
 

WWWW NAGRODĘ... NAGRODĘ... NAGRODĘ... NAGRODĘ...    
   Dwa dni przed Bożym Narodzeniem 
prasę światową, a szczególnie 
motoryzacyjną, obiegła informacja 
wyemitowana od władz koncernu Fiat 
o tym, że następca Fiata Pandy będzie 
produkowany we Włoszech, a nie w 
Polsce. Informacja ta nie tylko 
zaskoczyła opinię publiczną, ale 
według naszych ocen – o ile jest 
prawdziwa – to jest decyzja 
nieuczciwa i błędna. 
   Nieuczciwa. Ulokowanie produkcji 
następcy Fiata Panda we Włoszech to 
olbrzymia nieuczciwość wobec tyskiej załogi 
Fiata. Pracownicy w Tychach z olbrzymim 
zaangażowaniem i poświęceniem, w zasadzie 
przez sześć dni w tygodniu pracują na 
sukces i powodzenie Fiata. To dzięki ich 
pracy, ich oddaniu, Fiat przez ostatnie kilka 
lat systematycznie wychodził z zapaści 
finansowej. To dzięki pracy tyskiej załogi, 
dzięki uzyskiwanym przez produkty tyskiej 
fabryki wynikom jakościowym, tyski zakład 
stał się wzorem do naśladowania dla innych 
zakładów Fiata na świecie. Nie ma sensu 
wymienianie tu wszystkich nagród, jakie 
otrzymał tyski zakład i produkty w nim 
wytwarzane – to wszyscy wiedzą. Wszyscy 
wiedzą i znają fakt, iż jesteśmy perłą w 
koronie Fiata. A nieuczciwa decyzja władz 
Fiata we Włoszech pokazuje właśnie, że te 
fakty się nie liczą. Nie liczy się jakość, nie 
liczy się poświęcenie załogi, nie liczy się 
ekonomia. Dlaczego lokuje się produkcję 
nowego modelu z najniższej klasy we 
Włoszech, skoro wiadomo, że będzie to 
droższe rozwiązanie? Dlaczego Fiat decyduje 
się sprostać wyzwaniu, któremu wiadomo, 
że nie sprosta pod względem jakościowym, 
czego najlepszym dowodem są porażki 
rynkowe Fiata Stilo (thinking award!) czy też 
nowego Fiata Bravo. Polscy pracownicy 
systematycznie ratują jakość produktów 
Fiata, wyjeżdżając do Włoch i w trudzie 
poprawiają sfuszerowane przez Włochów 
auta – szczególnie jeżeli chodzi o premiery w 
salonach i na wystawach.  Gdyby włoscy 
pracownicy nauczyli się pracować tak dobrze 
i wydajnie jak tyska załoga, to by nie było 
rywalizacji o miejsca pracy pomiędzy włoską 
a polską załogą. Wtedy bowiem nie byłoby 
problemów ze sprzedażą samochodów z logo 
Fiat na europejskim rynku. Ale widać, że 
przy decyzji o lokalizacji nowego modelu 
ważniejsze są inne przymioty…  
   Błędna. I to pod wieloma względami. Nikt 
przy decyzji nie pokusił się chyba nawet o 

