
 

BRAK ZGODY BRAK ZGODY BRAK ZGODY BRAK ZGODY     
   Zapewne znana jest wszystkim 
informacja o planowanych na 
jesień postojach w produkcji Fiat 
Auto Poland S.A. Tej tematyce 
poświęconych było kilka ostatnich 
spotkań dyrekcji ze związkami 
zawodowymi.  
   Wszystkie organizacje związkowe 
przyjęły do wiadomości fakt, iŜ ulegnie 
ograniczeniu produkcja aut. I 
wszystkie organizacje związkowe, 
siadając do stołu gotowe były na 
zawarcie kompromisu – ustaleń, na 
jakich zasadach pracownicy będą mieli 
dni wolne od pracy oraz na jakich 
zasadach nastąpi odpracowanie tych 
wolnych dni.  
   WZZ „Sierpień 80” przedstawił jako 
podstawowy warunek zasadę, iŜ to nie 
tylko pracownik ma ponosić koszty 
spadku produkcji – ale w głównej 
mierze koszty te ma wziąć na swe 
barki pracodawca. 
   Jednak propozycja dyrekcji 
skończyła się na tym, Ŝe za dni wolne 
jesienią pracownik otrzyma zaliczkę do 
rozliczenia w wysokości płacy 
zasadniczej bez premii – czyli 
równowartość postojowego. Dopłatę 
do pełnej dniówki otrzyma jak 
odpracuje ją w roku 2011, a 
dodatkowo jako extra bonus jeszcze 
124 zł brutto średnio, bowiem ma to 
być osobista stawka płacy zasadniczej. 
Brak porozumienia spowoduje, Ŝe 
pracownik zgodnie z prawem, za dni 
wolne jesienią otrzyma postojowe 
(stawkę zasadniczą), a w przypadku 
potrzeby pracy w dzień wolny w 
roku 2011 otrzyma pełną dniówkę 
oraz 100 % dopłaty do tych godzin 
– bowiem będzie to praca w 
nadgodzinach. 
   Nawet ktoś, kto słabo umie liczyć 
widzi, Ŝe przyjęcie propozycji dyrekcji 
to po pierwsze: zabranie pracownikom 
za kaŜdą odrobioną dniówkę 
przynajmniej 100% dopłaty do 
nadgodzin. Po drugie – przyjęcie 
propozycji dyrekcji niesie za sobą 
konieczność wydłuŜenia okresu 
rozliczeniowego do końca kwietnia 
2011 – a to oznacza tyle, Ŝe do maja 
2011 moŜna poŜegnać się z 
nadgodzinami zbiorowymi. W 

przypadku braku zapotrzebowania na 
auta i w konsekwencji nie 
odpracowaniu tych dni, udzielona 
wcześniej zaliczka zostanie rozliczona.  
Dyrekcja stosując szantaŜ oświadczyła, 
iŜ konsekwencją braku porozumienia 
będzie fakt nie przedłuŜania umów 
zawartych na czas określony oraz 
rozwiązywanie umów na czas 
nieokreślony. Jednak na pytanie ile 
osób zostanie pozbawionych pracy nikt 
z dyrekcji nie potrafił odpowiedzieć. 
Kolejną karą dla załogi ma być nie 
wypłacenie podpisanych wiosną 
wypłaty nagrody jednorazowej w 
grudniu oraz nie wypłacenie nagrody 
świątecznej.  
   Podsumowując całościowo 
propozycję dyrekcji, uwzględniając 
deklaracje prezesa FAP Pavoniego oraz 
dyrektora Arleta o utrzymaniu poziomu 
zatrudnienia (jako konsekwencji 
uruchomienia produkcji Lancii 
Ypsylon), Zarząd Zakładowy WZZ 
„Sierpień 80” nie wyraŜa zgody na 
podpisanie porozumienia 
wydłuŜającego okres rozliczeniowy 
oraz zasad regulujących rzekome 
rekompensaty dla pracowników Fiat 
Auto Poland S.A. 
   ZZ WZZ „Sierpień 80” ma 
świadomość, iŜ dyrekcja FAP podejmie 
działania odwetowe, polegające m.in. 
na nie przedłuŜaniu umów zawartych 
na czas określony, Ŝe będą pracownicy 
zmuszani do pokrycia dni wolnych 
jesienią urlopami bezpłatnymi (tak 
zapowiedziała dyrekcja).  
   ZZ WZZ „Sierpień 80” wie takŜe, iŜ 
ta próba zawarcia tak niekorzystnego 
dla pracowników rozwiązania jest de 
facto próbą potajemnego 
wprowadzenia elastycznego czasu 
pracy, regulowanego tylko i wyłącznie 
potrzebami pracodawcy bez 
uwzględnienia praw pracowniczych. 
Ponadto do tej pory nikt z dyrekcji 
Fiata nie zaprezentował danych 
obrazujących spadek produkcji oraz 
planów do końca roku i na lata 
następne. Wręcz przeciwnie – zarówno 
Arlet jak i Cieślar trąbią wszędzie o 
rewelacyjnych wynikach za rok 
bieŜący, o rekordowej produkcji za 
pierwsze półrocze 2010. 
   Przez ostatnie kilka miesięcy załoga 
Fiat Auto Poland S.A. miała dość 
przykładów przedmiotowego 

