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FIATA ?FIATA ?FIATA ?FIATA ?    
    Wielu pracowników zadaje sobie 
powyŜsze pytanie. Sztucznie 
wywołany kryzys światowy i jego 
konsekwencje w róŜnym stopniu 
odbijają się na poszczególnych 
zakładach pracy.      
   Na szczęście, pomimo wielu problemów 
branŜy motoryzacyjnej – bo kaŜdy kryzys w 
motoryzacji odczuwany jest najszybciej i 
najboleśniej -  w Fiat Auto Poland kryzys 
nie za wiele namieszał. Z jednej strony 
produkujemy najmniejsze auta, a co za tym 
idzie najtańsze, toteŜ spadek popytu 
najmniej nas dotyka. Nie bez znaczenia są 
teŜ uwarunkowania rynkowe, które wiele 
państw stworzyło, poprzez dopłaty do aut 
złomowanych. 
   Tyski Fiat, jako jedyny producent 
samochodów, zamiast ograniczać 
produkcję, systematycznie ją zwiększa. I z 
tego trzeba się cieszyć. Pomimo czarnych 
wizji sprzed roku, rozsiewanych przez wielu 
na lewo i prawo, produkcja w tym roku 
tyskiego zakładu wzrośnie o około 20%. Na 
przyszły rok takŜe nie powinno być 
problemów ze zbytem naszych produktów.  
   MoŜemy się spodziewać, Ŝe rok 2010 
będzie prawdopodobnie kolejnym rokiem 
permanentnej pracy w soboty – i ten fakt 
zapewne wielu ucieszy, ale takŜe wielu 
zmartwi. Fiat działa w określonych 
uwarunkowaniach gospodarczych – ma 
teraz „swoje 5 minut” – i Ŝadna to nowość, 
Ŝe tak duŜy nacisk kładzie się na wielkość 
produkcji.  
   „Sierpień 80”, jako Związek 
zainteresowany jest jednak nie sferą 
produkcyjną, lecz sprawami pracowniczymi. 
Szczególnie tymi, związanymi z nad wyraz 
wielkim i nad wyraz mocno zwiększonym 
wysiłkiem wszystkich pracowników.  
   Dlatego teŜ, przed dwoma tygodniami 
wystąpiliśmy do władz Fiata o 
zorganizowanie Komisji Konsultacyjnej, na 
której wnioskowaliśmy o zaprezentowanie:   
    1. Obecnych oraz nadchodzących 
uwarunkowań rynkowych i ekonomicznych, 
wpływających na sytuację Fiat Auto Poland 
S.A., 
   2. Planów i prognoz dla FAP na rok 2010 i 
lata następne oraz dyrektyw dotyczących 
planu inwestycji i rozwoju zatrudnienia, 
   3. Metod wprowadzania zmian norm 
czasu pracy – w powiązaniu z art. 83 kp – 
wnosimy o porównanie norm 
obowiązujących np. w latach 2004 – 2008 a 
obecnie – m.in. wpływ modyfikacji 
technologicznych wpływających na 
organizację pracy, 
   4. Propozycji rozwiązania problemów 
pojawiających się w związku z 
zachowaniami mobbingowymi w firmie, 

   5. Propozycji rozwiązania problemów 
związanych z brakiem moŜliwości zakupu 
biletów jednorazowych na przewozy 
pracownicze.  
   Sądzimy, iŜ waga tych tematów 
powoduje, Ŝe do tej pory tej Komisji 
jeszcze dyrekcja nie zorganizowała. 
Wszystkie zasygnalizowane tematy to 
bardzo powaŜne sprawy, wpływające 
zarówno na spokój, jak i na bezpieczeństwo 
pracy, czyli na czynniki bardzo waŜne i 
niezbędne do tego, by załoga mogła 
skutecznie realizować nałoŜone na nią 
zadania, zarówno pod względem 
ilościowym, jak i jakościowym.  
   Oczywiście, jest wiele tematów tu nie 
wymienionych, ale nie mniej istotnych. 
Monitorujemy je na bieŜąco – ale prosimy 
(jak zwykle), o zgłaszanie nam nawet tych 
najdrobniejszych kłopotów, by móc je 
skutecznie usuwać jeszcze wtedy, kiedy nie 
stają się wielkimi problemami.  
   Co prawda jest to temat na osobny tekst, 
ale po raz kolejny przypominamy, byście 
zgłaszali wszelkie nieprawidłowości 
dotyczące zachowania dozoru. 