symulację kosztów przedsięwzięcia. Skoro 
wszystkim powszechnie wiadomo, a Fiat 
wielokrotnie używał argumentu o sporej 
pozycji kosztów płac w ogólnych kosztach 
produkcji – to przecież nie od dziś wiadomo, 
że włoscy pracownicy Fiata nie dość, że 
zarabiają średnio dwa razy więcej niż polscy 
pracownicy Fiata, to jest ich kilkakrotnie 
więcej niż polskich robotników. Czyli 
wydajność mają na poziomie XIX-wiecznej 
manufaktury. Same płace we Włoszech więc 
będą kosztem przynajmniej kilkakrotnie, jak 
nie kilkunastokrotnie wyższym w ogólnym 
wyniku ekonomicznym koncernu Fiat. 
Krótkowzroczne myślenie szefów Fiata w 
szybkim tempie może zostać zweryfikowane. 
Zyski z tyskiego Fiata po tak błędnej decyzji 
na przestrzenia najbliższych kilku lat będą 
topnieć – a to źle prorokuje dla całego 
koncernu.  
   Włoski Fiat przez lata nie potrafił dokonać 
u siebie restrukturyzacji. W poszczególnych 
zakładach rządzą przedziwne układy – nie 
nam tu dociekać jakie. Ale poszczególnymi 
zakładami nie zarządzają prawdziwi 
menedżerowie. Układy towarzyskie chyba są 
ważniejsze od wyniku ekonomicznego. 
Dlatego też, we Włoszech 22.000 
pracowników produkuje tylko 650.000 
samochodów rocznie. W Polsce 6.100 
pracowników wytwarza 600.000 aut. Trzy 
razy większa wydajność!!! 
   Dlaczego tak decyzja? Dlaczego 
ucina się rozwój tyskiego zakładu? 
Przecież mała Lancia, której produkcja 
zakładana jest na góra 50.000 sztuk rocznie i 
to tylko przez kilka lat nie tworzy podstaw do 
tworzenia planów rozwoju. Czyżby tylko 
polityka decydowała o przyszłości załogi 
tyskiego Fiata? 
   Władze koncernu Fiat podjęły 
zobowiązanie uruchomienia produkcji nowej 
Pandy we Włoszech, bo rząd włoski obiecał 
za to sporą kasę, by zyskać nowe miejsca 
pracy. Założenie obłudne i oszukańcze. 
Nawet uruchomienie we Włoszech produkcji 
Pandy, by miało sens ekonomiczny dla 
koncernu i tak powinno doprowadzić do 
racjonalizacji zatrudnienia. Chyba, że 
założymy, że uruchomienie nowego modelu 
nie ma przynosić zysków tylko straty. Ale 
wtedy należy pogratulować władcom Fiata. 
   Pogratulować im także należy za szybkie 
zmiany decyzji odnośnie przejętych zakładów 
w Serbii. Szybkie przejęcie z ogromnymi 
planami, później zatrzymanie inwestycji (bo 
kryzys), a teraz plan wrzucenia do Serbii 
produkcji nowego Fiata Topolino (auta klasy 

