
 

PODWYśKI PODWYśKI PODWYśKI PODWYśKI 
PODPISANEPODPISANEPODPISANEPODPISANE    

    W tym roku nad wyraz szybko doszło 
do podpisania porozumienia pomiędzy 
związkami zawodowymi a dyrekcją 
Fiata, regulującego zasady wdrożenia 
podwyżek płac w FAP SA. 
   Podpisane porozumienie zawiera 5 
punktów. Punkt pierwszyPunkt pierwszyPunkt pierwszyPunkt pierwszy to 
ustanowienie limitu nadgodzin na rok 2010 
w wysokości 400 godzin. Punkt drugiPunkt drugiPunkt drugiPunkt drugi to 
potwierdzenie zasady wypłaty pracownikowi 
nagrody w kwocie 50 złotych za każdą 
przepracowaną przez niego sobotę zbiorową. 
Ponownie obowiązuje zasada, iż nagroda ta 
będzie wypłacana w okresach kwartalnych 
wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc 
kwartału (czyli przy wypłacie w kwietniu, 
lipcu, październiku i styczniu). Praca w 
sobotę nie za kasę a za wolne nie odbiera tej 
nagrody – 50 złotych pracownikowi 
przysługuje.  
   Punkt trzeciPunkt trzeciPunkt trzeciPunkt trzeci to nowość – takiego 
mechanizmu jeszcze nie było. Wprowadzona 
została na ten rok zasada, iż po 
przepracowaniu 4 kolejnych sobót 
kalendarzowych zleconych jako praca w tzw 
soboty zbiorowe, przysługuje dodatkowo 
jeden dzień wolny od pracy w ramach 
normalnego rozkładu czasu pracy w dni od 
poniedziałku do piątku z zachowaniem prawa 
do wynagrodzenia. Nie zlecenie pracy w 
sobotę, święto przypadające w sobotę lub na 
przykład nie świadczenie pracy przez 
pracownika w zleconą sobotę powoduje, że 
ilość kolejno przepracowanych sobót liczy się 
od nowa. Termin przysługującego 
dodatkowo dnia wolnego na wniosek 
pracownika jest uzgadniany z bezpośrednim 
przełożonym. Każdorazowo, jak pracownik 
takie uprawnienie nabędzie. Wykorzystanie 
tego dnia wolnego winno nastąpić w okresie 
trzech miesięcy od dnia nabycia 
uprawnienia. Skorzystanie z tego dnia 
wolnego nie obniża wymiaru czasu pracy. 
Jednak pracownik nie musi brać tego dnia 
wolnego – może od razu, jak nabył 
uprawnienie zadecydować, że chce 
wynagrodzenie wynikające z jego płacy 
zasadniczej + premia.   
   Jako, że jest to zapis nowego mechanizmu 
postaramy się na przykładzie wytłumaczyć, 
jak to ma działać. Akurat łatwiej to będzie 
przedstawić na faktach: załoga FAP w 
większości przepracowała już 3 soboty pod 
rząd: 23 i 30 styczeń oraz 6 luty. Na 13 

