczuwać na własnej skórze efekty kryzysu. Nie 
ma w zasadzie dnia, by nie przeczytać w prasie 
czy teŜ usłyszeć w innych mediach, Ŝe kolejne 
zakłady kosztem pracowników ograniczają koszty. 
Bo tak najłatwiej. Gliwicki Opel pomimo kilku 
tygodni postojów, teraz likwiduje III zmianę i w 
efekcie zwalnia ponad 600 pracowników. Ale to 
działanie na krótko. Plajta GM grozi całkowitym 
zamknięciem produkcji – i wśród pracowników 
rozpoczął się lament, Ŝeby … znacjonalizować 
fabrykę!!! Tyskie Isuzu podobny problem – 
pracują na potrzeby Opla (GM). Volkswagen w 
Wielkopolsce takŜe zwalnia ponad tysiąc 
pracowników. Problemy Powertrain znamy wszyscy 
– znaczne ograniczenia produkcji oraz zwolnienia i 

urlopy bezpłatne, które 
juŜ dotknęły ponad 300 
osób. Część zakładów 
ogranicza produkcję 
ogłaszając np. piątki 
dniami wolnymi od 
pracy. Oczywiście 
znacznie ograniczając 
płace pracowników. 
Tyski Lear takŜe zwolnił 
juŜ ponad 200 osób.  
   W Lear zwolnienia 
grupowe regulowane 
były porozumieniem 
zawartym przez 
dyrekcję z naszym 
związkiem – i w 
zasadniczej części 
związek nasz wybronił 
swoich członków przed 
zwolnieniami. Dzięki 
staraniom naszego 
związku, osobom, 
którym wręczono 
wypowiedzenia 
przedstawiane były 
oferty pracy w innych 
firmach. Pracownicy 
innych zakładów zwykle 
wylatywali na bruk bez 
jakichkolwiek szans na 
kolejne zatrudnienie.  
   Pracodawcy oprócz 
tych działań, które 
polegają na spychaniu 
pracowników na 
margines Ŝycia, 
szykują wespół z 
rządem zmiany w 
kodeksie pracy, które 
umoŜliwią im jeszcze 
łatwiejsze zwalnianie 
pracowników oraz 
dadzą mechanizmy 
obniŜania kosztów 
firmy Ŝerując na 

pracownikach. Jak bowiem inaczej ocenić pomysł 
zmian w prawie pracy, który ma wprowadzić 
roczny okres rozliczeniowy czasu pracy? Ma 
powstać swoisty „bank godzin”. Czyli jeŜeli 
wskutek zmniejszenia zapotrzebowania rynku, 
pracodawca ogłosi tydzień wolnego od pracy, to 
ten tydzień będzie musiał pracownik odrobić w 
terminie, kiedy pracodawca o tym zadecyduje. I to 
bez jakichkolwiek dopłat. Bo np. odpracowanie w 
soboty w terminie późniejszym nie będzie pracą w 
nadgodzinach – to będzie odrobienie dni wolnych! 
W pierwszym kwartale tego roku firmy 
motoryzacyjne Europy będą miały w sumie ponad 
1000 dni postojów! 
   Rządy innych krajów wprowadzają mechanizmy 
pomocy dla firm odczuwających skutki kryzysu. 
Ale te mechanizmy powodują, Ŝe i pracownicy tych 
firm mają złagodzone skutki i efekty kryzysu. 
Niemcy, Włochy, a szykują się takŜe i inne 
państwa, wprowadziły dopłaty do zakupu nowych 
samochodów. Ma to napędzić koniunkturę. I 
napędza. 
   Głównie właśnie dzięki tym działaniom, tyski 
zakład Fiat Auto Poland wygląda jak jakaś dziwna 
wyspa na tle innych zakładów motoryzacyjnych. 
Jeszcze styczeń tego roku nie rokował najlepiej – 
spadek zapotrzebowania na nasze wyroby 
spowodował, Ŝe mieliśmy wszystkie wolne soboty. 
Jednak juŜ od lutego widać, Ŝe popyt na nasze 

auta rośnie. Na dodatek rośnie w takim tempie, Ŝe 
nawet pracą we wszystkie soboty nie jesteśmy w 
stanie sprostać bieŜącym wymaganiom rynku.  

