
 

WYBORYWYBORYWYBORYWYBORY    
    Nadszedł czas, kiedy we 
wszystkich strukturach 
naszego Związku 
przeprowadzone zostaną 
wybory władz statutowych. 
   Wobec faktu, iŜ wiosną 2010 
roku odbędzie się IV Krajowy Zjazd 
WZZ „Sierpień 80”, wtedy 
zakończą kadencję obecne władze 
związku na wszystkich szczeblach 
– począwszy od delegatów, władz 
krajowych, na władzach 
zakładowych i wydziałowych 
kończąc. 
   Pod nadzorem Krajowej Komisji 
Wyborczej, wybory w 
poszczególnych strukturach 
naszego MKZ w zasadzie juŜ się 
rozpoczęły. W kilku mniejszych 
spółkach członkowie Związku 
dokonali wyboru władz 
zakładowych oraz delegatów na 
Zjazd Krajowy. W kilku innych 
spółkach wybory te odbędą się w 
najbliŜszym terminie – zgodnie z 
informacjami dotyczącymi tych 
spółek. Wszystkie te struktury 
mają, zgodnie z ordynacją 
wyborczą, wybory jednostopniowe 
– czyli, Ŝe zebranie członków 
wybiera władze zakładowe. 
   Inaczej się ma sprawa w 
przypadku struktur związkowych, 
których liczebność przekracza 200 
członków. Wtedy wybory są 
dwustopniowe – czyli członkowie 
związku wybierają w pierwszym 
etapie delegatów. W drugim etapie 
– wybrani delegaci na zebraniu 
wybierają spośród siebie w 
pierwszej kolejności 
przewodniczącego, potem 
członków komisji zakładowej, 
następnie zakładową komisję 
rewizyjną oraz delegatów na Zjazd 
Krajowy. 
   Kalendarz wyborczy dla Fiata, 
Delfo i Systemy wygląda 
następująco: od dziś, czyli 16 
listopada do dnia 26 listopada jest 

czas na zgłaszanie kandydatur na 
delegatów w poszczególnych 
strukturach. Druki zgłoszeń moŜna 
otrzymać w naszych siedzibach – 
zgłaszający musi być członkiem 
Sierpnia 80 oraz musi uzyskać 
pisemną zgodę osoby zgłaszanej. 
Takiego zgłoszenia moŜna dokonać 
w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 26 listopada.  
   Zgłoszeni kandydaci zostaną 
umieszczeni na kartach 
wyborczych w kolejności 
alfabetycznej i proces głosowania 
odbędzie się – i tu kolejny termin 
wspólny dla tych trzech komisji – 
w dniach od 7 grudnia do 9 
grudnia. Głosowanie odbywać się 
będzie w siedzibach Związku i 
połączone będzie z wydawaniem 
paczek świątecznych dla członków 
Związku. Robimy to w ten sposób, 
poniewaŜ jest to jedyna metoda, 
by kaŜdy członek Związku mógł w 
sposób nieskrępowany i bez 
pośpiechu dokonać wyboru 
przyszłych władz zakładowych. 
Ponadto, nie chcemy z jednej 
strony robić zamieszania na 
wydziałach, a z drugiej strony 
narazić się na zarzut, Ŝe gdzieś w 
jakieś miejsce nie dotarliśmy z 
urnami wyborczymi i przez to 
uniemoŜliwilibyśmy komuś 
uczestniczenie w wyborach. Fiat to 
wiele wydziałów i stanowisk pracy, 
ponadto trzy zmiany – i dotarcie 
wszędzie zajęłoby chyba z miesiąc, 
co jest nie do zaakceptowania. 
   Po 26 listopada podamy 
informację kto został zgłoszony na 
delegata oraz wytłumaczymy 
zasady głosowania. 
   Jednak juŜ teraz moŜemy 
przekazać informacje, iŜ zarówno 
głosowanie na delegatów oraz 
wydawanie paczek świątecznych 
odbywać się będzie w dniach: 
7 grudzień od 9.oo – 15.oo  
                   21.20 – 22.40 
8 grudzień od 5.30 – 15.oo 
                   21.20 – 22.40 
9 grudzień od 5.30 – 15.oo 

