
 

KŁOPOTKŁOPOTKŁOPOTKŁOPOTYYYY    
    Od blisko miesiąca 
pojawiają się zarówno 
informacje, jak i pojawia się 
spora ilość plotek w temacie 
planów produkcyjnych 
tyskiego zakładu Fiata.   
   21 kwietnia we Włoszech władze 
koncernu ogłosiły szumne plany na 
najbliŜsze 5 lat. Wprowadzenie do 
produkcji blisko 40 nowych modeli 
i zamiar produkcji w 2014 roku 6 
milionów aut (wespół z 
Chryslerem). Marchione chce 
oddzielić produkcję aut od maszyn 
rolniczych, cięŜarówek i maszyn 
budowlanych. Najbardziej 
interesującymi rynkami określono 
Rosję, Brazylię oraz Chiny.  
   Jednak najgorsze informacje 
dotyczące bezpośrednio naszego 
zakładu to zamiar podwojenia 
produkcji we włoskich zakładach 
Fiata – bowiem odbyć się to ma 
kosztem tyskiego zakładu.  
   Co prawda jeszcze nie ma 
finalnej decyzji, czy następca 
Pandy zostanie uruchomiony w 
zakładach pod Neapolem – bowiem 
włoskie związki muszą ulec firmie i 
zgodzić się na nowe elastyczne 
systemy pracy – ale decyzja o 
uruchomieniu nowej Pandy gdzie 
indziej niŜ Tychy jest decyzją 
głupią i nieekonomiczną.  
   Przyczyn takiej oceny nie 
zamierzamy po raz kolejny tu 
przytaczać – kaŜdy pracownik zna 
je wszystkie. Nas gryzie co innego. 
W planach koncernu nie zakłada 
się dla tyskiego zakładu rozwoju 
produkcji. Co prawda mamy 
uruchomić produkcję nowej Lancii 
Ypsilon, coś przebąkuje się jeszcze 
o jednym modelu – ale w planach 
pięcioletnich wielkość produkcji 
jest mniejsza niŜ w roku 2009.  
   Gratulujemy samopoczucia 
niektórym liderom związkowym, 
którzy twierdzą, Ŝe nie ma widma 
zwolnień i Ŝe nie ma co się obawiać 

o pracę. Zwolnienia nie będą 
nazywać się grupowymi. Bowiem 
medialnie było by to niekorzystne 
dla Fiata. Jest spora część 
pracowników na umowach 
terminowych – i nie przedłuŜanie 
tych umów spowoduje, iŜ spora 
część pracowników straci pracę. I 
niech nikt się nie łudzi, iŜ 
obniŜenie planów produkcyjnych o 
50 tysięcy aut (w najlepszym 
przypadku – bowiem spadek 
produkcji w perspektywie 
najbliŜszych 5 lat moŜe być jeszcze 
większy) nie spowoduje 
zmniejszenia zatrudnienia. Jak 
ktoś pokaŜe pracodawcę, który 
ograniczając produkcję nie obniŜa 
zatrudnienia, to wtedy uwierzymy, 
Ŝe pracodawcy to kochani i 
miłościwi ludzie, którzy mają 
sumienie i potrafią nie tylko  
zrozumieć problemy z przeŜyciem 
od wypłaty do wypłaty, ale teŜ 
potrafią zrobić wszystko, by nikogo 
nie zwolnić z pracy. Tylko tu nie 
pora i nie miejsce na bajki... 
   Zapewne cieszy kaŜdego 
pracownika fakt, iŜ co tydzień – 
dwa otrzymujemy informację, Ŝe 
zwiększyła się ilość zamówień i 
trzeba robić dodatkowo w sobotę. 
Bo to i przyszłość spokojniejsza i 
wypłaty większe.  
   Sumarycznie plany na najbliŜsze 
5 lat są niekorzystne – i o tym 
właśnie mówimy i czynimy 
starania, by nie był realizowany 
czarny scenariusz. Tyska załoga, 
jak Ŝadna inna zasługuje na 
powaŜne traktowanie – otwarcie 
trzeba powiedzieć, co ją czeka na 
najbliŜsze kilka lat. A nie chować 
głowę w piasek jak struś – a tak 
niestety uczynił szef koncernu 
Marchione. Większość związków 
wystosowała do niego pismo na 
początku roku. Brak reakcji kaŜe 
sądzić, Ŝe albo nie ma odwagi 
powiedzieć załodze tyskiej, Ŝe tak 
źle prognozuje przyszłość dla 
tyskiego zakładu, albo ma 
problemy ze zrozumieniem głosu 