najmniejszej – czyli takiego, w którego 
produkcji wyspecjalizował się tyski zakład).  
   Dlaczego Tychy są karane? Kto na to 
odpowie? A może jest jakiś plan dla 
Tychów? Jak ma coś do powiedzenia 
załodze szef Fiata – Sergio Marchione 
– to zapraszamy. Jak jest uczciwy i nie 
boi się prawdy, to niech przyjedzie do 
Tychów i powie załodze, co koncern 
Fiata planuje na najbliższe 5 – 10 lat 
produkować w Tychach.  
   Swoją drogą przykro jest patrzeć, jak 
polski rząd pomaga zachodnim krajom 
niszczyć polskie zakłady. Stocznie były 
spektakularnym przykładem. Unia zakazała 
udzielać pomocy polskim stoczniowcom, 
meblarzom, rybakom i wielu innym 
pracownikom z przeróżnych branż. I polski 
rząd olał (jak zwykle) polskich robotników. 
Teraz mamy pomoc włoskiego rządu dla 
prywatnego biznesu. I co? Żadnego zakazu?  
   Przykro też patrzeć na działania 
popierające decyzję władz koncernu. A 
przecież takiego poparcia udzieliła w 
ubiegłym roku i latach poprzednich 
zakładowa Solidarność. Nie kto inny, ale 
właśnie Solidarność kilkakrotnie poparła skąd 
ino słuszne (lecz nie dla polskich 
pracowników) postulaty włoskich 
związkowców, by nie zabierać im miejsc 
pracy.  
   Nie możemy czekać bezczynnie na rozwój 
wypadków i patrzeć, jak nikną nam miejsca 
pracy i przyszłość losu załogi zaczyna barwić 
się na szaro. Obecnie poszukujemy 
sojuszników w walce o zapewnienie rozwoju 
Fiat Auto Poland S.A. W pierwszym etapie 
przygotowaliśmy wystąpienie zarówno do 
władz Fiata w Turynie, jak i do polskich 
władz państwowych. Dlatego tez zapraszamy 
przedstawicieli wszystkich organizacji 
związkowych na spotkanie w Tychach w 
salce związkowej na dzień 14 stycznia 2010 
na godzinę 10.00 celem stworzenia 
ostatecznej wersji wystąpienia do władz 
Fiata w Turynie.  
   W poniedziałek WZZ „Sierpień 80” zwrócił 
się do polskiego rządu z wnioskiem o 
zainteresowanie się problemem tyskich 
pracowników i groźbą utraty kilku tysięcy 
miejsc pracy (pismo do polskiego rządu do 
wglądu na tablicach związkowych oraz jako 
załącznik do elektronicznej wersji 
Mikroinformatora). Nie chcemy co prawda 
pomocy takiej, jakiej udzielono np. 
stoczniom - ale chcemy prawdziwej i realnej 
troski. O poczynaniach w tej materii nie 
omieszkamy poinformować... 
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NA BIEŻĄCO 
   8 stycznia odbyło się pierwsze 
spotkanie związków zawodowych z 
dyrekcja Fiata, poświęcone zarówno 
sprawom bieżącym – problemem 
umiejscowienia produkcji nowych 
modeli poza Tychami, jak i sprawom 
najbardziej nurtującymi załogę – 
podwyżki płac i polityka płacowa. 
   Zapewne większość pracowników zna 
pisma, jakie WZZ „Sierpień 80” wyemitował 
w ostatnich dniach: o planie urlopów i 
kalendarzu, o podwyżki płac oraz o 
normalizację nad wyraz chorej polityki 
związanej z normami czasu pracy. 
   W pierwszym temacie – plan urlopów i 
kalendarz pracy na 2010 rok – ustnie 
dyrekcja odmówiła stworzenia tych 
dokumentów. Powód – brak 
przewidywalności rynku i potrzeb pracy 
załogi. Nas taka argumentacja wcale nie 
uspakaja. WZZ „Sierpień 80” uważa, że 
stworzenie tych dokumentów jest niezbędne. 
Po to, by każdy pracownik mógł sobie 
zaplanować urlop letni i pozostałą cześć 
należnego urlopu. Po to, by byle 
kierowniczyna nie decydował o tym, kto i 
kiedy ma wypoczywać. Po to, by wiedzieć, 
kiedy pracownik będzie miał wolny weekend. 
Jeżeli dyrekcja nie chce zapewnić 
pracownikom tej odrobiny luksusu, jaką jest 
spokojne zaplanowanie swego życia na kilka 
miesięcy naprzód – to możemy sądzić, iż 
dyrekcja ma nieczyste zamiary. 
Podejrzewamy te zamiary i dlatego będziemy 
wnioskować do pozostałych związków o 
wspólne stanowisko w tym temacie.  
   Przedstawione zostały na spotkaniu dane 
osiągnięte przez FAP w 2009 roku. Poziomy 
produkcji, zatrudnienia, ilości przyjęć i 
zwolnień, ilość godzin nadliczbowych w 
statystyce, awanse i ich koszty, średnie 
płace w poszczególnych kategoriach 
zatrudniania oraz przeciętna płaca w Fiacie. 
Liczba wielu zapewne zaskoczy – ale 
przeciętna płaca wg GUS (łącznie z 
nadgodzinami, jubileuszami, nagrodami itp) 
za 2009 rok w FAP SA wyniosła 4.882,25 zł.  
   W sprawach płacowych padło zapewnienie 
dyrekcji Fiata, że chcą zakończyć negocjacje 
do końca stycznia 2010. W środę 13 stycznia 
rozpoczynają się negocjacje płacowe. Z 
doświadczenia wiemy, że pierwsze spotkanie 
nie odsłoni cyferek – dlatego też, niewiele po 
pierwszym spotkaniu należy oczekiwać.  
   Przekazano związkom także informację o 
tym, że pojawiać się będzie więcej wolnych 
sobót. Na potwierdzenie zakomunikowano, iż 
16 stycznia nie będzie pracy zbiorowej. A w 
styczniu może jeszcze będzie jedna sobota 
robocza. My ze swych źródeł mamy 
informację, że na 23 oraz 30 stycznia 
planuje się jednak soboty robocze. Nie 
sądzimy, że ta „niespójność” informacji jest 
celowa – bowiem źle by to rokowało w 
kontekście rozpoczynających się negocjacji 