PRAWO PRAWO PRAWO PRAWO 

KRYZYSOWEKRYZYSOWEKRYZYSOWEKRYZYSOWE 

 Rząd wymyślił, Sejm uchwalił, 
Prezydent podpisał. A pracownicy 
dostają kopa. Przyszło nam Ŝyć w 
kraju, którym rządzą kolesie i 
łapówkarze. Dla kasy zrobią 
wszystko.  
   TakŜe ustawa antykryzysowa jest kolejnym 
kwiatkiem. Pod płaszczykiem walki z kryzysem, 
pracodawcy dostali do ręki kilka nowych narzędzi, 
dzięki którym pracownikom pokaŜe się, gdzie ich 
miejsce. I zamiast rozwijać i wprowadzać stosunki 
pracy na coraz wyŜszy poziom, w kraju ponoć 
demokratycznym, wprowadza się nam 
pańszczyźniane czy wręcz niewolnicze zasady 
pracy! 
   Nowa ustawa daje pracodawcom trzy 
mechanizmy lepszego wyzyskiwania pracowników. 
Pracownikom w zamian nic nie daje. To taka 
dziwnie pojęta uczciwość w relacjach pracodawca 
– pracobiorca.  
   Pierwszy mechanizm to 12 miesięczny okres 
rozliczeniowy. Są zamówienia – będziesz pracował 
dłuŜej (zamiast 8 godzin jak dotychczas, moŜesz 
pracować za zwykłe godziny po 10 , 12 a nawet 13 
godzin dziennie). Jak nie będzie zamówień – to 
pracodawca odda Ci ten nadrobiony czas. Albo na 
odwrót – teraz nie ma wystarczającej liczby 
zamówień – masz wolne. Odrobisz, jak będą 
zamówienia – oczywiście za zwykłe godziny.  
   Drugi mechanizm – to indywidualne 
harmonogramy pracy. Narzędzie podobne do 
pierwszego – ale jeszcze bardziej elastyczne, 
szczególnie w połączeniu z 12 miesięcznym 
okresem rozliczeniowym. Wielu pracowników 
będzie mogło zapomnieć o zaplanowaniu nie tylko 
urlopu, ale nawet najbliŜszego weekendu. Ot, niby 
mały zapis w ustawie – ale jakie moŜliwości… 

