
 

MNIEJ PRACMNIEJ PRACMNIEJ PRACMNIEJ PRACYYYY    
   W dniu 6 lipca na spotkaniu 
związków zawodowych z dyrekcją 
Fiata zaprezentowano plan produkcji 
do końca bieŜącego roku.  
   W związku ze spadkiem sprzedaŜy oraz 
spadkiem zamówień na auta z tyskiej 
fabryki, władze Fiata zaproponowały 
następujący harmonogram: 
   Przerwa urlopowa trwać będzie od 2 do 
20 sierpnia (15 dni urlopu). Zaraz po 
przerwie dwa dni wolnego: 23 sierpień 
(za pracę w dniu 26 czerwca) oraz 24 
sierpień (za uprawnienie z tytułu 4 
kolejno przepracowanych sobót lub urlop 
lub urlop bezpłatny). We wrześniu 
przewidywany jest dzień postoju w dniu 
13.09.10. W październiku 5 dni postoju 
(od 25-tego do 29-tego) oraz szósty 
dzień postoju dla III zmiany w dniu 22 
października. W listopadzie jeden dzień 
urlopu zbiorowego na 12.11.10 r. W 
grudniu oprócz 3 dni urlopu zbiorowego 
(29 – 31 grudzień) oraz wolnej Wigilii (za 
święto w sobotę) dodatkowo planowane 
są 3 dni postoju: 23 grudzień oraz 27 – 
28 grudzień. 
   Ponadto około 600 osób pracujących 
na Fordzie prawdopodobnie będzie miało 
dwa miesiące postoju (wrzesień i 
październik).  
   I to bynajmniej nie koniec informacji. 
NajwaŜniejsze teraz jest to, Ŝe te dni 
postoju (9 lub 10 – zaleŜnie od 
zmiany), dyrekcja zamierza zrobić w 
taki sposób, by pracownicy 
odpracowali te dni w pierwszym 
kwartale roku przyszłego.  
   Nie mówimy nic o sposobie zapłaty za 
te dni. O tym mamy się dopiero 
dowiedzieć we wtorek 13 lipca – na ten 
dzień dyrekcja zaproponowała następne 
spotkanie. 
   Jedno co wiemy, to to, o czym juŜ 
zakomunikowaliśmy dyrekcji – nie do 
przyjęcia jest rozwiązanie, w którym to 
tylko i wyłącznie koszty spadku produkcji 
ponoszą pracownicy. Z jednej strony 
pracownicy mogą sobie zapomnieć o 
nadgodzinach do końca tego roku (a 
odbije się to wyraźnie na zarobkach), a z 
drugiej zgoda związków na przedłuŜenie 
okresu rozliczeniowego spowoduje, Ŝe 
znikną takŜe ewentualne nadgodziny aŜ 
do końca marca 2011 roku.  
   Z ciekawością poczekamy na 13 lipca – 
co ma dyrekcja do zaproponowania 
załodze? Jakich argumentów uŜyje, by 
przekonać związki zawodowe? W jakich 
proporcjach władze Fiata zaproponują 
załodze dzielenie się kosztami spadku 

produkcji? Bo w to, Ŝe całość kosztów 
zaangaŜował by się Fiat nie ma się co 
łudzić. Ale i firma niech tez się nie łudzi, 
Ŝe załoga zgodzi się na takie rozwiązania, 
Ŝe koszty spadku zamówień na auta 
pokryje ze swoich kieszeni.  

UNIA ZWIĄZKÓW UNIA ZWIĄZKÓW UNIA ZWIĄZKÓW UNIA ZWIĄZKÓW  
   W dniu 1 lipca 2010 związki zawodowe z 
Fiat Auto Poland zawarły porozumienie, 
które nazwano Unią Związków Fiata. 
Głównym celem porozumienia jest 
połączenie wszystkich sił w celu 
wypracowywania wspólnego stanowiska 
w relacjach w pracodawcą oraz 

podmiotami zewnętrznymi.  
    Jak zaznaczyliśmy w deklaracji, poprzez wspólne 
inicjowanie i kierunkowanie działań, nie zamierzamy 
Ŝadnemu ze związków odbierać jego osobowości 
prawnej. Sierpień 80 jako inicjator powołania Unii 
wiedział, Ŝe jakakolwiek ingerencja w niezawisłość 
kaŜdego ze związków spowoduje, Ŝe Unia nie 
powstanie. 
