
 

CO SIĘ DZIEJE? 

   Sporo czasu już minęło, jak trwają 
rozmowy związków z dyrekcją w 
temacie zapisów zuzp – chodzi o 
włączenie kwot podwyżek oraz premii 
efektywnościowej do stawek. 
   O ile nie ma większych przeszkód 
(problemem jest brak zgody Solidarności – 
nie wiemy nawet dlaczego), jeżeli chodzi o 
włączenie kwot dodatków wynikających z 

podwyżek w latach 2008, 2009 oraz 2011 
do tabeli płac, to zasadniczym problemem 
staje się temat premii efektywnościowej. 
   Jak wszyscy wiemy, wysokość premii 
efektywnościowej wynika z wzoru 
zapisanego w zuzp. Corocznie ten wzór 
dość dobrze funkcjonował i premia w 
niewielkim stopniu systematycznie rosła. 
Jednak od 3 lat  wzór pokazuje, że premia 
staje się coraz niższa. Rok temu została 
wypłacona w innej niż to wynika ze wzoru 
wysokości. Podobnie było w tym roku. 

Zamiast  wypłat przewidzianych wzorem z 
zuzp – wypłacone zostały kwoty 
nieznacznie wyższe – ale mające spełnić 
zasadę pochodzenia nazwy tej premii.  
   Przewidywana kwota premii na rok 
przyszły to niecałe 690 zł brutto średnio, a 
na kategorii B to niecałe 600 złotych. A 
więc jeszcze mniej. Od kilku miesięcy 
znamy propozycję dyrekcji – by premię 
zlikwidować, a dla rekompensaty tego, 
każdemu pracownikowi dorzucić średnio 
100 złotych na miesiąc.  
   Tą propozycję podpisały już w zasadzie 
wszystkie związki poza naszym i 
Solidarnością. Niewielkie są możliwości 
manewru – powiedzmy sobie szczerze – 
chyba żadne. Z perspektywy kryzysu, 
który nas dogania, możemy się 
spodziewać, że premia według wzoru 
będzie systematycznie malała.  

     W  KONCERNIE 
Blisko 10 tys. osób może stracić pracę 
w południowej Polsce w zakładach 
produkujących części do aut - 
alarmuje "Rzeczpospolita" (2011-11-
30).  
   Według włoskiego portalu 
motoryzacyjnego Linkiesta, który powołuje 
się na wewnętrzne dokumenty koncernu, w 
2012 r. wszystkie europejskie zakłady 
Fiata wyprodukują o 300 tys. aut mniej niż 
w tym roku. Największe cięcia produkcji 
mają dotknąć fabryki w Tychach. 
   „Prognoza wyprodukowania 350 tys. aut 
jest znacznie niższa od naszych aktualnych 
planów na rok 2012" - mówi Bogusław 
Cieślar, rzecznik Fiat Auto Poland. 
Głównym powodem ograniczenia produkcji 
w Tychach jest - według portalu Linkiesta - 
umieszczenie produkcji nowej generacji 
pandy we włoskim Pomigliano. 
Ograniczenie produkcji aut w tyskim 
zakładzie musi oznaczać zwolnienie części 
pracowników.  Dziś zatrudnionych jest tam 
około 6 tys. osób. Kolejne około 8 tys. 
pracuje w innych polskich zakładach 
motoryzacyjnych koncernu. Zmniejszenie 
produkcji w Tychach oznacza poważne 
kłopoty dla 140 firm współpracujących z 
fabryką. „Zakładamy, że w przyszłym roku 
zamówienia będą się zmniejszać" - mówi 
Leszek Waliszewski, prezes Fabryki 
Amortyzatorów Krosno produkującej 
amortyzatory dla modelu Panda. 
   Sytuacja w Tychach i u kooperantów to 
wyraz nadzwyczaj dziwnej polityki 
Marchionne. Nawet sytuacja we Włoszech 
jest nieprzewidywalna. Ciosem dla Włoch 
może być wycofanie produkcji we 
Włoszech. Kryzys we Włoszech pogłębia się, 
oprocentowanie obligacji rośnie do 
rekordowych poziomów, rząd próbuje 
przeforsować pakiet oszczędnościowy, ale 
jest coś, co jeszcze bardziej martwi 
Włochów. Największy pracodawca i symbol 
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Italii może opuścić kraj - pisze The 
Economist. 
   Poczucie obowiązku i odpowiedzialności 
oraz historia mogłyby zatrzymać 
producenta samochodów Fiat, największą 
spółkę przemysłową, we Włoszech - pisze 
brytyjski tygodnik. Jednak w 
przeciwieństwie do tych szczytnych 
pragnień, jak mówił wcześniej dyrektor 
Fiata, Sergio Marchionne, firma potrzebuje 
racjonalnych decyzji. Włosi co jakiś czas 
wpadają w panikę z powodu pogłosek, na 
temat tego, czy Fiat zostanie w kraju. 
Producent samochodów tracił pieniądze na 
rodzimej produkcji przez lata. Obecne 
prognozy nie dają nadziei na poprawę 
wyników finansowych, ponieważ sprzedaż 
krajowa spada. Przejęcie amerykańskiego 
Chryslera, jest pierwszym symptomem 
napędzającym włoską spiralę strachu wokół 
Fiata. Firma, na czele z prezesem Johnem 
Elkannem, nie zdecydowała jeszcze czy 
siedziba połączonych spółek znajdzie się w 
Turynie czy w Detroit. A przeniesienie 
siedziby będzie oznaczać coś więcej niż 
tylko zamiana plakietek z nazwiskami na 
drzwiach, jak zapewniają władze spółki. 
Produkcja Fiata w Italii jest również 
zagrożona. Oprócz 2/3 zysków, które 
generują zagraniczne linie produkcyjne, 
spółka zatrudnia ponad połowę swoich 
pracowników i 40 proc. planów 
produkcyjnych w kraju. Marchionie 
regularnie się odgraża, że zmniejszy 
krajową produkcję, jeśli nie stanie się ona 
bardziej efektywna.   
   Jak podała 25.11.2011 agencja PAP:  Po 
41 latach Fiat zamknął zgodnie z 
zapowiedziami fabrykę w Termini Imerese 
na Sycylii. Z taśmy montażowej zjechała w 
czwartek ostatnia lancia Y. Od piątku 1600 
robotników będzie do końca roku na 
urlopie. Być może w zakładzie tym będą 
montowane chińskie auta. Zamknięcie 
fabryki Fiata wywołało ogólnokrajową 
dyskusję. „Mieliśmy nadzieję, że ten dzień 
nigdy nie nadejdzie" - powiedział burmistrz 
Termini Imerese, Salvatore Burrafato. W 
mieście, jak podają media, panuje smutek i 
wściekłość. Związki zawodowe apelują o 
natychmiastowe znalezienie rozwiązania, 
które zapewni pracę załodze fabryki, 
uznanej przez koncern za nieopłacalną. 
Włoska minister polityki społecznej Elsa 
Fornero zapewniła, że rząd wniesie swój 
wkład w poszukiwanie drogi wyjścia z 
impasu wokół zakładu, z którego produkcję 
przeniesiono do Tychów. 
   To nie są informacje, które mogą 
uspokoić rynki pracy, zarówno we 
Włoszech, jak i w Polsce. Największemu 
zagrożeniu podlega tyska fabryka Fiata, w 
której tak znaczne ograniczenie produkcji 
wymusi największe redukcje zatrudnienia. 
   WZZ „Sierpień 80" ponad półtora roku 
temu próbował kilkakrotnie zainteresować 
zarówno władze koncernu w Polsce, jak i 
we Włoszech, a także najwyższe władze w 
kraju, tematem, który już wówczas w 
oczach naszego związku był zapalnikiem 
bardzo niebezpiecznej sytuacji wynikającej 
z niezrozumiałej polityki władz koncernu 
Fiat. Chodziło wtedy o nieuzasadnione 
ekonomicznie działania, polegające na 
błędnych lokacjach nowych uruchomień. 
  Władze zakładowe WZZ „Sierpień 80” z 

