
 

ZA SOBOTYZA SOBOTYZA SOBOTYZA SOBOTY        
    Podpisane w dniu 5 lutego 2010 
porozumienie, ustalające regulacje 
płacowe na rok 2010 zawiera także 
zapisy o dniu wolnym lub zapłacie za 4 
przepracowane kolejno soboty. 
   Wprowadzając ten nowy mechanizm, 
ustalaliśmy zasady, które zostały w 
formie ogólnej zapisane we 

wspomnianym porozumieniu. Jako, że 
zapisy dotyczące sobót to nowość – 
przedstawiciele związków zawodowych 
pytaniami szczegółowymi dopytywali o 
sposoby postępowania w 
poszczególnych przypadkach.  
   W ostatnim Mikroinformatorze 
opisaliśmy przypadek, kiedy to 
pracownik uzyskuje prawo do dnia 
wolnego albo zapłaty po 

przepracowaniu czterech kolejnych 
sobót. Napisaliśmy o tym, że pracownik 
po przepracowaniu 4 sobót decyduje: 
wolne czy kasa. Wolne może brać już od 
dnia następnego (który to dzień jest 
zwykłym dniem roboczym). Napisaliśmy 
także, iż jak chce to może dostać kasę. I 
tu pojawił się konflikt na linii dyrekcja – 
nasz Związek. Otóż podczas spotkań 
negocjacyjnych wyraźnie 
dopytywaliśmy, kiedy pracownik może 
otrzymać zapłatę za ten dzień, jeżeli 
zadeklaruje, że nie chce wolnego. 
Odpowiedź była jednoznaczna – przy 
pierwszej nadchodzącej wypłacie. I 
wszyscy uznali to za normalne 
rozwiązanie. Teraz (po opublikowaniu 
poprzedniego Mikroinformatora) 
usłyszeliśmy z dyrekcji, że kasę za ten 
dzień pracownik otrzyma dopiero po 4 
albo prawie 5 miesiącach – czyli dopiero 
po tym czasie, kiedy może wybrać dzień 
wolny. I tu kolejny przykład: czwartą 
sobotę pracownik przepracował np. w 
dniu 6 lutego. Do dnia 6 maja ma czas 
do wybrania dnia wolnego – ale on nie 
chce tego dnia tylko kasę. Więc na 
wypłatę w dniu 10 czerwca może już 
dostać zapłatę za dniówkę 
przepracowaną na początku lutego. 
   Trzeba tu coś komentować?  

S I PS I PS I PS I P    
   Od początku roku wydarzyło się kilka 
wypadków przy pracy spowodowanych 
często nieuwagą pracowników, dlatego 
w tym artykule chciałbym poruszyć 
temat zachowania się pracowników 
podczas wykonywania czynności 
związanej z pracą.  
   Każdy z pracowników przechodzi szkolenia 
przed rozpoczęciem pracy, np. szkolenie z 
przepisów BHP, poznaje instrukcje 
stanowiskowe, standardy pracy itp. Każdy 
podpisując się po tych szkoleniach 
potwierdza, że zapoznał się z tymi tematami 
jak również potwierdza ich znajomość i to że 
będzie się stosował do nich. Niestety często 
jest tak, że zapominamy o tym wszystkim 
podczas pracy i niejednokrotnie sami 
doprowadzamy do sytuacji potencjalnie 
wypadkowych. Pośpiech jak również chęć 
pokazania innym, że potrafimy zrobić coś 
inaczej i według naszej oceny lepiej 
doprowadza do wypadku.  
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   Mamy obowiązek pracować zgodnie z 
technologią i przepisami BHP. Wszelkie 
instrukcje są przygotowywane przez 
techników i zatwierdzane przez służby BHP, 
jak również i przez zakładowego 
społecznego inspektora pracy - dlatego jeśli 
ktoś ma jakiekolwiek uwagi do tego, to 
prosiłbym o informacje – wtedy sprawdzimy 
zasadność uwag oraz skorygujemy i 
zweryfikujemy te instrukcje.  
   Musimy nauczyć się również zwracania 
uwagi, w jaki sposób zachowują się nasi 
współpracownicy, czy oni nie stwarzają 
takich sytuacji. Nie bójmy się zwrócić uwagi 
kolegom czy koleżankom na niewłaściwe 
zachowania. To wszystko wpływa na 
bezpieczną prace nas wszystkich. Przecież 
nikt z nas nie chce stać się 
niepełnosprawnym człowiekiem.   
   Jako SIP-owcy staramy się zwracać uwagę 
pracodawcy na wszystkie nieprawidłowości i 
niedociągnięcia ale nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego wyłapać dlatego ważna jest 
komunikacja z SIP-owcami. Zgłaszajcie 
wszelkie wątpliwości do nich bo po to zostali 
wybrani przez załogę a razem postaramy się 
zaradzić problemom. Każdy Sip-owiec będzie 
wyposażony w plakietkę żeby każdy z Was 
wiedział do kogo ma się zwrócić.  
ZAPAMIETAJ TEN NUMER  9283 i 
DZWOŃ W RAZIE JAKICHKOLWIEK 
PROBLEMÓW. 