   Jednak Unia powstała – pomimo, iŜ Solidarność zrobiła 
wiele, by tak się nie stało. JuŜ na dwa dni przed 
spotkaniem powołującym Unię, Solidarność wydała z 
siebie kwit, z którego bełkotu udało się rozszyfrować 
dwie główne myśli autorów: skoro to nie pomysł 
Solidarności to jesteśmy przeciwko oraz Solidarność 
sama więcej załatwi niŜ wszyscy inni razem.  
Tego samego dnia, powołana Unia Związków, oceniając 
obecne wydarzenia oraz aktualną sytuację pracowniczą 
w Fiat Auto Poland uznały, Ŝe konieczna jest interwencja 
na zewnątrz – do wszystkich, którzy mogą wspomóc 
działania związków, polegające na ratowaniu miejsc 
pracy. W związku z tym powstały dwa pisma – do władz 
koncernu Fiat w Turynie oraz do Premiera RP Donalda 
Tuska.   
   Skany tych pism są na naszych stronach 
internetowych – w skrócie tylko informujemy, Ŝe 
zamierzamy doprowadzić do spotkania w dniu 21 lipca 
w tyskim Urzędzie Miasta: szefów koncernu Fiat, władz 
Fiat Auto Poland, Premiera Donalda Tuska, Wojewody 
Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka 
Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego, 
przedstawicieli kół parlamentarnych, wszystkich posłów 
ziemi śląskiej, Prezydenta Tychów oraz Bielska Białej, 
władz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Stosowne zaproszenia juŜ zostały wyemitowane. 
   Liczymy, Ŝe zaproszeni goście pojawią się i nie tylko 
swoją obecnością nas zaszczycą. Oczekujemy 
konkretnej pomocy i realnych pomysłów na przyszłość.  
   Na dzień dzisiejszy, chyba na szczęście, nie zapadła 
jeszcze definitywna decyzja o lokalizacji produkcji 
nowego Fiata Pandy. Wynik włoskiego referendum 
wśród pracowników Pomigliano pokazuje, Ŝe włoscy 
robotnicy nie chcą poświęcić ani nocek, ani tym bardziej 
sobót na pracę. Szef FIOM (związek który jest przeciwny 
ograniczaniu przywilejów związkowych) oświadczył, Ŝe 
nawet w przypadku duŜego zaangaŜowania w pracę 
włoskich robotników, przynajmniej dwa lata będzie 
trwało dochodzenie do zakładanej wielkości produkcji. 
Jest to bowiem nie tyle problem techniczny i 
technologiczny, ale w głównej mierze mentalny – trzeba 
zmienić włoskie przyzwyczajenia.  

   Ogłoszony przez Fiata w kwietniu plan na najbliŜsze 
pięć lat pokazuje, Ŝe Tychy zostają zdegradowane – 
znaczne ograniczenie produkcji to główne załoŜenie. 
Jednak brak jest w tym planie wielu szczegółów – stąd 
nasze zaproszenie do władz koncernu Fiat, z Ŝądaniem: 
powiedzcie, jaka jest przyszłość tyskiego zakładu! 
   Tyski zakład przeŜywa obecnie najtrudniejsze chwile. 
Niepewność odnośnie przyszłej produkcji to nie 
wszystko. Spadek zamówień na dotychczas 
produkowane auta spowodował spadek produkcji. 
Skończyły się soboty włoskie. Według przekazanych 
nam informacji, do końca roku zamiast roboczych sobót, 
będzie 11 dni dodatkowo wolnych od pracy.   
Dodatkowo dyrekcja firmy uruchomiła zwolnienia. Sporo 
osób z umowami czasowymi traci pracę – tak stało się z 
pracownikami, którzy mieli umowy tylko do końca 
czerwca. Wobec części pracowników, którzy mają 
umowy np. do końca roku, takŜe dyrekcja podjęła 
działania: wypowiada umowy w trybie 2-tygodniowym. 
I na koniec osoby z umowami na czas nieokreślony: 
obecna sytuacja uaktywniła władze firmy i wobec 
najsłabszych pracowników stosuje ustawowe 
wypowiedzenia w trybie 3-miesięcznym.  
   Czeka nas trudny czas. Powinniśmy zintensyfikować 
działania. Postarać się wspólnie poszukać rozwiązań, 
które umoŜliwią większości pracowników spokojnie 
wyjechać na urlop i nie mieć obaw po powrocie: będę 
pracował czy teŜ nie? 