lutego także jest ogłoszona włoska sobota. 
Czyli większość pracowników w dniu 13 
lutego nabędzie uprawnienie z tytułu tego 
nowego zapisu. W okresie pomiędzy 13 luty 
a 13 maj pracownik, które przepracował 
każdą z tych wymienionych wyżej sobót, ma 
do wybrania dzień wolny (w zakresie dni od 
poniedziałku do piątku), płatny z płacy 
zasadniczej oraz premii. Nie jest to dniówka 
– bowiem nie ma dodatków np. nocnych czy 
też dodatku do bezpośredniej produkcji – ale 
to oczywiste i logiczne. Pracownik, który ma 
to uprawnienie, nie musi brać dnia wolnego 
– może od razu wnioskować o zapłatę za ten 
dzień. I tu posłużmy się przykładem. Z góry 
pracownik deklaruje, że chce pieniądze 
zamiast wolnego. W związku z tym, przy 
wynagrodzeniu za luty będzie miał 
wypłacone dodatkowo: stawka godzinowa + 
premia 15% od stawki i to razy 8 godzin. 
Czyli za luty oprócz 20 dniówek zwykłych, 
jeszcze jedna dodatkowo dniówka z 
wyłączeniem ww dodatków.  
   Oczywistym mankamentem tego 
uregulowania jest to, że w naturalny sposób 
kalendarz będzie przeszkadzał w uzyskaniu 
prawa pracowników do skorzystania z tych 
zapisów. Pierwsza 4-reczka już w zasadzie 
za nami. Jeszcze przed Wielkanocą jest 
możliwość przepracowania kolejnej 4-reczki. 
Potem nie będzie możliwości skorzystania z 
zapisów tego punktu, bowiem zarówno 
Wielka Sobota jak i 1 maja burzą cykl. 
Jednak soboty w maju umożliwią ponownie 
przepracowanie 4-reczki. Podobnie w 
czerwcu, nawet po uwzględnieniu wolnego w 
okolicach Bożego Ciała. 
   Wprowadzony mechanizm umożliwia 
kilkakrotne skorzystanie z tych zapisów w 
ciągu roku kalendarzowego. Przyjęte 
rozwiązanie nie jest idealne – ma swoje 
wady. Ale jest też czymś nowym, 
umożliwiającym udzielenie dodatkowego 
wynagrodzenie pracownikom, którzy 
poświęcają pracy więcej czasu. 
Dwuwariantowe rozwiązanie bonusu to także 
zapis korzystniejszy dla pracownika – albo 
wolne albo kasa.  
   Punkt czwartyPunkt czwartyPunkt czwartyPunkt czwarty porozumienia to 
podwyżki płac zasadniczych. Podwyżki 
obowiązują od 1 stycznia 2010 i są równe 
dla wszystkich pracowników – wynoszą 300 
złotych. Strony porozumienia wiedząc, jakie 
były w ostatnich latach problemy z 
podpisaniem podwyżek – w protokole 
przewidziana została możliwość 
wprowadzenia tych podwyżek bez podpisów 
innych związków. Dlatego też, do czasu, aż 
to porozumienie nie zostanie włączone do 

zakładowego układu zbiorowego pracy, 
podwyżki będą wypłacane jako „dodatek 
2010” (będzie się wliczał do podstawy do 
nadgodzin, bowiem ustalono iż jest 
składnikiem indywidualnej płacy zasadniczej 
pracownika), w kwotach: 
- na stanowiskach nierobotniczych - 260,87 
zł miesięcznie 
- na stanowiskach robotniczych – 1,55 zł na 
godzinę. 
Kwota 260,87 plus 15% premii daje te 300 
złotych, podobnie jak podwyżka za godzinę o 
1,55 zł + 15% premii.   
   Punkt piątyPunkt piątyPunkt piątyPunkt piąty porozumienia to 
uzupełnienie podwyżek płac o nagrody 
jednorazowe, których suma wynosi 1.900 
złotych. Ta kwota nagrody zostanie 
wypłacona w trzech częściach: 
- 800 złotych w marcu 2010, 
- 500 złotych we wrześniu 2010, 
- 600 złotych w grudniu 2010. 
  To tyle regulacji w porozumieniu 
płacowym. Jak je oceniać? Sądzimy, iż od 
dawna nie było tak wielkiego odsetku 
pracowników, którzy akceptują uzyskane 
przez stronę związkową podwyżki płac. Jak 
wiadomo, jeszcze się taki nie urodził, który 
by wszystkim dogodził. Tak więc i przy 
ocenach efektów negocjacji słyszeć 
będziemy i to, że podwyżki są za małe, że 
lepiej by więcej było w stawce płacy 
zasadniczej. I przyznajemy tej opinii rację. 
Ale po części tylko. Pewnie, że lepiej było by 
więcej do stawki, bo to pewne pieniądze na 
przyszłość. Ale są czasami przeszkody nie do 
pokonania. Dyrekcja zaczęła negocjacje ze 
stawką 100 złotych. Wiele przeróżnych 
spotkań i konsultacji doprowadziło do jakże 
odmiennych kwot w podpisanym 
porozumieniu. 
   Nie zamierzamy gdybać i spekulować o 
wielkości podwyżek. Życzymy jedynie tego, 
by w sąsiednich zakładach i okolicznych 
firmach, przynajmniej w części związki 
zawodowe zbliżyły się do efektów, jakie 
uzyskały związki zawodowe Fiata przy 
tegorocznych negocjacjach. Oprócz finansów 
wprowadzenie dnia wolnego dodatkowo 
płaconego to ewenement na skalę kraju.  
   Skutkiem porozumienia, oprócz wzrostu 
podstawowej płacy, będzie comiesięczny 
przyrost płacy z tytułu przepracowanych 
nadgodzin (przy 4 sobotach w miesiącu to 
ponad 100 złotych), a także (co przegapiła 
Solidarność w swym komunikacie) – wzrost 
premii urlopowej o 150 złotych.    
   Porozumienie podpisały wszystkie 
organizacje związkowe będące stroną 
zakładowego układu zbiorowego pracy.  
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NASTĘPCA 
ODJECHAŁ ... 

