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   Z końcem lipca kończy się 
obecna kadencja zakładowej 
społecznej inspekcji pracy. 
Wszystkie związki zawodowe 
powołały Komisję Wyborczą, 
która przeprowadzi wybory SIP 
na poszczególnych wydziałach 
Fiat Auto Poland.  
  Jak waŜna jest rola społecznej 
inspekcji pracy w zakładzie pracy 
nie trzeba nikogo przekonywać – 
to jedno z waŜniejszych narzędzi 
załogi w poprawie warunków 
pracy. Bo to przedstawiciele załogi 
– przez załogę wybrani 
inspektorzy swoim działaniem 
wymuszają na firmie poprawę 
warunków. W minioną kadencję 
SIP przeprowadziła 28 kontroli 
warunków pracy oraz stanowisk, 
wynikających z corocznych 
planów. SIP uczestniczył w prawie 
120 dochodzeniach 
powypadkowych jako członek 
zespołu powypadkowego. W ponad 
100 przypadkach SIP dokonywał 
wpisów do księgi zaleceń i uwag 
SIP, powodując eliminację 
zagroŜeń występujących na 
stanowiskach pracy oraz w innych 
pomieszczeniach i na terenie 
zakładu. SIP uczestniczył w 
odbiorach nowych pomieszczeń, 
maszyn, urządzeń oraz stanowisk 
pracy. Na wszystkich stanowiskach 
pracy SIP wchodził w skład komisji 
dokonującej oceny ryzyka 
zawodowego. 
   Nie wszyscy społeczni 
inspektorzy wybrani w poprzedniej 
kadencji w równym stopniu 
uczestniczyli w pracach inspekcji. 
Najgorzej pracowali 
przedstawiciele Solidarności: jedna 
inspektorka na 35 posiedzeń 
inspekcji nie uczestniczyła aŜ w 33 
razy, druga nie uczestniczyła w 
ponad 50% posiedzeń.  Ale 
ponownie kandydują. Dlatego 
warto, by wybrać wśród swoich 
koleŜanek i kolegów osoby, którym 
chce się coś zrobić na rzecz 
współpracowników.  
   Załoga wybierze 30 inspektorów. 
„Sierpień 80” zgłosił 22 
kandydatów w 6 z 10 okręgów wyborczych. 
Prosimy o poparcie dla naszych kandydatów 
(prezentujemy ich w naszym Mikroinformatorze). 
Głosujemy poprzez zaznaczenie krzyŜyka przy 
nazwisku, na które oddajemy głos. MoŜna 
zaznaczyć tyle nazwisk, ile jest miejsc 
mandatowych. Czyli np. na montaŜu jest 
wybieranych 10 inspektorów – i maksymalnie tyle 
nazwisk moŜemy zaznaczyć by głos był waŜny. Jak 
ktoś chce oddać głos tylko na jedna osobę – 
proszę bardzo – ten głos takŜe jest waŜny. 
NiewaŜny jest taki, na którym nie ma 
zaznaczonego Ŝadnego nazwiska lub jest 
zaznaczonych więcej nazwisk niŜ miejsc w okręgu. 
Lakiernia to dwa okręgi: „stara” z 3 inspektorami i 
„nowa” takŜe z trzema. Spawalnia to 5 
inspektorów, hala Millenium to 2, utrzymanie 

ruchu 3 (wybranych będzie po jednym z 
utrzymania ruchu spawalni, lakierni i montaŜu). 
Pozostałe okręgi – administracja Tychy, 
administracja BB, Dyrekcja Handlowa oraz 
Centrum SprzedaŜy to po jednym inspektorze. 
   Wybory odbędą się w dniach 10 oraz 13 i 14 
lipca. Przedstawiciele komisji wyborczej postarają 
się dotrzeć do jak największej liczby pracowników. 
Namawiamy do głosowania – szczególnie na 
naszych kandydatów. Nie traktujcie tych wyborów 
jak grę w totolotka – na chybił trafił. Zagłosujcie 
na dobre numery. Czterech naszych kandydatów 
pełniło juŜ funkcje wydziałowych inspektorów i się 
sprawdzili w swojej roli. Są to: Kołakowski 
Sławomir z lakierni, Kamińska Teresa i Andrzej 
Babiuch z montaŜu oraz kandydujący takŜe z 
montaŜu Mazurkiewicz Marek – Zakładowy 