W dniu 10 grudnia Zakładowa 
Komisja Wyborcza powinna ogłosić 
wyniki wyborów delegatów, którzy 
będą konstytuować władze 
zakładowe. I tu mamy takŜe 
informacje, iŜ zebrania wyborcze 
odbędą się: 
- w Fiat Auto Poland  - 16 grudnia 
- w Delfo Polska – 14 grudnia 
- w Sistema Poland  -  16 grudnia 
   Wobec faktu dokonania 
wyborów, apelujemy do wszystkich 
członków Związku, by aktywnie 
uczestniczyli w wyborach nowych 
władz Związku. Dotyczy to 
zarówno faktu samego głosowania, 
ale takŜe faktu aktywnego 
uczestniczenia w Ŝyciu zakładowej 
struktury – czyli kandydowania do 
władz.  

NAGRODANAGRODANAGRODANAGRODA    
W ostatnich dniach 
głośnym tematem była 
sprawa terminu, w 
którym zostanie 
wypłacona druga część 
nagrody przewidzianej 
porozumieniem majowym 
ze związkami 
zawodowymi w wysokości 
1600 zł. 
   Było to konsekwencją naszego 
wystąpienia do władz Fiata o 
przyśpieszenie 
terminu wypłaty. Wstępnie 
dyrekcja Fiata przystała na naszą 
propozycję – jednak brak było 
decyzji, by wypłacić tą  nagrodę 
wraz z wynagrodzeniem za miesiąc 
październik. Spore było 
rozczarowanie pracowników, kiedy 
zobaczyli kwitki z wypłaty bez tej 
nagrody. 
   Od razu pojawiły się takŜe 
informacje – wymyślone zapewne z 
niemałym trudem – Ŝe wypłata tej 
nagrody uwarunkowana jest tym, 
czy pracownicy zechcą pracować 
pomiędzy świętami a Sylwestrem, 
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a takŜe pojawiły się głosy, Ŝe w 
ogóle wypłata tej nagrody nie jest 
pewna i  Ŝe dyrekcja nie chce jej w 
ogóle wypłacić. Takie bzdury 
słyszeliśmy juŜ w maju z ust 
przedstawicieli jednego ze 
związków – bowiem zapis o 
nagrodzie mówił o realizacji planu.  
   Na tym świecie jednak jest tak, 
Ŝe prawda z bólem, ale wychodzi 
na wierzch. „Sierpień 80” dalej 
naciskał na dyrekcję Fiata – i oto 
jest decyzja – nagroda zostanie 
wypłacona i juŜ we wtorek 17 
listopada pracownicy Fiata będą 
mieli ją na swoich kontach.  

SSSS    IIII    PPPP    
   Zgodnie z obietnicą, od 
bieŜącego numeru 
Mikroinformatora 
przekazujemy część miejsca 
dla Zakładowego SIP w 
Fiacie – Andrzeja Babiucha, 
by mógł na bieŜaco 
informować pracowników o 
podjętych działaniach i 
interwencjach.          -  red.   
   Rozpoczynając cykl artykułów o 
Społecznej Inspekcji Pracy 
działającej na terenie Fiat Auto 
Poland, pragnę podziękować 
wszystkim tym, którzy juŜ po raz 
czwarty zaufali mi i oddali swój 
głos w wyborach właśnie na mnie. 
Postaram się nie zawieść Was 
wszystkich i dowieść, Ŝe 
dokonaliście właściwego wyboru.   
   Rozpoczęcie kadencji opóźniło 
się o miesiąc ze względu na brak 
zgody wszystkich związków na 
oddelegowanie mnie do pracy na 
stanowisko Zakładowego SIP. 
Chciałbym, aby w przyszłości nie 
było juŜ takich sytuacji, bo SIP-
owcy są po to, aby dbać o 
przestrzeganie przepisów BHP oraz 
ochronę uprawnień pracowniczych 
określonych w przepisach prawa 
pracy.  
   Mam nadzieję, Ŝe w tej kadencji 
współpraca z wszystkimi bez 
wyjątku będzie układała się 
pomyślnie i Ŝe inspektorzy będą 
partnerami dla wszystkich słuŜb w 
zakładzie, bo to nasza wspólna 
sprawa pracować bezpiecznie i w 
higienicznych warunkach bez 