tyskiego Fiata poprosiły o pomoc 
Wicepremiera Pawlaka - jednak reakcja 
była wymijająca - Premier nie miał zamiaru 
zajmować się problemem tyskiej załogi. Po 
kilku dniach Wicepremier, minister 
gospodarki Waldemar Pawlak powiedział, że 
Fiat jest prywatną firmą i sam zdecyduje o 
lokalizacji produkcji poszczególnych modeli 
swoich samochodów, a rząd nie podejmie w 
tej sprawie żadnych działań . „Jest to 
korporacja prywatna, która decyduje o 
tym, gdzie będzie lokowała poszczególne 
modele” - powiedział w piątek 
dziennikarzom Pawlak. Dodał, że zapewne 
przy tej decyzji będą uwzględniane nie 
tylko czynniki ekonomiczne. „Wprawdzie 
kapitał nie ma narodowości, ale ma swoje 
stolice” - dodał.   
   Interwencje we władzach lokalnych oraz 
na szczeblu rządowym nic nie dały. 
Podobnie efektów nie przyniosły próby 
zjednoczenia działań pomiędzy załogami 
polskich zakładów pracy i włoskich 
robotników. Zawsze znalazł się powód, by 
do prawdziwej współpracy nie doszło. 
Nie inaczej jest w tyskim zakładzie. Żaden 
związek w pojedynkę nie jest w stanie 
podołać wyzwaniu, jakim jest skuteczne 
reprezentowanie interesów tyskiej załogi. 
Zamierzenia władz koncernu na najbliższe 
lata pokazują wyraźnie, że pracownicy 
mogą zapomnieć o zwiększeniu satysfakcji 
z wykonywanej pracy. Ale na pewno 
odczują skutki polityki zaciskania pasa, co 
bezpośrednio zaskutkuje spadkiem płacy 
realnej oraz spadkiem poziomu 
zatrudnienia, przy jednoczesnym wzroście 
wydajności pracy. 

 

              PACZKI 

Tradycyjnie, jak co roku członkowie 
Sierpnia 80 otrzymają paczki świąteczne. 
Wydawanie paczek zacznie się 14 grudnia 
od 8.00 – 15.oo oraz od 20.30 – 23.00. W 
czwartek 15.12.11 od 5.00 do 15.00. 

KRZYŻÓWKA 
Numer świąteczny – to i krzyżówka z 
nagrodami. 
Jako rozwiązanie proszę podać, ile razy w 
rozwiązanym diagramie występuje literka 
„O”. Odpowiedzi przyjmujemy do końca 
roku. 
Poziomo: 

1. Autem za miasto 
6.   Misio 
7.   Na śmieci 
8.   Drapieżnik z Afryki 
12. Mały u królika 
14. Elegancki strój męski 
16. Prośba o rękę 
17. Maluje krajobrazy 

Pionowo: 
1. Przy kłamstwie wydłużał mu się nos 
2. Niepożądane w ogrodzie 
3. Świadomość własnej osobowości 
4. Skrzat z „Bajek z mchu i paproci” 
5. Leży przy tablicy 
9.   Orzeczenie sędziowskie 
10. Fotel noszony przez tragarzy 
11. Syrop z cukru 
13. Góralski instrument 
15. Zwierciadło duszy. 
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