Społeczny Inspektor Pracy. Pozostali kandydaci nie 
pełnili jeszcze funkcji społecznych inspektorów – 
ale mają chęć pracować na rzecz poprawy 
warunków pracy. MoŜecie ich nie znać z nazwiska 
– stąd ich zdjęcia. Zagłosujcie na swoich kolegów. 
   Podajemy ściągę na dobre numery: 
I MontaŜ : 

1 8 9 15 17 

19 20 24 25 31 

 II Lakiernia „stara”:      3,   5,    8 i  11 

III Lakiernia „nowa”:      5 

IV Spawalnia:                4, 10, 13 i 15 

IX Millenium:                 1 

X Utrzymanie ruchu:      1  i   2 
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CZARNE MARYNARY 
   Zachowanie pracowników dozoru z Fiat Auto 
Poland (ale takŜe i z innych sąsiednich spółek) to 
zapewne bardzo dobry materiał na niejedną 
pracę doktorską dla psychologów, socjologów, a 
takŜe psychiatrów. Obserwując zachowanie 
czarnych marynarek na przestrzeni ostatnich 
wielu lat moŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe 
wielu z nich przepoczwarza się w jakieś dziwne 
stworzenia (słonie, Ŝyrafy itp.).  
   Nie chcemy generalizować – ten tekst nie 
dotyczy wszystkich pracowników dozoru. Mamy 
świadomość, Ŝe część dozoru to uczciwi i 
wartościowi ludzie, dobrzy pracownicy. Wykonują 
swoje obowiązki, otrzymują za to sowitą zapłatę i 
są nadal ludźmi.  
   Ale jest spora grupa ludzi, którzy nie nadają 
się do tego, by przebywać w towarzystwie innych 
ludzi, a co dopiero nimi kierować i brać za to 
olbrzymią (za to, co robią) kasę. Nie naszą rolą 
jest badać przyczyny dewiacji dozoru: Co się 
dzieje, Ŝe porządni ludzie, koleŜeńscy i mili, po 
awansie i przeprowadzonych szkoleniach 
dziczeją? Co jest przyczyną tak duŜych zmian w 
ich psychice? CzyŜby na tych szkoleniach 
przypalali ich nad ogniem, łamali kołem albo 
stosowali jakieś tortury? Mamy świadomość, Ŝe 
moŜna kaŜdego złamać, ale sądząc po ilości 
pracowników dozoru, którym wali szajba, to 
moŜna domniemywać, Ŝe to jest efekt 
zamierzony władz Fiata, by mieć dozór, który na 
wszystkie moŜliwe sposoby będzie gnoił 
pracowników. Chyba, Ŝe działania dozoru to ich 
indywidualna kreatywność (jak ktoś z dozoru nie 
rozumie o czym piszemy – nie wstydźcie się – 
moŜemy Wam wyjaśnić – red.). Takim 
indywidualistą jest np. J.Klefas – kierownik od 
audytu na montaŜu – pokazuje, Ŝe jest 
waŜniejszy od dyr.Arleta i wymyśla cuda, by 
tylko utrudnić ludziom pracę. Chce się przymilić 
dyrekcji i dostać awans? Niespełnione nadzieje i 
kompleksy? A H.Jabłoński – kierownik z 
funkcjonowania? Co nim powoduje, Ŝe 
pracownicy przyjeŜdŜając do pracy nie wiedzą co 
i gdzie będą w danym dniu robić? MoŜe 
zestresowany i zdenerwowany pracownik jest 
lepszym i wydajniejszym pracownikiem? A 
p.Krzysztofiuk (kier. z silnika) nie ma sobie nic 
do zarzucenia? Dlaczego w przypadku nawet 
drobnego przewinienia przez pracownika 
montaŜu pierwszym pytaniem przed nałoŜeniem 
kary czy teŜ sankcji jest pytanie kierownika 
montaŜu Raczyńskiego: skąd jest pracownik (z 
Tychów czy z Bielska - red)? To nie jest 
przypadkiem rasizm?  
   Mamy wiele przykładów – nie tylko z montaŜu 
– i o wielu przypadkach informowaliśmy władze 
Spółki. Lecz reakcja jest co najmniej dziwna. 
Informowaliśmy o kierowniku Urodzie, któremu 
załoga nadała juŜ dwie ksywy – Ŝadnej nie 
przytoczymy w trosce o jego zdrowie. Ale 
dyrekcja je teŜ zna – i co? śadnych wniosków? 
Po naszym zgłoszeniu i potwierdzeniu przez 
dyrekcję nieprawidłowości często brak jest 
dalszego działania – nikt nie wyciąga Ŝadnych 
wniosków. CzyŜby prawdą było powiedzenie o 
świętych krowach? Usłyszeliśmy teŜ i to: zostawcie 
tego kierownika, wiemy Ŝe jest słaby, ale ma mało 
do emerytury i nie mamy co z nim zrobić! Czyli 
inaczej mówiąc: wyŜsza emeryturka kosztem 
pracownika. Fiat robi się firmą doŜywotnich 
stanowisk.  
   Nie chcemy awantur – ostrzegamy tylko. Taki 
stan rzeczy nie moŜe trwać nadal. 
   Jedno spóźnienie do pracy, źle odbita przepustka 
i pracownik słyszy, Ŝe będzie zwolniony! Terror 
psychiczny. Dozór to panowie śmierci i Ŝycia: masz 
jeść z ręki, nie dyskutować,  nie wyraŜać swego 
zdania – bo won! Do czego to dochodzi? Niedługo 
moŜe być tak, Ŝe codziennie na przywitanie w 
pracy będzie obowiązywało: przyklęknąć i całusek 
w rączkę. Coraz więcej jest przypadków zatajania, 
ukrywania zdarzeń wypadkowych i samych 
wypadków. Czy przypadki śmierci pracowników nie 
mają związku z atmosferą w pracy? 