załogi. Tak czy inaczej, nie jest to 
postawa uczciwa… 

PREMIA PREMIA PREMIA PREMIA 

EFEKTYWNOŚCIOWAEFEKTYWNOŚCIOWAEFEKTYWNOŚCIOWAEFEKTYWNOŚCIOWA 
  Drugi raz z rzędu 
okazało się, Ŝe premia 
efektywnościowa 
wyliczona według wzoru 
nie oddaje swego sensu. 
   TakŜe i w tym roku, dane 
bilansowe podstawione do wzoru 
powodują, Ŝe premii tej jest 
średnio tylko 876,91 złotych. 
   Jest to wynik podstawienia 
danych bilansowych za rok 2009 
do dość skomplikowanego wzoru. 
Wzór ten przez wiele lat sprawdzał 
się i premia efektywnościowa rosła, 
odzwierciedlając wkład pracy 
załogi. Jednak w roku ubiegłym 
operacje na składnikach majątku 
spowodowały, Ŝe premia bardzo 
drastycznie spadła. Interwencja 
związków zawodowych 
doprowadziła do podpisania 
porozumienia, które uratowała 
wysokość premii efektywnościowej. 
W tym roku powtórzyła się 
sytuacja, iŜ po wprowadzeniu 
danych do wzoru otrzymaliśmy 
wynik niŜszy, niŜ bywało to w 
latach ubiegłych. Dwa z trzech 
elementów wzoru w tym roku w 
bardzo znaczny sposób obniŜyło 
wysokość premii do średniej kwoty 
876,91 zł.  
   Związki zawodowe wnios-
kowały o interwencję władz 
Fiata, by skorygować tą 
nieprawidłowość  - nie jest 
bowiem sensownym, by za rok 
rekordowej produkcji, rekor-
dowych przychodów oraz 
rekordowego zysku, pracow-
nicy otrzymali znacznie niŜszą 
premię za efektywność niŜ np. 
rok wcześniej. Jednak dyrekcja 
nie przyjęła Ŝadnych argument-
tów przedstawionych przez 
organizacje związkowe. Nie 
wystawia to dyrekcji zbyt 
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dobrej opinii … 
  Wysokość premii na kategoriach 
od A1 do D2 wygląda następująco: 

A 1 720,93 
B 2 770,08 
B 1 819,24 
C 2 865,11 
C 1 917,55 
D 2 969,98 

   Temat premii efektywnościowej 
trzeba rozwiązać w najbliŜszym 
czasie, by nie doszło po raz kolejny 
do tak nienormalnej sytuacji, iŜ 
przy większym wkładzie pracy 
załoga otrzymuje mniejszą zapłatę. 
Wstępnie jest zgoda na korektę 
wzoru w zakładowym układzie 
zbiorowym pracy (bowiem tam jest 
zapisany wzór na premię) – jednak 
do czasu, kiedy nie zostanie to 
sformalizowane podpisaniem 
porozumienia, obowiązuje wzór 
dotychczasowy.  

NASZE WWWNASZE WWWNASZE WWWNASZE WWW 

   Od kilku dni działa nasz 
serwis internetowy. 
Pokrótce opiszemy, czego 
mogą po tym serwisie 
oczekiwać nasi członkowie 
oraz pracownicy Fiata oraz 
kooperujących spółek. 
   Po pierwsze – adres naszego 
serwisu to: 

www.sierpien80fiat.pl 
 Prosimy zwrócić uwagę, Ŝe w 
wyrazie sierpien nie ma literki ń – 
jest n.  
   Co moŜna znaleźć na naszych 
stronach? Na stronie głównej są 
zakładki: 
- AKTUALNOŚCI – tu na bieŜąco 
pojawiać się będą wszystkie 
najwaŜniejsze informacje, 
dotyczące spraw pracowniczych. 
Będą najwaŜniejsze komunikaty, 
zapowiedzi  najbliŜszych wydarzeń, 
wycieczek, akcji. Będą teŜ 
odnośniki do publikacji 
dotyczących spraw pracowniczych 
naszej załogi. 
- O NAS – informacje o władzach 
Związku oraz trochę historii. Jest 
tu teŜ zakładka Społecznego 
Inspektora Pracy z Fiata oraz 
odnośnik do władz krajowych 