Andrzej Babiuch  

                                Zakładowy SIP 
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ZGODĄZGODĄZGODĄZGODĄ    
    W nawiązaniu do tekstu 
Zakładowego Społecznego 
Inspektora Pracy, dotyczącego 
spraw wypadków przy pracy, 
uważamy za konieczne rozwinięcie 
tego tematu.  
   W zasadzie nie ma tygodnia, byśmy nie 
słyszeli przynajmniej o jednym wypadku w 
pracy. Na szczęście, większość tych 
wypadków nie powoduje strasznych 
konsekwencji czy też nie przyczynia się do 
powstania trwałych urazów. Ale w większości 
tych wypadków nie ma nigdzie śladu, że 
takie zdarzenie miało miejsce. Po prostu 
wypadek nie jest nigdzie odnotowany.  
   Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest 
wiele. Z jednej strony pracownicy dozoru nie 
chcą mieć kłopotów – wypadek zostaje 
utajniony. Nikt wtedy nie jest winny – bo 
przecież nic się nie stało. Poszkodowany 
pracownik za milczenie ma obiecaną 
podwyżkę lub awans. Poproszony o nie 
oddawanie zwolnienia lekarskiego, 
przychodzi ranny do pracy (znamy przypadki 
pracy w obandażowanych głowach i 
założonych na rękach opatrunkach). Ale 
wypadku nikt nie zgłasza. Dzieje się tak za 

obopólną zgodą – będziesz cicho to nie 
pożałujesz.  
   Ale takie działanie może doprowadzić 
później nie tylko do problemów – ale i do 
dramatów. Niejednokrotnie doznany uraz nie 
przekłada się bezpośrednio na aktualny stan 
zdrowia. Nie zawsze wypadek oznacza, że 
krew się leje, albo ktoś trzyma głowę pod 
pachą. Często jest to uraz polegający na 
silnym uderzeniu czy też zwichnięciu. 
Pracownik po doznaniu takiego urazu 
pracuje, nie zgłaszając zdarzenia. A po 
jakimś czasie zdarzyć się może, że pracownik 
zacznie odczuwać skutki urazu. Szczególnie 
niebezpieczne są urazy głowy, które po kilku 
tygodniach czy miesiącach dopiero się 
uwidaczniają. Wtedy jednak jest już za 
późno na szybką i skuteczną pomoc. W 
takich przypadkach także pracownik dozoru 
nie potwierdzi faktu, iż zdarzenie wypadkowe 
miało miejsce, a jedyne czego dokona, to 
wystawi opinię negatywną, by pozbyć się 
pracownika. Zdarzało się, że w takim 
przypadku pracownika karze się za zatajenie 
wypadku.  
   Ukrycie zdarzeń wypadkowych na krótką 
metę nie przynosi negatywnych skutków. 
Jednak w dłuższym okresie czasu może 
powodować niemałe straty. Fałszowanie 
dokumentacji wypadkowej powoduje także 
wytworzenie nieprawdziwego obrazu 
zagrożeń wypadkowych. Naprawdę nie 
wiemy, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie trzeba 
poświęcić więcej uwagi na poprawę 
warunków pracy.  
   Kilkakrotnie już zwracaliśmy się do władz 
firmy o stworzenie systemu informowania o 
zaistniałych zdarzeniach wypadkowych. Ale 
komuś widać jest na rękę, by nie wszystkie 
wypadki miały swoje odzwierciedlenie w 
dokumentacji. Wiemy, że wiele wypadków 
jest utajnianych na poziomie bezpośredniego 
przełożonego. Dlatego proponujemy, by o 
każdym zdarzeniu wypadkowym były 
bezpośrednio informowane zarówno służby 
bhp, jak i służba zdrowia oraz zakładowy 
społeczny inspektor pracy. Dopiero wtedy 
będzie można powiedzieć, że służby 
odpowiedzialne za bezpieczną pracę 
należycie wykonują swoje obowiązki. Szybki i 
skuteczny monitoring pokaże, że bezpieczna 
praca jest w sferze zainteresowania 
pracodawcy.  