   PODWYśKI 
  Mija luty, zaraz marzec, a w tym roku 
jak nigdy, nic nie słychać o 
podwyŜkach płac we Fiacie.  
 Właściwie mówić „nic” mijamy się z prawdą. Jest 
bowiem trochę plotek i przeróŜnych bzdur. A 
wynika to zapewne z faktu, iŜ związki zawodowe 
nie za bardzo przekazują informacje, co w temacie 
podwyŜek płac w tym roku się dzieje. 
  Przyczyn takiego stanu jest kilka. I moŜe po kolei 
opiszemy co i jak w temacie regulacji plac. 
  Wszystkie związki jeszcze jesienią spotkały się 
razem by wspólnie wystąpić z Ŝądaniem podwyŜek 
plac na rok 2009. Jednak wspólne zdanie nie 
zostało sfirmowane – brak bowiem było 
jednomyślności związków. Większość związków 
zapewne ma świadomość, iŜ wspólne wystąpienie, 
a później wspólne działanie ma większą moc 
sprawczą niŜ indywidualne harce. Jednak brak 
wspólnego działania nie blokuje działania 
poszczególnych organizacji. I jak nam wiadomo, 
wszystkie związki wystąpiły z wnioskami o 
podwyŜki płac. Nie nam je oceniać – zapewne 
kaŜdy ma swój pomysł na wielkość podwyŜek i 
sposób ich wdroŜenia. Dlatego teŜ przeróŜne 
plotki, Ŝe ten związek chce tyle, a ten tyle, ten 
mniej, a ten więcej są tyle warte co zeszłoroczny 
śnieg. KaŜdy kto powiela te plotki i oceny, widać 
nie za bardzo jest w stanie cokolwiek zrozumieć – 
jak bowiem oceniać wielkość propozycji, skoro nie 
zna się w ogóle uwarunkowań.  
   Chyba, Ŝe poziom płac zaleŜy tylko i wyłącznie 
od chciejstwa. To wtedy moŜna manipulować 
opinią. MoŜna obiecywać, oszukiwać. Tego od nas 
nie usłyszycie.  Po prostu trzeźwo oceniamy realia.  
  I teraz właśnie pora na wnioski. Realia są 
brutalne dla pracowników. Rosnące bezrobocie to 
minus na liście argumentów. Propagandowy kryzys 
to drugi minus. Brak jedności związków to trzeci 
minus. Otoczenie innych firm i ich sytuacja – to 
minus czwarty. Kierunek działania rządu – to juŜ 
piąty w kolejności minus.   
  Coraz trudniej jest poruszać się na tym 
liberalnym rynku. Dlatego teŜ niezbędnym 
warunkiem skutecznego i pomyślnego działania na 
rzecz poprawy warunków płacy i pracy jest 
systematyczny wzrost świadomości załóg zakładów 
pracy. Bowiem tylko i wyłącznie silna 
reprezentacja związkowa jest w stanie stawić czoła 
bezwzględnym pracodawcom. Niech nikt się nie 
czaruje, Ŝe znajdzie się firma, która sama od 
siebie da podwyŜki czy teŜ poprawi warunki pracy, 
skoro prawo jej do tego nie zmusza.  
  Ale i na obecnym bezrybiu, znajdziemy takŜe i 
plusy, czyli argumenty za wdroŜeniem podwyŜek 
płac. Jak widać ze wstępnej oceny, jesteśmy 
niejako wyspą w tym kryzysie, któremu nie tylko 
skutecznie się opieramy, ale i wykorzystujemy 
wszystkie luki, by wepchnąć się na hermetyczne 
dotąd rynki. O ile spada sprzedaŜ aut klasy 
średniej i wyŜszej, to jednocześnie rośnie udział w 
sprzedaŜy aut małych – a w tej dziedzinie 
jesteśmy w zasadzie bezkonkurencyjni. I to nasz 
plus numer jeden. Pracownicy tyskiego Fiata 
kolejny juŜ rok będą wytęŜać swe siły i poświęcać 
swój czas na budowę pomyślności Fiata. To drugi 
plus. Kolejny argument to image firmy – tworzony 
na przestrzeni lat – niejednokrotnie powtarzano 
załodze i przekazywano mediom, Ŝe płace w Fiat 
Auto Poland są duŜo lepsze niŜ w wielu innych 

WZZ  „Sierpień 80”  -  FIAT AUTO Poland - Sistema Poland  - Delfo Polska - Ceva - Comau  - Movincar - Sirio - Nosag 
Lear 2 - Fenice – DENSO  -  ER.SI - GalwanoTechnika - Powertrain - DP Metal Processing – Paint Serwis - Proma - Flexider -Tesco - STR 