   Wreszcie trzecia rzecz, umowy terminowe. Tak 
w ustawie namieszali, Ŝe po raz kolejny zerują się 
umowy terminowe. Było unormowanie, Ŝe trzecia 
umowa jest na czas nieokreślony. Przed laty 
namieszali – ilość umów się wyzerowała. Wielu 
pracowników straciło pracę. Potem wejście do Unii 
Europejskiej – umowy wyzerowały się po raz 
drugi. Ponownie wielu pracowników straciło pracę. 
Teraz po raz kolejny namieszali przy umowach – i 
zapewne znowu wielu jeszcze straci pracę (bowiem 
dziesiątki tysięcy juŜ straciły przez tą ustawę). JuŜ 
u nas w zakładzie widać, Ŝe to wspaniały 
mechanizm dla pracodawcy. Nie musi juŜ dawać 
umów na czas nieokreślony. Skrzętnie 
wykorzystuje się zapisy ustawy – umowy się 
wyzerowały po raz trzeci w przeciągu pięciu lat – 
moŜna ponownie przedłuŜać na czas określony.  
   Co dała ta ustawa? Ile miejsc pracy uratowano? 
Odpowiedź jest łatwiejsza, niŜ się wydaje. Nie 
uratowano Ŝadnego miejsca pracy. MoŜna za to 
zadać inne pytanie: O ile wzrosły dochody 
pracodawców?  Tu odpowiedź jest trudniejsza. Nie 
wiemy czy o duŜo wzrosły ich zyski, czy tez o 
bardzo duŜo. Po raz kolejny oszukano ludzi pracy, 
zabierając im niejednokrotnie ostatnie źródło 
dochodu, niejednokrotnie likwidując ostatnie 
miejsca pracy. Czeka nas wzrost bezrobocia – 
bowiem ogólne warunki ekonomiczne w połączeniu 
z tą gównianą ustawą doprowadzą do 
łatwiejszego, bez kosztowego likwidowania wielu 
stanowisk pracy. Ta ustawa to dziwnie pojęta 
uczciwość. Zyski kosztem robotników.   
   Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, Ŝe 
główne centrale związkowe, czyli Solidarność i 
OPZZ w Komisji Trójstronnej przyklasnęły tej 
ustawie! Nasuwa się nam tylko jedno pytanie: Jak 
głupim trzeba być lub jak mocno się sprzedać, by 
takiego knota anty pracowniczego poprzeć? Czy 
moŜe jest jeszcze jakieś inne wytłumaczenie tej 
kretyńskiej polityki upodlającej pracowników? 
   W mediach słychać głosy – związki zawodowe są 
za silne, pracownicy mają za duŜo przywilejów. Nic 
dziwnego, Ŝe idą potem głosować na platformę 
obywatelską. Głosują na bogatych – bogaty z nimi 
się podzieli. A potem zaskoczenie i zdziwienie - idą 
po zasiłek do opieki społecznej. Nie ma tak, Ŝe 
Polak mądry po szkodzie…  