Związku. 
- MIKROINFORMATOR – moŜna 
poczytać w archiwum ostatnich 
kilka numerów, ale takŜe moŜna 
przeczytać oraz pobrać w postaci 
pliku .pdf nie tylko ostatni numer, 
ale i kilka ostatnich wydań.  
Nowością jest sposób dystrybucji 
Mikroinformatora. Ten obecny 
numer jest ostatnim numerem, 
który jest rozsyłany drogą 
elektroniczną na dotychczasowych 
zasadach - na podane przez Was 
skrzynki mailowe. Od następnego 
numeru będzie moŜna go 
przeczytać lub pobrać z naszych 
stron w dniu publikacji lub teŜ 
będzie moŜna zarejestrować się (w 
zakładce Mikroinformator po lewej 
stronie na dole) by otrzymywać 
Newsletter z zaproszeniem i 
linkiem do pobrania najnowszego 
numeru Mikroinformatora.   
- PRAWO – ta zakładka jest 
obszerna w treści. MoŜna zapoznać 
się ze wszystkimi obowiązującymi 
pracownika uregulowaniami 
prawnymi uczestniczyli zakresu 
prawa pracy – jest treść 
zakładowego układu zbiorowego 
pracy, protokoły, które jeszcze nie 
weszły w treść jednolitą oraz 
regulamin pracy. Uruchamiamy 
takŜe kącik porad prawnych. 
MoŜna przez tą stronę zadać 
pytanie z zakresu prawa pracy – 
odpowiemy zwrotnie na maila, a 
najciekawsze i najczęściej 
pojawiające się tematy oraz 
problemy w postaci pytań i 
odpowiedzi zamieścimy na naszej 
stronie. 
- GALERIA – to nie tylko zdjęcia. 
Jest w tej zakładce kilka 
podkategorii – są zdjęcia i opisy 
wycieczek, jest kilka słów o 
druŜynie piłkarskiej. To tu 
zamieszczać będziemy relacje z 
najwaŜniejszych wydarzeń z Ŝycia 
Związku.  
- KONTAKT – to namiary do nas. 
Początkowe wyrazy adresów 
skrzynek mailowych wyraźnie 
kierunkują, na którą w jakim 
temacie moŜecie pisać oraz 
zgłaszać problemy.  

zarząd@sierpien80fiat.pl 
prawo@sierpien80fiat.pl 

mikroinformator@sierpien80fiat.pl 

Czekamy na sugestie i propozycje, 
jak i jakie działy poszerzyć, co 
dodać, co zmienić, by nasz serwis 
zadawalał jak największą ilość 
naszych członków oraz 
czytelników. 
   Zachęcamy wszystkich do 
systematycznego odwiedzania 
naszych stron.  

   www.sierpien80fiat.pl 
Nadal aktywne pozostają skrzynki 
mailowe: 

- fiat@wzz.org.pl – sprawy 
dotyczące Fiat Auto Poland 

- sierpien80@fiat.pl – sprawy 
dotyczące Fiat Auto Poland oraz 
MKZ.     
 

  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.   

 BUDAPESZT – w dniach 4-5 
czerwic odbędzie się kolejny 
wyjazd członków Związku i ich 
rodzin do Budapesztu. Kiedy trwały 
zapisy na ten wyjazd, nikt nie 
przypuszczał, Ŝe 4 czerwca będzie 
dniem roboczym. Członkowie 
Związku, którzy będą mieli kłopoty 
z uzyskaniem dnia wolnego, by 
móc uczestniczyć w wycieczce 
proszeni są o kontakt. 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

POWÓDŹ – nasz Związek 

zwrócił się do dyrekcji Fiata o 
zgodę na zorganizowanie 
zbiórki odzieŜy, środków 
czystości, wody pitnej oraz 
artykułów Ŝywnościowych dla 
poszkodowanych w powodzi z 
obszaru Bierunia. O szczegółach 
tej akcji – jak tylko uzgodnimy 
wszystko będzie moŜna 
dowiedzieć się na naszych 
stronach w zakładce 
Aktualności. 
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