  Pisaliśmy niedawno, bo w poprzednim 
Mikroinformatorze: Ulokowanie 
produkcji następcy Fiata Panda we 
Włoszech to olbrzymia nieuczciwość 
wobec tyskiej załogi Fiata.  
    Teraz już wiemy: następny model Pandy 
nie będzie produkowany w Tychach.  
   WZZ „Sierpień 80” już na pierwsze 
wzmianki o zamiarze pozbawienia Tychów 
produkcji nowej Pandy zareagował 
wystąpieniem zarówno do władz polskich, 
jak i do władz koncernu Fiata w Turynie. 
Wicepremier Pawlak zareagował na pismo w 
sposób dla siebie i swego ugrupowania 
klasyczny – skoro nic z tego prywatnie nie 
mają to wystarczy to olać... 
   W związku z taka reakcją opublikowaliśmy 
w mediach nasze stanowisko (do wglądu na 
naszych tablicach związkowych), oskarżając 
polski rząd o brak troski i nie 
reprezentowanie interesów Polski. 
   Równolegle, na początku tego roku 
wystosowaliśmy zaproszenie do szefa Fiata, 
by przyjechał do Tychów i nakreślił 
przyszłość naszej fabryki na lata następne. 
Do dziś reakcji brak – jak to ocenić? Pismo 
podpisało sześć związków z Fiata, za 
wyjątkiem Solidarności. Ich nie interesowało 
i nadal nie interesuje, co się stanie z 
następcą Pandy. A szkoda... 
   Teraz, jak już wiemy, nowa Panda będzie 
produkowana we Włoszech. Nam przypadnie 
produkcja małej Lancii. Jednak ilość 
przewidywana do produkcji, nawet w 
wariantach jak najbardziej optymistycznych, 
nie da się porównać z wielkością 
dotychczasowej produkcji Pandy. A co to 
może oznaczać? Nie trzeba być prorokiem, 
by wiedzieć, iż ograniczenie produkcji w 
wielkości przewidywanej planami koncernu z 
poziomu 600.000 aut rocznie do poziomu 
około 350.000 czy też nawet 400.000 to nic 
innego jak zwolnienia pracowników. Już na 
jednym z ostatnich spotkań związków z 
dyrekcją padła informacja, iż firma liczy się z 
takimi rozwiązaniami. Usłyszeliśmy, że w 
miarę spokojni mogą być tylko ci, którym 
niewiele pozostało do emerytury. A wszyscy 
pozostali...       