IIIINSPEKCJA NSPEKCJA NSPEKCJA NSPEKCJA 

PRACYPRACYPRACYPRACY 

   Blisko trzy miesiące trwały 
dziwne, a zarazem niczym nie 
uzasadnione przepychanki z 
wyborami społecznej inspekcji 
pracy w Fiacie. Niektóre związki 
zawodowe co kilka minut 
zmieniały swoje zdanie, wycofując 
się ze swoich wcześniejszych 
decyzji.  
   Niektóre związki do wyborów przystąpiły 
niejako z konieczności, tylko po to, by być. 
Niektóre postawiły sobie za punkt honoru 
zdobycie jak największej liczby inspektorów 
wydziałowych. Odpuszczenie wyborów to 
nic innego jak deprecjonowanie roli 
społecznej inspekcji pracy. Ale zaciekła 
walka za pomocą oszczerstw, oszustw i 
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kłamstw takŜe nie podniesie roli i znaczenia 
inspekcji.  
   Właśnie „dzięki”  kłamstwom, 
propagowanym przez Solidarność, w 
wyborach dotychczasowy Zakładowy 
Społeczny Inspektor Pracy Marek 
Mazurkiewicz nie uzyskał poparcia dającego 
mandat inspektora. Ale jednocześnie 
ponowny mandat inspektorów otrzymały 
osoby, które w ogóle nie uczestniczyły w 
Ŝadnych pracach inspekcji ubiegłej 
kadencji. MoŜna na tej podstawie 
wyciągnąć wniosek: nic nie zrobisz – 
zostaniesz ponownie wybrany, będziesz się 
starał i pracował na rzecz poprawy 
warunków pracy – dostaniesz kopa w … 
Czy ocena czyjejś pracy ma na tym 
polegać? Jaką moŜna mieć motywację do 
lepszej i skuteczniejszej pracy? Na 
kłamstwach daleko się nie zajedzie. Za 
kaŜdą niegodziwość i nieuczciwość kiedyś 
trzeba będzie zapłacić. I Solidarność na 
pewno kiedyś się o tym dowie. ChociaŜ, jak 
to widać po wynikach wyborów, moŜna 
kłamstwami i obietnicami bez pokrycia 
nieźle namieszać w głowach pracowników. 
Tylko jaki jest tego efekt? Kto na tym 
zyskał?  
   „Sierpień 80” odrzuca metody działania 
polegające na oszustwach. Nie chcemy 
dopuścic do tego, by królowała bylejakość 
oraz nieuczciwość. Nasz Związek ma 
wystarczającą ilość inspektorów 
wydziałowych, by szybko więcej skutecznie 
interweniować w tematach zgłaszanych 
przez pracowników. 
   Zakładowym Społecznym Inspektorem 
Pracy na bieŜącą kadencję został wybrany 
przedstawiciel „Sierpnia 80” – Andrzej 
Babiuch, który uzyskał poparcie od 
wszystkich związków zawodowych, za 
wyjątkiem Solidarności (co staje się juŜ 
działaniem łatwym do przewidzenia – oni 
zawsze od innej strony…). Według 
zapewnień dyrekcji, juŜ od 1 listopada kol. 
Andrzej Babiuch zostanie oddelegowany na 
stanowisko Zakładowego SIP więcej wtedy 
będzie mógł całkowicie zająć się pracą na 
rzecz poprawy warunków pracy całej załogi 
Fiata. 
   Po działaniach związków zawodowych – 
jakiś przedziwnych grach, układach oraz 
niezrozumiałych nawet dla nas decyzjach – 
widać, Ŝe cięŜkie będzie współdziałanie w 
temacie poprawy warunków pracy. Dlatego 
teŜ, by nie pozostawić pracowników z 
problemami sam na sam, „Sierpień 80” 
deklaruje wprowadzenie rozwiązań, które 
zintensyfikują prace zakładowego  oraz 
wydziałowych inspektorów pracy. Od 
kolejnego Mikroinformatora wprowadzimy 
stałą rubrykę, która będzie redagował 
zakładowy SIP, informując załogę o 
podjętych działaniach, interwencjach oraz 
zgłaszanych problemach. 
   WZZ „Sierpień 80” pragnie 
podziękować Markowi 
Mazurkiewiczowi za jego wysiłek w 
pracy za rzecz poprawy warunków 
pracy w Fiat Auto Poland S.A. na 
przestrzeni 16 lat – czyli czterech 
kadencji ZSIP. Najlepszą oceną Twojej 
pracy były nagrody i wyróŜnienia, 
które otrzymałeś. Tak więc nie 
przejmuj się bzdurami kolportowanymi 
przez władze Solidarności. 