   Temat nie jest do śmiechu. To bardzo poważny 
problem. Wielu pracowników przeżywa męki jadąc do 
pracy – co ich dzisiaj spotka. Tak nie może być. 
Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła niedawno 
ankietę w sprawie, ogólnie mówiąc: zachowań 
mobbingowych. Wyniki są porażające. Ponad 80% 
ankietowanych pracowników widziało, jak dozór 
mobbinguje pracowników, ponad 40% przyznało, że sami 
doznali takich działań. Wyniki ankiety dyrekcja 
skomentowała w sposób zaskakujący: ankieta i jej wynik 
nie były obiektywne, nie były reprezentatywne. My też to 
wiemy: działania dozoru przy kolportowaniu ankiet były 
bardzo widoczne. I pomimo tego tak przerażające wyniki! 
   WZZ „Sierpień 80” nie zamierza być cicho: taki stan 
rzeczy nie może trwać. Obiecujemy wszystkim 
zainteresowanym dyskrecję. Informujcie nas o nagannych 
zachowaniach dozoru. Jednocześnie występujemy do 
firmy o powołanie komisji przeciwdziałającej mobbingowi. 
Taka komisja, prawdę powiedziawszy jest bardziej 
potrzebna dyrekcji niż pracownikom – bowiem to dyrektor 
odpowiada za działania dozoru przeciwko pracownikom.  
Do takiej komisji można byłoby składać informacje, które 
zapobiegną konfliktom. Nie chcemy, by doszło do 
rękoczynów. Spróbujmy rozwiązać problemy, kiedy to jest 

jeszcze możliwe. Pozostawmy sprawy sądowe jako 
rozwiązanie ostateczne.  
 

INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE 
PRZEWOZY –  Pomimo zapewnień dyrekcji, która 
jeszcze jesienią obiecała, że będą wprowadzone wraz z 
nowymi zasadami bilety jednorazowe – nadal temat nie 
jest załatwiony. Za komuny problemem był skup butelek i 
sznurek do snopowiązałek – dla Fiata problemem jest 
wprowadzenie biletu jednorazowego na przewóz.  
PARKING – Bardzo dużym problemem dla 
pracowników jest zarówno dojazd i odjazd z pracy 
(marnuje się bardzo dużo czasu i traci nerwy), ale nie 
mniejszą bolączką jest znalezienie miejsca do 
zaparkowania pod zakładem. Głównie dotyczy to 
pracowników przyjeżdżających na II zmianę. Każdy chce 
zaparkować jak najbliżej – i wolne miejsce najbliższe 
bramie nr 7 to skarb. Nic dziwnego – na montażu pracuje 
najwięcej osób. Jednak miejsca więcej nie ma – i musimy 
sobie jakoś z tym poradzić. Może rozwiązaniem jest 
prośba do tych pracowników, którzy wchodzą przez 
bramę nr 2, by parkowali na nowym parkingu na 
wysokości spawalni, a nie w pobliżu placu autobusowego? 
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