                S I P 
    Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy 
nakłada na SIP-owców obowiązek kontroli 
stanu pomieszczeń pracy i przestrzegania 
przepisów prawa pracy dlatego w 
najbliższych miesiącach Inspektorzy 
przeprowadzą kontrole badań okresowych 
jak również szkoleń BHP i stosowania 
ochron osobistych . 
   Tak przy okazji zwracam się z prośbą do wszystkich 
pracowników naszego zakładu aby pamiętali Ŝe te 
ochrony osobiste(takie jak ubrania, ochronniki słuchu, 
rękawice, czapki itp.) nie są  po to aby leŜały w 
pojemnikach lub szafkach  ale po to by je uŜywać, a 
wielu pracowników o tym zapomina. Dbajmy o swoje 
zdrowie, bo nikt nie zadba lepiej o to jak my sami. Jest 

sezon zimowy a niektórzy zapominają o tym wychodząc 
z pomieszczeń np. na palarnie w samych koszulkach  z 
krótkim rękawem. Pracodawca zapewnia nam ubiór 
odpowiedni do pracy wiec nie wstydźmy się go uŜywać. 
   Natomiast jeśli z jakieś przyczyny ubranie ulegnie 
zniszczeniu,  naleŜy fakt ten zgłościć przełoŜonemu, który 
ma obowiązek wypisania protokołu wcześniejszego 
zuŜycia.  
Wzór takiego druku jest w intranecie. 
   W miesiącu styczniu SIP-owcy uczestniczyli w 
szkoleniu podnoszący ich wiedzę z zakresu prawa pracy 
oraz zakresu ich obowiązków i myślę, Ŝe będą mogli w 
jeszcze większym stopniu pomagać pracownikom w 
problemach z tym związanych oraz słuŜyć radą.  
   Jako Zakładowy SIP przeprowadziłem równieŜ 
kontrole przestrzegania przepisów przez pracowników 
SISTEMY a w szczególności wózkowych na wydziale 
spawalni i montaŜu. 
   Takie kontrole będę przeprowadzał często, poniewaŜ 
nie wszyscy wózkowi pamiętają o swoich obowiązkach, 
a zwłaszcza o prędkości z jaką się powinni poruszać po 
wydziałach. 

   Przypominam nr. telefonu do mnie 9283.                                             
                                      Andrzej Babiuch 

GAMOŃ ROKU GAMOŃ ROKU GAMOŃ ROKU GAMOŃ ROKU     
   Nasz plebiscyt nabiera rozpędu. Po tym 
jak kierownik Grzegorz Klimczyk z Lakierni 
wygrał ubiegłoroczną edycję (nawiasem 
mówiąc jeszcze się nie zgłosił po odbiór 
nagrody), już następni kierownicy „pchają” 
się, ostro rywalizując.   
   Nie zamierzamy generalizować, ale nadal jest 
wiele odcinków pracy, gdzie pracownicy dozoru 
traktują swoją pracę jak ekonom na folwarku. 
Sygnały niejednokrotnie porażają nas. Zwróciliśmy 
się do dyrekcji, by sprawę rozwiązać 
kompleksowo. Takie zalecenie także dała 
Państwowa Inspekcja Pracy po kontroli w Fiacie. 
Ale nic w tym temacie się nie dzieje. 
   Wobec tego, bardzo uzasadnionym jest, by 
plebiscyt na Gamonia Roku rozwinąć i 
kontynuować. Tak więc ogłaszamy, iż kolejna 
edycja – Gamoń 2010 ruszyła. 
   Już mamy zgłoszenia – nieznacznie prowadzi 
p.Idzik (montaż) przed p.Wałcerzem (lakiernia). 

MURY JERYCHAMURY JERYCHAMURY JERYCHAMURY JERYCHA    
   Spore zdziwienie namalowało się na 
twarzach części związków i dyrekcji 
Fiata, kiedy to w piątek 5 lutego 
przewodnicząca Solidarności podpisała 
wraz z innymi związkami porozumienie 
płacowe. 
   Zapewne wszyscy widzieli poczynania 
Solidarności w zakresie negocjacji płacowych 
na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. I 
zapewne wszyscy pamiętają zachowanie 
liderów Solidarności w latach ubiegłych. 
Permanentne psucie spraw pracowniczych 
dominowało w Solidarności. Nie podpisywali 
większości ustaleń, chociaż niosły za sobą 
ewidentne korzyści dla pracowników. Mieli 
cały czas inną wizję. Jakiegoś lepszego 
świata. Tylko chęci i wizje nie dadzą ani 
podwyżek, ani nie poprawią warunków pracy 
i życia. Wielką sztuką i umiejętnością jest 
realizacja planów i celów. I jak to w 
przysłowiu: lepszy wróbel w garści niż gołąb 
na dachu, Solidarność nie potrafiła tego 
zrozumieć i znaleźć tej granicy, za którą jest 
już niebezpiecznie.  