 SOBIEPAŃSTWO 
I SAMOWOLA    

   To pierwsze skojarzenia, jakimi 
moŜna określić dozór na wydziale 
lakierni.  Zarówno na nowej jak i na 
starej hali. Pojawiająca się coraz 
większa liczba sygnałów o zachowaniu 
dozoru zmusiła nas do napisania 
informacji i przyjrzenia się bliŜej temu 
wydziałowi.  
   Na wydziale starej lakierni jeden z kierowników 
zaŜyczył sobie, aby pracownicy odbijali karty 
zegarowe dobre kilka minut po zakończeniu pracy. 
Podyktowane to było prawdopodobnie tym , Ŝe 
nieudacznik kierownik nie potrafi zapanować nad 
powierzonym sobie odcinkiem i nie umie utrzymać 
„swoich ludzi” na stanowiskach pracy. Ciekawi nas 
jednak to, czy zadeklarował równocześnie,  Ŝe 
będzie dopłacał pracownikom za samowolnie 
wydłuŜony przez niego czas pracy. Bowiem nie 
sądzimy, iŜ takie bzdurne polecenie wydał „ktoś” 
hierarchicznie wyŜszy.  
Natomiast na nowej hali lakierni dozór czuje się 
juŜ całkowicie jak gdyby zrządzał własną fermą. 
Zdarzają się przypadki, Ŝe kierownik wyciąga 
konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do 
pracowników za te same wykroczenia, których 
osobiście się dopuszcza. Przykłady? Pracowników 
bulwersują dwa sztandarowe przypadki, tj. 
spoŜywanie posiłków i napojów gorących na 
stanowisku pracy (kierownikom wolno, 
pracownikom nie). Następna sprawa to odzieŜ 
robocza i ochronna. Kierownicy chodzą bez 
czapek, w fartuchach i koszulach porozpinanych 
prawie do pępka, prawie jak mamki karmiące 
piersią. Natomiast od pracowników pod groźbą 
kary jest wymagane przepisowe ubranie.  
   Szczytem arogancji wobec pracowników oraz 
pokazaniem nie liczenia się z załogą było 
przerwanie wyborów społecznej inspekcji pracy 
przez jednego z kierowników. UniemoŜliwiono 
przeprowadzenie wyborów oraz jednocześnie 
zastraszono załogę.   O sprawie zostały 
powiadomione odpowiednie słuŜby i mamy 
nadzieję, Ŝe będzie sprawa miała właściwe 
zakończenie. Właściwe – czyli…. No sami jesteśmy 
ciekawi.  
   Nie chcemy generalizować i mówić tu o całym 
dozorze.  Mamy sygnały nie ze wszystkich 
odcinków i chcemy wierzyć, Ŝe nie wszyscy 
kierownicy bawią się w ekonomów. Przytoczone 
wyŜej przypadki oraz wiele sygnałów o 
nieprawidłowościach z lakierni były przyczyną 
spotkania (na wniosek pracowników) z 
przedstawicielami „ Sierpnia 80” . Po spotkaniu 
podjęliśmy interwencje i mamy sygnały, Ŝe 
niektóre tematy juŜ zostały załatwione 
(szczególnie jeŜeli chodzi o sprawy techniczne i 
sanitarne w szatniach), inne są w toku , ale w 
między czasie wyskoczyły nowe problemy. 
   W związku z powyŜszym, „Sierpień 80” 
informuje i przypomina o zgłaszaniu do naszego 
Związku wszelkich wypaczeń jakie dzieją się na 
terenie FAP i nie tylko na lakierni, Ŝadne nie 
zostanie bez reakcji z naszego Związku. Prosimy 
jednak o precyzyjne podawanie miejsca oraz w 
miarę moŜliwości nazwisk. Przypominamy równieŜ, 
Ŝe nie został zaniechany konkurs na „GAMONIA 
ROKU”. To inicjatywa pracowników – i na ich 
wniosek będziemy ten swoisty plebiscyt 
kontynuować. Informujemy, Ŝe są juŜ pierwsze 
zgłoszenia. Czekamy na następne. Jeśli uwaŜacie 
Ŝe są tacy pracownicy dozoru, którzy na to miano 
zasługują – prosimy o zgłoszenia. 

 NAGRODA 
   Jak zapewne wie większość załogi, 
zgodnie z podpisanym Porozumieniem 
w maju 2009 pomiędzy władzami Fiata 
a większością związków zawodowych, 