      3 marzec 2009 

Nr 288 



firmach i polityka firmy jest dbanie o to, by płace 
zawsze wyprzedzały nie tylko inflację, ale były 
wyŜsze niŜ w wielu innych gałęziach gospodarki.  
  Nie zamierzamy tu upubliczniać innych 
argumentów – ale sądzimy, iŜ władze Fiata 
powaŜnie podejdą do tematu podwyŜek płac i w 
ciągu kilku następnych tygodni wiele spraw się 
wyjaśni.  
  I na koniec – zawsze zadając pytanie 
pracownikowi: „ile zarabiasz?”, moŜemy liczyć na 
odpowiedź: „za mało”. I mając tego świadomość, 
wiedząc, Ŝe jednego zadowoli podwyŜka o 200 
złotych, a innego nie zadowoli nawet 2.000 zł, 
moŜemy zadeklarować załodze, iŜ będziemy 
walczyć o podwyŜki jak najwyŜsze. Tym bardziej, 
Ŝe dopłat do sobót po 50 zł za kaŜdą, jakie były w 
roku ubiegłym, w tym roku juŜ nie ma. To kolejny 
argument za tym, by jak najszybciej i jak 
najskuteczniej powalczyć o zahamowanie 
tendencji spadkowej wysokości zarobków 
pracowników FAP.  
  Dlatego teŜ, w tym tygodniu Sierpień 80 ponowił 
wystąpienie do dyrekcji z Ŝądaniem rozpoczęcia 
negocjacji płacowych. Ponadto przygotowaliśmy 
wystąpienie do władz Fiata w Turynie – na piątek 
zaprosiliśmy pozostałe związki, by wspólnie, razem 
podpisały się pod pismem do Turynu. UwaŜamy, iŜ 
wspólne Ŝądanie przyjazdu władz koncernu do 
Tychów powinno odnieść skutek – wszakŜe 
analizując wyniki produkcji i sprzedaŜy jesteśmy 
perłą w koronie Fiata… 

PRZEWOZY 
  Zgodnie wszystkich zapisami 
porozumienia, w dniu 27 lutego odbyło 
się spotkanie związków wszystkich 
dyrekcją Fiata w sprawie oceny 
funkcjonowania nowych zasad 
odpłatności za przewozy pracownicze.      
    Podczas spotkania zgłoszonych zostało wiele 
wniosków, które dyrekcja rozpatrzy w najbliŜszym 
czasie. Wiadomo, Ŝe zostaną przeliczone kilometry 
na trasach, które kiedyś wiodły objazdami (np. 
Oświęcim) i pozostał w stawkach zwiększony 
kilometraŜ. To w najbliŜszym czasie zostanie 
wyprostowane. Wprowadzone zostaną takŜe bilety 
jednorazowe, by pracownicy na co dzień nie 
korzystający z przewozów mieli moŜliwość w trybie 
awaryjnym skorzystać legalnie z autobusu. 
   Nadal oczekujemy od pracowników na 
informacje związane z nieprawidłowościami 
funkcjonowania przewozów.  
 

INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE 
PODATKI  – Zgodnie z ustawą składając 

rozliczenie roczne podatku PIT, można przekazać 1 % 
swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego. 
Wystarczy w druku PIT 37 w polu 124 wpisać nazwę 
organizacji, a w polu 125 numer KRS tej organizacji. 
Takie przekazanie podatku nie powoduje zmiany 
wysokości dochodu 
czy też wielkości 
podatku – ale tylko 
kierunkuje, gdzie i 
komu chcesz 
przekazać ten 1% 
Twojego podatku. 
Jeżeli ktoś do tej 
pory nie 
przekazywał tego 
1% obawiając się, 
że pieniądze te 
zostaną 
zmarnowane czy tez 
roztrwonione – 
podpowiadamy gdzie je można przekazać. 
Proponujemy przekazać 1% na rzecz : w pole 124 
wpisać: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. W 
pole 125 KRS : 0000037904. A w polu 128 wpisać 
trzeba: „Michał Stankiewicz na leczenie i 
rehabilitację” 
Jak to zrobisz, to pieniądze trafią na rzecz Michasia – 
wnuczka jednej z pań należących do naszego Związku. 