płacowych...  
   W temacie norm ponownie usłyszeliśmy 
zapewnienie o zorganizowaniu 
„specyficznego” spotkania w tym temacie w 
najbliższym czasie. Zobaczymy jak się maja 
deklaracje do czynów... 

SSSS    IIII    PPPP    
   Przedstawiam pozostałe osoby, które 
zostały wybrane, jako wydziałowi SIP:  
Montaż Milenium 
                 Borgosz Krzysztof 
                 Grądys Marek 
Utrzymanie Ruchu 
                 Kowalski Zbigniew 
                 Jabłoński Ryszard 
                 Zoń Gustaw 
Administracja Tychy: 
                 Pelczarski Andrzej 
Administracja Bielsko-Biała: 
                 Taraszkiewicz Małgorzata 
Centrum Sprzedaży: 
                 Abramczyk Marian          
 Dyrekcja Handlowa: 
              Budka Włodzimierz 
   A teraz, po krótce dalsze sprawy, którymi 
zajmuje się Społeczna Inspekcja Pracy w 
naszym zakładzie. W miesiącach listopadzie i 
grudniu Sip-owcy przeprowadzili kontrole 
pomieszczeń miedzy innymi takich jak 
szatnie, ubikacje itp. Wszystkie uchybienia i 
niedociągnięcia zostaną zgłoszone 
odpowiednim służbą w celu ich usunięcia. 
Jako zakładowy Sip zgłosiłem również na 
komisje BHP tematy związane z drogami na 
naszym zakładzie i poza nim. Miedzy innymi 
brak chodnika obok stacji paliw jak również 
brak oznakowania przejść dla pieszych na 
terenie zakładu i w okolicach ulicy 
Oświęcimskiej. Tematy te zostały również 
przekazane do dalszej realizacji.  
   W nowym roku pracownicy zgłosili, że w 
szatni na wydziale spawalni nie ma ciepłej 
wody. Podjąłem interwencje w tej sprawie i 
temat został załatwiony natychmiast. 
Przypominam nr. telefonu do mnie 9283.                                             
                                      Andrzej Babiuch 

GAMOŃ GAMOŃ GAMOŃ GAMOŃ 
ROKU 2009ROKU 2009ROKU 2009ROKU 2009    

   Zgodnie z obietnicą 
złożoną czytelnikom w 
ostatnim numerze 
Mikroinformatora, 
ogłaszamy rozstrzygnięcie 
konkursu na Gomonia 
Roku.  
   Inicjatywa ogłoszenia 
powyższego konkursu wyszła 
od pracowników Fiata. Znając 
stosunki międzyludzkie, 
panujące pomiędzy niektórymi 
pracownikami dozoru a pracownikami 
bezpośrednio produkcyjnymi, wcale nas taka 
inicjatywa nie dziwi. Fakt, że konkurs cieszył 
się bardzo dużą popularnością na wszystkich 