   Przez kilka tygodni oglądaliśmy spektakl – 
włączamy radio – Solidarność z Fiata, 
telewizor – pani Wandzia, gazety pełne zdjęć 
bojowo nastawionych liderów fiatowskiej 
Solidarności. Strach było otworzyć 
lodówkę... Ale żarty na bok.  
   Obok reklam pani Wandy były także i 
artykuły: Głupota to, czy sabotaż? – to 
akurat o lekceważeniu groźby utraty 
produkcji przy zaporowym żądaniu 650 
złotych do stawki. Co powodowało 
działaniami liderów Solidarności? Próba 
rozegrania załogi – kto pracownikom się 
bardziej przypodoba? Kto wystawi wyższe 
żądanie płac? Ale po co to? Licytacja?  
    Może odpowiedź na to pytanie jest 
łatwiejsza niż się wydaje? Postępowanie 
liderów Solidarności – zawierucha, media, 
„twarde” postulaty – to jest połączone z 
nachalną akcja agitacyjną – zapisz się do 
Solidarności to spotkają Cię tylko same 
dobre rzeczy. Według p.Wandzi, inne związki 
są nic nie warte. Przykre... Ale ma spełnić 
określony cel - zdyskredytować inne związki. 
Zastępcy pani przewodniczącej wędrując po 
wydziałach pletli bzdury o pracy w niedziele 
– że zgodę na to oraz podwyżkę w kwocie 
100 zł podpisał Sierpień 80. Teraz wyszło 
szydło z worka i widać kto plecie bzdury! Tak 
samo zapewnienia pani przewodniczącej – 
Pandy nikt nam nie odbierze!  
Przewodnicząca plotła coś takiego: Panda 
będzie robiona we Włoszech i w Tychach. I 
niestety – to też nie była prawda. 
Manipulacje dla poklasku.  
   Te plotki, kłamstwa, niejako przy okazji 
mają pokazać, iż tylko Solidarność jest w 
stanie cokolwiek dobrego wywalczyć dla 
załogi. Przywłaszczanie osiągnięć innych 
weszło do działań Solidarności na stałe. Z ich 
propagandy można wyczytać, iż to dzięki 
Solidarności dwa lata temu mieliśmy 
podwyżki o 500 złotych. Niezłe. Występy 
najlepszych kabaretów tak nie rozśmieszają. 
Dzięki Solidarności mieliśmy podwyżkę o 500 
złotych bo... Solidarność nie podpisała tej 
podwyżki! Zapewne już za dni kilka 
usłyszymy, że to porozumienie to także 
wyłączny sukces Solidarności. Okaże się, że 
żądali nie 650 a 300. Ponadto dowiemy się, 
że wprowadzony mechanizm dnia wolnego 
za 4 soboty to też ich wynalazek i ich 
zasługa. Kto chce wierzyć niech wierzy. 
   „Skruszymy serce pracodawcy, jak trąby 
skruszyły mury Jerycha” – „Zrobimy takie 
Jerycho, że popamiętają” – to słowa 
W.Stróżyk. Tak się popisywała pani 
przewodnicząca przed mediami przed 
rozpoczęciem właściwych negocjacji 
płacowych. Nie sądzimy, że to była wyborcza 
gra pani przewodniczącej (za dwa tygodnie 
wybory) – przecież nie ma lepszych od pani 
przewodniczącej. To zapewne nie wpłynie na 
jej pozycję w związku, że zamiast skruszenia 
serca pracodawcy pozostały chyba jedynie 
trąby jerychońskie... A może pracodawcy 
serce skruszało? 
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