niepotrzebnych scysji. 
   Załoga wybrała trzydziestu SIP-
owców na wszystkich wydziałach, 
których przedstawię w kolejnych 
artykułach. 
W przyszłości będą zorganizowane 
dyŜury inspektorów na 
poszczególnych wydziałach, ale o 
terminach i miejscu poinformuje w 
następnym wydaniu 
Mikroinformatora. Proszę o 
zgłaszanie problemów do 
wydziałowych inspektorów jak 
równieŜ do mnie. 
   Biuro Zakładowego SIP znajduje 
się w obiekcie 31(Centrum 
szkoleniowe na wprost nowej hali 
montaŜu) a telefon to 9283.                           
                                   Andrzej BabiuchAndrzej BabiuchAndrzej BabiuchAndrzej Babiuch        
 

  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.   

 GAMOŃ ROKU – napływa sporo 
zgłoszeń. Jednak 
niekwestionowanym liderem 
aktualnie jest jeden z kierowników 
nowej lakierni, który ilością głosów 
bije wszystkich innych 
kandydatów. My wierzymy, Ŝe 
zgłoszenia z innych wydziałów 
zaczną się takŜe sypać, i Ŝe 
rywalizacja o ten tytuł będzie 
zaciekła do końca roku, kiedy to 
mamy zamiar ogłosić laureata 
konkursu.  

„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.  

PRZEWOZY – Z dnia na dzień 

wydłuŜa się pracownikom Fiata oraz 
pozostałych spółek droga do domu. 
WydłuŜa nie w sensie odległości – ale 
zajmuje coraz więcej czasu. Przyczyn tego 
stanu jest wiele: coraz większa produkcja 
to konieczność dostarczenia większej ilości 
części, to więcej gotowych samochodów do 
wywiezienia, to systematycznie rosnąca 
ilość pracowników. Z tego co widać, ten 
trend będzie się utrzymywał. Na drogach 
nie będzie luźniej – a tym samym nie skróci 
się czas powrotu z pracy. MoŜe być tylko 
gorzej. A co na to odpowiedzialni za taki 
stan rzeczy? Ano nic. Władze miasta Tychy 
mają w nosie te problemy – prezydent 
Dziuba miastem od dawna się nie zajmuje. 
Władze Fiata się szarpią – ale same 
niewiele zdziałają. Rozwiązanie problemu 
jest w zasadzie tylko jedno – potrzebne jest 
połączenie Fiata z drogą nr 1 ulicą 
dwujezdniową z rozjazdami przy Fiacie. Na 
takie rozwiązanie musi się jednak 
zdecydować miasto – a miasto nie widzi 
takiej potrzeby. Sadzę, Ŝe długo nic w tym 
temacie się nie zmieni – dlatego wszyscy 
pracownicy oraz większość mieszkańców 
Tychów powinna przy najbliŜej okazji – 
zbliŜają się wybory samorządowe – 
podziękować prezydentowi Dziubie – 
kopem w du…. 

Z-tki – od kilku tygodni zmieniły się 

zasady udzielania z-tek. Teraz jest 
zasada, Ŝe kaŜdy, kto chce mieć wolną 
sobotę – otrzymuje z-tkę. JeŜeli ktoś 
wnioskuje o wolną sobotę – powinien 
otrzymać z-tkę. JeŜeli jest inaczej – 
informujcie. 

KARPIOWE I PODWYŻKI – 
nasz Związek, jak i część 
pozostałych organizacji 
związkowych wystąpiły z 
wnioskami o podwyŜszenie premii 
świątecznej – karpiowego oraz o 
rozpoczęcie negocjacji płacowych 
ustalających zasady polityki 
płacowej i wielkość podwyŜek na 
rok 2010. Dyrekcja Fiata 
pozytywnie ustosunkowała się do 
tego, Ŝe negocjacje płacowe 
rozpoczną się jeszcze tego roku. O 
wielkości premii świątecznej (która 
jak mamy nadzieję wzrośnie w 
porównaniu z rokiem ubiegłym) 
dyrekcja obiecała poinformować 
bezzwłocznie, jak tylko uda się 
dyrekcji potwierdzić jej wielkość.   
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