   Solidarność nie chce wspólnie szukać rozwiązań. Ich 
sprawa. Jednak pracownicy w wielu przypadkach takŜe 
nie chcą mieć spokojniejszej przyszłości. Jak juŜ nieraz 
powtarzaliśmy: związki będą bardziej skuteczne, jak 
będą silniejsze. Zapisujcie się do związków – nie musicie 
do Sierpnia 80 – macie wybór. Jest kilka róŜnych i róŜnie 
działających – ale zapiszcie się do któregoś. W Dzienniku 
Zachodnim z 2 lipca (str23) któryś z pracowników 
powiedział: Nie naleŜę do Ŝadnego związku, 
ale nawet bym nie chciał, bo oceniam ich 
pracę fatalnie. Z jednej strony moŜe i jest 
zraŜony działaniem niektórych, ale z drugiej 
strony: koleś, coś zrobił by było inaczej – 
czyli lepiej? Jesteś dumny z siebie? Wiemy, 
Ŝe w Polsce najłatwiej jest biadolić i 
oskarŜać innych. Takie działanie to Ŝaden 
wysiłek. Coś zrobić – o to juŜ jest 
trudniejsze. Powtarzamy: chcemy wszyscy 
mieć lepiej – to niech kaŜdy z nas zrobi coś 
w tym kierunku. Część naleŜy do związków 
zawodowych – płacą składki, mają 
świadczenia, imprezy, pomoc prawną. Ale 
czują, Ŝe to nie wszystko. Czegoś brakuje. 
Brakuje siły do bardziej skutecznego 
działania. Bowiem za duŜo pracowników 
stoi obojętnie obok, nie naleŜąc do 
związków a potrafiących tylko pieprzyć 
głupoty. Nie jest szczytem odwagi ani 
bohaterstwa szkalowanie związków i ich 
liderów poprzez paplaninę w 211 lub napisy 
w kiblu. A kiedy kierownik na niego krzywo 
spojrzy to ma gacie pełne. Dyrekcja to 
widzi i się cieszy – kaŜdy, kto nie naleŜy do 
związku zawodowego to poplecznik 
dyrekcji, liczący Bóg wie na co.     
   I teraz dodatkowo się cieszy, widząc jak 
Solidarność rozbiła solidarność…  
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CZEMU TAK?CZEMU TAK?CZEMU TAK?CZEMU TAK?    
   JuŜ nazajutrz po powstaniu 
Unii Związków dostaliśmy duŜo 
zapytań, dlaczego Solidarność 
nie przystąpiła do Unii? Co oni 
kombinują?  
Po prawdzie na to pytanie powinna 
odpowiedzieć StróŜyk lub jej przyboczni. 
Jednak ze względu na to, iŜ waga 
problemu jest bardzo duŜa, pokuszę się o 
ocenę tego, co się wydarzyło. 
NajwaŜniejszym powodem, dlaczego 
Solidarność nie potrafi współpracować z 
innymi to chęć przewodniczenia i 
rządzenia oraz narzucania innym swoich 
pomysłów. To takie dość przewrotne 
rozumienie słowa solidarność. Zresztą z 
solidarnością, szczególnie tą z lat 
osiemdziesiątych ten związek niewiele 
ma obecnie wspólnego, oczywiście poza 
nazwą. Działania ich liderów, i to 
zarówno na szczytach władzy, jak i w 
zakładach pokazują wyraźnie, Ŝe w 
czasach obecnych, kiedy nie mają juŜ tak 
wyrazistego wroga, jakim była komuna i 
jej bonzowie, kiedy nie mogą krzyczeć: 
precz z komuną , działania ich polegają 
głównie na torpedowaniu działań innych 
związków oraz blokowaniu dróg, które 
umoŜliwiają znalezienie kompromisów w 
relacjach pracodawca – związki. 
Solidarność uwaŜa, Ŝe machanie 
chorągiewkami jest waŜniejsze od 
szukania rozwiązań problemów 
pracowniczych.  
Niestety z takim postępowaniem część 
załogi się utoŜsamia i na tej podstawie 
wyciąga wnioski oraz ocenia pracę 
innych. Kilka razy słyszałem opinię, Ŝe 
Solidarność to jedyny związek co działa, 
a inne nic nie robią. Na szczęście tylko 
kilka razy… 
MoŜe mam krótką pamięć i źle oceniam 
ten związek? Od dawna zbieram 
wszystkie papierki emitowane w Fiacie. 