ZIELONE SZKOŁY ZIELONE SZKOŁY ZIELONE SZKOŁY ZIELONE SZKOŁY 

STOPSTOPSTOPSTOP    
   Podczas posiedzenia Komisji 
Socjalnej w dniu 22 marca 2010 
przedstawiciel dyrekcji poinformo-wał 
organizacje związkowe o zaprzestaniu 
dofinansowania zielonych szkół. 
   Decyzję swą dyrekcja tłumaczyła 
koniecznością ograniczenia kosztów. 
Gdyby nie to, że jest to pewien problem 
dla określonej grupy pracowników, 

przytoczona argumentacja musiałaby 
wywołać śmiech. I to gromki śmiech. 
   Kwota dofinansowania wyjazdu dzieci 
na zielone szkoły to raptem 250 złotych. 
Ta kwota nie była waloryzowana od 
wielu lat. Corocznie z tego 
dofinansowania korzystało  około 150 
dzieci pracowników Fiata. To daje kwotę 
w granicach 40 tysięcy złotych rocznie.  
   Usłyszeliśmy, że liczba zgłoszeń na 
kolonie letnie będzie decydowała, czy te 
dofinansowanie do zielonych szkół 
zniknie czy też będzie utrzymane. Jak 
ilość zgłoszeń na kolonie będzie większa 
od przewidywanej, to wtedy będą 
zabrane środki z zielonych szkół i 
przesunięte na kolonie. To podobno ma 
się rozstrzygnąć do 9 kwietnia – wtedy 
ilość zgłoszeń będzie już znana. 
   Do tej pory pracownicy mogli sądzić, iż 
Fiat, tak wielki koncern, próbuje choć w 
części pomóc pracownikom, w stwarzaniu 
warunków do rozwoju swoich dzieci. Jednak 
teraz okazuje się, że kwota 40 tysięcy 
złotych (wartość produkcji za 1 minutę!) jest 
tak poważną pozycja w budżecie Fiata, że 
staje się nie do udźwignięcia.  
   Przez lata pracownicy mogli przywyknąć 
do pewnego mechanizmu, który 
funkcjonował na linii pracownicy – koncern 
Fiat. Raz wprowadzone mechanizmy i zasady 
funkcjonują – i zwykle są poprawiane 
warunki a nie psute czy likwidowane. Teraz 
po raz pierwszy coś ma zostać pracownikom 
zabrane. I nie chodzi tu o koszty, tylko o 
wydźwięk tej decyzji. Jest wyraźnie 
antypracownicza. 

LOSOWANIELOSOWANIELOSOWANIELOSOWANIE    
   W tym roku Komisja Krajowa Związku 
„Sierpień 80” organizuje trzy ogólnopolskie 
festyny: 1 maja w Katowicach, 3 lipca w 
Rybniku oraz 11 września w Rudzie 
Śląskiej. 
   Podczas tych imprez wszyscy członkowie 
Związku będą uczestniczyć w losowaniu trzech 
samochodów Fiat Grande Punto – po jednym na 
każdej z imprez. Warunkiem uczestnictwa w 
losowaniu jest wypełnienie kuponów – nie ma 
obowiązku bycia na imprezie, by wylosować 
nagrodę. By wypełnić kupon i zapoznać się 
dokładnie z regulaminem losowania, zapraszamy 
do naszych siedzib. 

ZJAZD KRAJOWYZJAZD KRAJOWYZJAZD KRAJOWYZJAZD KRAJOWY    
   W dniach 25-26 marca 2010 odbył 
się w Rudzie Śląskiej IV Krajowy Zjazd 
Delegatów WZZ „Sierpień 80”.  
   Zjazd dokonał podsumowania zakończonej 
kadencji, dokonał wyboru Przewodniczącego 
Związku, którym został Bogusław Ziętek. 
Delegaci dokonali także wyboru członków 
Komisji Krajowej oraz Krajowej Komisji 
Rewizyjnej, a także przyjęli uchwały 
programowe na nową kadencję, wytyczając 
drogi działania na najbliższe lata.
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