wydziałach świadczy o tym, że dyrekcja FAP 
ma jeszcze dużo do zrobienia w sprawie 
poprawy relacji pomiędzy dozorem a 
pracownikami fizycznymi. 
Po przeliczeniu głosów  według pracowników 
FAP Gamoniem Roku 2009 został p. 
Grzegorz Klimczyk – kierownik z wydziału 
Nowej Lakierni. Laureata zapraszamy do 
naszej siedziby – nagrodą dla zwycięzcy 
będzie wywiad do Mikroinformatora na 
temat stosunków pracy. 
Pomimo faktu, że wydział Montażu jest 
bardziej liczny, dwaj kierownicy tego 
wydziału nie dali rady pokonać 
przedstawiciela Lakierni – chociaż walka 
trwała do końca i była bardzo wyrównana.   
PS. Zgłoszona została również inicjatywa na 
ogłoszenie konkursu na Chama Roku – w tej 
kategorii duże szanse  miał jeden z 
kierowników wydziału Milenium. Jednak po 
interwencji Sierpnia 80 sprawa została 
załatwiona pozytywnie dla pracowników, co 
nie znaczy że w 2010 r. nie zostanie taka 
inicjatywa podjęta.    

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
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.   

KRZYśÓWKA - Prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z numeru świątecznego to 4 – tyle razy 
litera Ł występuje w rozwiązaniu haseł krzyżówki. 
W sporej liczbie odpowiedzi prawidłowych (było 
tez trochę nieprawidłowych) wylosowaliśmy trzech 
zwycięzców, których prosimy o odbiór nagród: 
        Szymczak Łukasz – robot kuchenny 
        Tam Waldemar – ręczny masażer 
        Talaga Paweł – ciśnieniomierz 

PIŁKARZE 
27 grudnia rozegrano VIII Halowy 

Turniej Piłki NoŜnej – Ledger Cup. 

16 druzyn podzielonych na 4 grupy 

rywalizowało o zwycięstwo.  

   Wygrała nasza druŜyna „Sierpień 80”, w 
finale pokonując Rodakowskiego Tychy 

w stosunku 2:1. Najlepszym strzelcem 
turnieju został zawodnik „Sierpnia 80” 
M. Słonina zdobywając 8 bramek. 
Gratulujemy całej druŜynie! 
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ZARZĄD ZAKŁADOWY  
WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO 
FIAT Auto Poland S.A. 
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                                                       WALDEMAR PAWLAK  
                                         Wiceprezes Rady Ministrów  

                                        Minister Gospodarki  
 
 

 
   Zarząd Zakładowy Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" w Fiat  
Auto Poland S.A. zwraca się do Pana, jako do przedstawiciela polskiego 
rządu odpowiedzialnego za kwestie gospodarcze, w tym branŜę 
motoryzacyjną, z Ŝądaniem natychmiastowego zorganizowania spotkania 
celem omówienia niepewnej przyszłości produkcji samochodów Fiat Panda 
w polskich zakładach koncernu Fiat. 
 
   Powszechnie znane komunikaty autorstwa najwyŜszych władz koncernu  
motoryzacyjnego Fiat we Włoszech, a takŜe włoskiego rządu, traktują o  
zamiarze przeniesienia produkcji samochodów Fiat Panda z zakładów  
polskich do włoskich. Nie jest to decyzja ekonomiczna, a polityczna i  
wymaga podjęcia natychmiastowych, stanowczych właśnie politycznych  
działań. W obliczu trwania światowego kryzysu gospodarczego wszystkie  
rządy, w sposób niezwykle szczególny zabiegają o interesy własnych  
gospodarek, rozwoju przemysłu i ochrony miejsc pracy. Stąd nasze  
niezrozumienie, dlaczego takie zachowanie nie towarzyszy polityce  
polskiego rządu, zwłaszcza w czasie rosnącego w naszym kraju 
bezrobocia. Polityka "nic nie robienia" w tej sprawie i pozostawienia spraw  
niewidzialnej ręce rynku, jest wyborem niezwykle błędnym i  
niebezpiecznym, niosącą za sobą olbrzymie skutki społeczne i finansowe.  
 