Te związkowe teŜ. Nawet te od Pani 
StróŜyk. Co z nich wynika? Ano 
dowiedziałem się ile sukcesów ma ten 
związek. Mają od kilku lat ogłoszone 
pogotowie strajkowe i mają wywieszone 
chorągiewki. Widać, Ŝe działa ten 
związek. Podobnie z protestami – co 
chwila ogłaszają jakiś protest i poza 
medialnym szumem nic z tego nie 
wynika. Ale ich widać. Jednak jako 
główny motyw w ich pismach pojawiają 
się zawsze pieniądze. Pieniądze, których 
potem nie ma. Solidarność ma taką 
dziwna metodę, iŜ co roku Ŝąda podwyŜki 
w kwocie wyŜszej niŜ najwyŜsza 
propozycja innego związku. Taka 
licytacja – ten lepszy kto da wyŜej. Co z 
tego, Ŝe nigdy jeszcze nie udało im się 
obronić swojej propozycji? Kto to 
pamięta? Kto ich rozliczy? Nikomu się nie 
chce… Gdzieś w swoich pisemkach 
chwalą się, Ŝe załatwili dwa lata temu 
500 złotych podwyŜki. Co prawda chcieli 

duŜo więcej i do dziś dnia jako jedyny 
związek nie podpisali tej podwyŜki – ale i 
tak nikt ich za to nie rozliczy… 
Podobnie jak nikt nie rozliczy za harce, 
które wyprawiają kosztem pracowników. 
Kilka lat temu była przymiarka firmy do 
pracy w innym systemie, obejmującym 
sobotę jako zwykły dzień pracy, ale 
pozostawiającym czas pracy nie 
zwiększonym. I za to była spora kasa dla 
kaŜdego. Po 1250 zł miesięcznie. 
Sprzeciw Solidarności spowodował, Ŝe 
Fiat wycofał się zamiast tego pomysłu. 
Załoga zamiast pracować krócej za 
większą kasę robiła w systemie 
permanentnych nadgodzin, by wyciągnąć 
te same pieniądze. Teraz będzie widać 
wyraźnie efekty zablokowania systemu – 
przez kolejne miesiące bez nadgodzin – 
nie będzie kasy. A mogła być niezaleŜnie 
od zapotrzebowania rynku. Mogliśmy 
mieć kasę za podstawowy czas pracy. 
Było minęło. JeŜeli ktoś myśli, Ŝe opór 
związków przy znajdowaniu rozwiązań 
zarządzania czasem pracy nie ma 
wpływu na decyzje koncernu – to niech 
sobie popatrzy teraz na to, co zrobili 
związkowcy w Pomigliano. Dokąd 
doprowadził brak zgody w szeregach 
związkowy 
Kiedyś niezrozumiałym dla mnie było to, 
Ŝe Solidarność współpracuje z włoskimi 
związkami Fiata, a z pozostałymi w 
Tychach nie jest w stanie usiąść do stołu. 
Teraz mnie juŜ to nie dziwi. Współpraca z 
tyskimi polegała by na tym, Ŝe trzeba 
byłoby coś robić, pracować. Z włoskimi to 
inna sprawa – jest przyjemniej. MoŜna 
przejechać się do Włoch. śadnej pracy, 
Ŝadnych zobowiązań. Tylko zastanawia 
mnie do dziś – czy walor turystyczny 
warty jest kolaboracji z włoskimi 
związkowcami? PrzecieŜ widać wyraźnie, 
Ŝe włoscy związkowcy zrobią wszystko, 
by tylko odebrać nam produkcję nowych 
modeli, Ŝe zrobią wiele, by zabrać nam 
miejsca pracy. 
Za kilka dni przyjdzie po raz kolejny 
stanąć przed wyborem „mniejszego zła” 
– wobec planów Fiata o ograniczeniu 
czasu pracy. Jak zachowają się związki 
zawodowe? A jak zachowa się załoga?  
Na koniec jeszcze kilka słów. Pismem z 
29 czerwca StróŜyk „przypomina” nie 
tylko nam, ale całej załodze, Ŝe to dzięki 
jej w 2008 roku wynagrodzenia wzrosły o 
500 złotych oraz wprowadzono dodatek 
po 50 zł za kaŜdą przepracowaną sobotę. 