Michaś ma 6 lat i mimo choroby jest dzieckiem bardzo 
pogodnym. Choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Pieniądze 
zebrane na subkoncie fundacji przeznaczane są na leki, 
turnusy rehabilitacyjne oraz sprzęty potrzebne do 

rehabilitacji w domu i 
ułatwiające mu 
funkcjonowanie. 
Zapewne Michaś, jak i 
jego rodzina cieszyć się 
będą z każdej złotówki – 
bowiem w tym 
konkretnym przypadku 
pieniądze w bardzo dużym 
stopniu ułatwią Michasiowi 
życie.   

DZIEŃ 
KOBIET –  

Tradycyjnie, jak co roku, 
poza życzeniami, mamy 
dla Pań należących do 

naszego Związku upominki. Prosimy wszystkie Panie o 
odbiór tych upominków – począwszy od dnia 4 marca 
upominki będą wydawane w naszych siedzibach . 
PIŁKARZE – Pod koniec ubiegłego roku nasza 

drużyna piłkarska brała udział w IV Mistrzostwach Polski 
Branży Motoryzacyjnej w Halowej Piłce Nożnej. Turniej 
ten nasza drużyna zakończyła zdobyciem trzeciego 
miejsca i brązowych medali. Ponadto bramkarz naszej 
drużyny otrzymał nagrodę przewidzianą dla najlepszego 
bramkarza turnieju. Gratulujemy sukcesu i życzymy w 
tym roku, by nasz zespół stanął na najwyższym miejscu 
podium.  

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 
WYCIECZKA – W sumie niedużo 
czasu pozostało do majowego 
weekendu – dlatego już teraz 
informujemy, że „Sierpień 80” 
przygotował po raz kolejny dwudniową 
wycieczkę. Już zostały zarezerwowane 
hotele w Szklarskiej Porębie. Planujemy 
wyjazd 6 autokarów – trzy w terminie 1-
2 maj (piątek-sobota) oraz 3 autokary w 
terminie 2-3 maj (sobota-niedziela). 

Plan: ranny wyjazd z Tychów, po południu 
zakwaterowanie w Szklarskiej, obiadokolacja, czas wolny, 
wieczorem grill/ognisko z kiełbaskami, nazajutrz rano 
śniadanie i wyjazd do Pragi, zwiedzanie Pragi z 
przewodnikiem (ok.3 – 4 godzin – Zamek Królewski, 
Hradczany, Most Karola, Plac Wacława, przejazd 
metrem), czas wolny i powrót. Szczegółowy plan, koszty 
oraz termin zapisów w najbliższym czasie pojawią się na 

tablicach związkowych.   
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! 
   Pracodawca przekazuje 19,5% naszych dochodów do 
ZUS-u, abyśmy mogli korzystać z darmowej opieki 
medycznej, a także abyśmy w przyszłości mieli emeryturę. 
ZUS zatrzymuje 12,2%, a resztę, czyli 7,3%,  ma 
obowiązek odesłać w ciągu miesiąca do naszego funduszu 
emerytalnego.  
   W ZUS-ie są poważne nieprawidłowości z 
przekazywaniem składek do otwartych funduszy 
emerytalnych (II filarów). Zdarzają się sytuacje, że ZUS w 
ogóle nie przesyła składek za poszczególne miesiące, 
zaniża je, opóźnia przesłanie, a także przesyła w ratach.  
   W przypadku nieprawidłowości opisanych powyżej 
jesteśmy narażeni na brak emerytury w przyszłości lub 
poważne jej zaniżenie (nawet o kilkaset złotych). 
   Bardzo ważne jest, aby nasze pieniądze nie zalegały w 
ZUS-ie, ale były tam, gdzie jest ich miejsce, czyli na 
naszych kontach w OFE, ponieważ: 
- pieniądze zgromadzone na naszym koncie w OFE będą 
stanowiły główne źródło naszej przyszłej emerytury; 
- jeśli na koncie w OFE nie ma naszych pieniędzy, to nie 
mogą być one inwestowane i nie przynoszą zysku; 
- pieniądze z OFE są dziedziczone; po naszej śmierci, 
osoba przez nas uposażona otrzyma zgromadzone przez 
nas środki pieniężne (50% w gotówce do ręki, drugie 
50% zostanie przetransferowane na konto w OFE osoby 
uposażonej). 
   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!!! 

   WYDAWCA: MKZ  WZZ „Sierpień 80” Przemysłu Motoryzacyjnego       -  do uŜytku wewnątrzzwiązkowego           
  Kontakt  z  MKZ  tel. 032 217 99 79 fax 032 217 93 19  fiat@wzz.org.pl  sierpien80@fiat.pl  NAKŁAD:  4980  

    Str. 2                                   M I K R O I N F O R M A T O R  288 