   Samochody modelu Fiat Panda II produkowane obecnie wyłącznie w 
Polsce, to m. in. laureat pierwszego miejsca statystyki awaryjności ADAC i  
zdobywca 22 krajowych i międzynarodowych nagród, w tym prestiŜowy 
tytuł "Car of The Year 2004". Tyska produkcja cieszy się ogromnym 
uznaniem na światowych rynkach. Jeszcze większe szanse, mogłoby 
stworzyć pierwotnie przypisane Tychom uruchomienie w nich produkcji 
modelu Fiat Panda III. Nadzieje te, mogą jednak spalić na panewce, w 
skutek targów pomiędzy władzami państwowymi Włoch, a szefostwem 
koncernu Fiat, co poskutkować moŜe całkowitym przeniesieniem produkcji 
Pandy z Tychów do fabryki Pomigliano d'Arco koło Neapolu. Produkcja tych 
właśnie samochodów, stanowi połowę z ponad  
600 tysięcy sztuk wszystkich samochodów produkowanych rocznie przez 



Fiat Auto Poland. Na podkreślenie zasługuje fakt, iŜ pomimo ogłoszonego  
kryzysu, Fiat w Polsce cyklicznie zwiększa swoją produkcję, a w ubiegłym  
roku wzrost ten był rekordowy i wyniósł blisko 20 procent. W roku 2008  
wyprodukowano 494 tysiące samochodów, a w 2009 blisko 606 tysięcy 
sztuk. PoniewaŜ aŜ 97 proc. tej produkcji przeznaczona jest na eksport, a 
Fiat jest drugim w Polsce eksporterem, sprzedając samochody za granicę 
za ponad 1 mld euro, niesie to za sobą w sposób oczywisty pokaźne 
wpływy do budŜetu Skarbu Państwa. Tych faktów nie moŜna ignorować!  
 
   Zbrodnią byłoby zignorowanie zagroŜenia dla tysięcy miejsc pracy, które  
po wycofaniu produkcji Fiata Panda mogą ulec likwidacji. Rzecz dotyczyć  
moŜe nawet 2000 macierzystych pracowników FAP, a takŜe do 3 razy tyle  
pracowników zatrudnionych u kooperantów. Utrata miejsc pracy przez tylu  
ludzi spowodować moŜe załamanie na rynku pracy i wywołać olbrzymi 
kryzys społeczny, co miało miejsce w przypadku doprowadzenia do 
upadku polskich stoczni, czy likwidacji przemysłu górniczego w 
Wałbrzychu.  
 
   My, jako WZZ "Sierpień 80" nie moŜemy na to pozwolić. Nie dopuścimy 
do tego, by tym razem to pracownicy Fiata stali się ofiarami grzechu  
zaniechania ze strony decydentów. Broniliśmy zakładu w Tychach i  
pracujących w nim osób podczas potęŜnego strajku w 1992 roku, bronić  
jesteśmy gotowi takŜe i teraz. Dlatego wzywamy polski rząd w Pana 
osobie do natychmiastowego zorganizowana spotkania, na którym 
wspólnie będziemy mogli ustalić plan działań, skutkujący uratowaniem 
ciągłości i ilości modeli Panda marki Fiat produkowanych przez FAP w 
fabryce w Tychach. 
 
   WZZ "Sierpień 80" wyraŜa głęboką nadzieję, Ŝe rozumie Pan powagę  
sytuacji, a takŜe Ŝe zdaje Pan sobie sprawę z tego, iŜ w tej sprawie  
waŜny jest kaŜdy dzień. Podmiotowa kwestia wciąŜ jest do rozstrzygnięcia  
z korzyścią dla strony polskiej, jednak wymaga to podjęcia wspólnych  
działań, stąd prosimy o potraktowanie niniejszego wezwania jako  
priorytetowego, póki jeszcze nie jest za późno. 
 

  
 

                                                    Z powaŜaniem 

                                                    
                                                                     Franciszek Gierot 

                                                                   Przewodniczący ZZ 