Nieśmiało chcę powiedzieć, Ŝe to wielkie 
kłamstwo na krótkich nóŜkach. To 
twierdzenie. Do dzisiejszego dnia pod 
protokołem z 14 kwietnia 2008 podpisu 
Solidarności nie ma! Ale nie o to tu 
chodzi. Kłamstw w wykonaniu 
Solidarności jest duŜo więcej. 
Przypominam to jedno z kłamstw z 
innego powodu. OtóŜ pokazuje to metodę 
działalności liderów Solidarności. Dla nich 
najwaŜniejsze to nie dobro pracowników, 
nie dobro członków związku. Oni są 

rozliczani z czego innego. Z duszyczek – 
popularnie mówiąc. Ich władze uwaŜają, 
Ŝe liczebność jest najwaŜniejsza. I robią 
wszystko, by poszerzyć szeregi 
związkowe. Co z tego, Ŝe kłamstwami i 
oszustwami? Co z tego, Ŝe pomawiają 
innych? Najpopularniejsze u nich to: 
sprzedali się dyrekcji, mają prywatne 
korzyści, podwyŜki, nagrody, wczasy, 
samochody dyrekcja im dała, 
mieszkania, domy. Co jeszcze? 
I takimi bredniami karmią cały czas 
załogę. I niektórzy to kupują – mówią: 
ich widać, poklepią po ramieniu, 
obiecają. Tylko co z tego, Ŝe obiecają. W 
naszym kraju obietnica to główne 
narzędzie nierobów. Obiecać po prostu 
moŜna wszystko. Gorzej z realizacją 
obietnic. 
Sierpień 80 nie zamierza obiecywać – w 
tym czasie, jak inni obiecują, my 
działamy i załatwiamy sprawy 
pracownicze. To nas róŜni od 
Solidarności. I to zasadnicza róŜnica.  
Jest jeszcze druga powaŜna róŜnica. Nie 
mamy wielkopańskich i megalomańskich 
zapędów, jak to ma w stylu Solidarność, 
podpisując się w ich NiezaleŜnym 
Związkowcu: Mr Solidarek. Posadki, stołki, 
pozycje VIP nas nie interesują. 

KOMISJA BHPKOMISJA BHPKOMISJA BHPKOMISJA BHP    
W dniu 25.06.2010r. odbyło się zebranie 
Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
FAP. Po omówieniu rutynowych tematów 
przedstawiciel WZZ „Sierpień 80”. mając na 
uwadze trwający okres letni i związany z 
nim wzrost temperatur, złoŜył propozycję 
wniosku złagodzenia skutków jaki niesie dla 
pracowników taka uciąŜliwość. 
Komisja BHP wystąpiła do pracodawcy aby 
opracował i uruchomił  procedury takie jak 
np: wydłuŜenie przerw, zwiększenie 
częstotliwości przerw, zwolnienie tempa 
linii. Z członków Komisji wniosek poparły 
tylko Związki Zawodowe, Zakładowy SIP 
oraz, przedstawiciele słuŜb medycznych.  W 
odpowiedzi na wniosek pracodawca 
zorganizował spotkanie. Na spotkaniu 
poinformował Ŝe, nasze propozycje są nie 
do przyjęcia ze względu na koszty. 
Jednocześnie zadeklarował iŜ, dopilnuje aby  
wszystkie urządzenia słuŜące do 
poprawienia mikroklimatu na stanowiskach 
pracy były sprawne Ŝe, nie zabraknie wody 
mineralnej i mięty oraz co bardzo waŜne 
Ŝe, w sytuacjach ekstremalnych ( tu rola 
kierowników na wydziałach) mogą być 
wprowadzane dodatkowe przerwy. WaŜną 
informacją jest równieŜ to, Ŝe przerwy w 
cyklu produkcyjnym spowodowane np: 
awarią nie mogą być przesunięte więcej jak 
pół godziny i nie moŜe być takich sytuacji 
jakie stosuje na wydziale MontaŜu 
nadgorliwiec Piotr Czerwik.  
Na zakończenie chcieliśmy zadać jeszcze 
pytanie kierownikowi zmianowemu z wydz. 
Spawalni Łukaszowi Lachendro, czemu 
miała słuŜyć jego akcja zrywania pism 
związkowych i Komisji BHP z 
ogłoszeniowych tablic związkowych jak 
często przeprowadza takie akcje. Czekamy 
na odpowiedź.  
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