do końca roku będzie wypłacona 
kaŜdemu pracownikowi nagroda w 
wysokości 1600 złotych, złotych 
pracownikom zatrudnionym dopiero po 
1 wrześniu 2009 w kwocie 800 złotych. 
   Nagroda ta ma zapisane warunki, które jak 
wcześniej sygnalizowaliśmy, były bardzo 
przewidywalne i łatwe do spełnienia. Chodziło 
głównie o wielkość produkcji. Skoro przyjdzie nam 
w tym roku wyprodukować rekordową ilość 
samochodów – to chyba nie podlega juŜ Ŝadnej 
dyskusji fakt uruchomienia tej nagrody. 
   Dlatego teŜ, WZZ „Sierpień 80” wystąpił do 
dyrekcji Fiata o przyspieszenie wypłaty tej nagrody 
– i wypłacenie jej w dniu 10 listopada, czyli wraz z 
wypłatą za październik. 
   Nasz wniosek poparły takŜe i inne organizacje 
związkowe. Poza Solidarnością – oni bowiem, jak 
pamiętamy z ich pisemek i wypowiedzi 
publikowanych w kwietniu i maju tego roku, byli 
przeciwni ustanowieniu tej nagrody… 

WYPADKIWYPADKIWYPADKIWYPADKI    
   Bardzo dziwne jest zachowanie 
pracowników, którzy ulegli wypadkowi 
w pracy – bowiem coraz częściej nie 
ma nigdzie żadnego śladu, że 
jakikolwiek wypadek był. 
   Niektóre wypadki są niegroźne i nie powodują potem 
żadnych komplikacji. Jednak są i takie wypadki, które na 
pierwszy rzut oka są niegroźne, a dopiero po jakimś 
czasie „wychodzą” na wierzch przeróżne konsekwencje.  
   Wiemy, że jest ogromne parcie na to, by w 
statystykach nie było informacji o tym, że gdziekolwiek 
był jakiś wypadek. Parcie oczywiście władz firm, a co za 
tym idzie poszczególnych szczebli dozoru.  By ładny 
obrazek nie był niczym zmącony, niejednokrotnie zataja 
się fakt, iż wypadek czy też zdarzenie takie miało miejsce. 
Dozór „prosi” pracownika, by nie zgłaszał wypadku, 
oferując nawet pokrycie nieobecności w pracy!  
   Zdarza się, że o wypadku dowiadujemy się po 
miesiącach czy tez latach , niejako przy okazji np. wypłaty 
odszkodowania.  
   Jak naganne jest to działanie nie powinniśmy nikogo o 
tym uświadamiać. Zatajanie tych informacji może nieraz 
przynieść opłakane skutki – i to głównie dla pracownika. 
Mamy sygnały o wypadkach i zdarzeniach – sprawdzamy 
potem, czy jest zgłoszenie – i przeważnie nie ma. Jest to 
swoiste igranie pracowników z własnym losem. Dozór ma 
rozgrzeszenie kierownictwa na takie działania, nawet 
potem otrzymuje za to kasę, ale pracownik z góry 
skazany jest wtedy na porażkę. Pamiętajcie o tym.   
 

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    

 
BASEN – Przypominamy, iŜ członkowie 

Związku oraz ich rodziny mogą korzystać z basenu 
w Tychach. Nasz Związek ma wykupione godziny: 
w środy o 18.oo oraz w piątki takŜe o 18.oo.   

 

 SOBOTA 31.10.2009 – Według 

zapewnień dyrekcji Fiata, na ten dzień nie są 
planowane nadgodziny zbiorowe.  
 

„SIERPIEŃ 80” – informujemy, iŜ 

kaŜdy pracownik moŜe skorzystać z porad 
prawnych w naszych siedzibach. Zawsze słuŜymy 
pomocą. Zapraszamy. Jednocześnie informujemy, 
szczególnie nowych pracowników iŜ kaŜdy moŜe, a 
wręcz powinien naleŜeć do związku zawodowego. 
Zapraszamy w godzinach pracy naszych biur – 
przekonacie się, dlaczego warto naleŜeć do 
związku zawodowego. Dodatkowo u nas 
przekonacie się dlaczego akurat warto naleŜeć do 
WZZ „Sierpień 80” Związkowe biuro w Fiat Auto 
Poland znajduje się w obiekcie nr 31 (naprzeciw 
nowego montaŜu) pokój 235.  
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