traktowania przez władze koncernu 
Fiat. Kilkukrotne wystąpienia związków 
do władz koncernu pozostały bez 
odpowiedzi i jakiejkolwiek reakcji. Brak 
otwarcia na negocjacje płacowe 
pomimo rekordowego wyniku 
produkcyjnego w roku ubiegłym oraz 
szantaŜowanie wysokością premii 
świątecznej. Drastycznie zablokowano 
wielkość premii efektywnościowej – nie 
wyraŜając zgody na jakiekolwiek 
zmiany wzoru określającego jej 
wysokość, tłumacząc to faktem, Ŝe 
wcześniejszych umów naleŜy 
dotrzymywać.  
   Tak więc i WZZ „Sierpień 80” 
dotrzyma wcześniejszych umów – nie 
widzimy potrzeby zmiany zapisów 
zakładowego układu zbiorowego pracy 
dotyczącego postojów – stąd brak 
zgody WZZ „Sierpień 80” na zawarcie 
ww porozumienia. 
   Z projektem tego porozumienia oraz 
drugiego o zasadach rekompensat 
wynikających z tego porozumienia 
moŜna zapoznać się na naszych 
stronach WWW w zakładce Aktualności 
– Brak zgody na regulowany czas 
pracy.   

    KONSEKWENCJE 
    Zarząd Zakładowy WZZ 
„Sierpień 80” podejmując decyzję 
o nie wyraŜeniu zgody na 
wprowadzenie elastycznego czasu 
pracy rozwaŜał wszystkie za i 
przeciw.  
   Podpisanie porozumienia stwarzało 
iluzję zapewnienia wielu pracownikom 
gwarancji zatrudnienia. Piszemy o iluzji 
– bowiem zapis proponowany w 
porozumieniu w pkt.7 ma tylko i 
wyłącznie propagandowy charakter i 
nie daje Ŝadnych gwarancji.  
   W zakresie finansowym to 
porozumienie zabierało pracownikom 
pieniądze. Zresztą wstęp do tego 
porozumienia wyjaśniał wszystko: 
„...mając na uwadze ... ograniczenie 
kosztów pracy”. Tłumaczenie gdzie i 
jakich pieniędzy pozbawia 
pracowników nie ma sensu – kaŜdy z 
pracowników wie, jak wygląda wypłata 
bez nadgodzin. A to porozumienie 
pozbawiało nadgodzin przynajmniej do 
maja 2011 roku. Zasadniczo 
proponowane w porozumieniu 
rozwiązania i rekompensaty w efekcie 
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po rozliczeniu zabierają pracownikom 
pieniądze. I tego nic nie zmieni. 
   Wiemy, Ŝe Fiat potrzebując 
dodatkowych aut w roku przyszłym, 
będzie musiał zorganizować 
nadgodziny i będzie musiał za nie 
zapłacić. Co prawda istnieje 
kodeksowy wymóg udzielenia w 
zamian za pracę w nadgodzinach dnia 
wolnego – ale przy zapotrzebowaniu 
rynku na auta jest to niewykonalne, by 
dawać całej załodze dni wolne – chyba, 
Ŝe przyjmie do pracy nowych 
pracowników. Jak firma daje wolne za 
nadgodziny to musi na dodatek oddać 
1,5 razy tyle (za 8 godzin musi dać 12 
wolnego!). I tu właśnie docieramy do 
sedna problemu. Straszenie 
rozwiązaniem umów o pracę wobec 
osób, którym te umowy obecnie 
wygasają jest działaniem kretyńskim i 
nielogicznym. Pozbawionym sensu. Kto 
normalnie myślący pozbędzie się teraz 
pracowników wyszkolonych i 
przyuczonych, a za kilka miesięcy 
będzie przyjmował nowych i 
niewyszkolonych? 
   Mamy świadomość, Ŝe Fiat moŜe i 
pozbędzie się z kilka osób z umów 
czasowych by pokazać kto tu rządzi. 
Ale pokaŜe wtedy tylko i wyłącznie to, 
Ŝe ma w nosie całą załogę! Zrobi to 
tylko i wyłącznie dla pokazówki, nie 
bacząc na końcowe koszty całej 
operacji.  
   Wizja urlopów bezpłatnych 
zapowiedziana przez dyrekcję Fiata 
jako straszak przy stole negocjacyjnym 
– realizacja tego i zmuszanie 
pracowników do urlopu bezpłatnego 
będzie przykładem nie tylko nie 
liczenia się z pracownikami. Będzie po 
prostu bydlęcym pokazem siły! Urlop 
bezpłatny udziela się tylko i wyłącznie 
na wniosek pracownika i nikt nikogo do 
tego zmusić nie moŜe. Wiemy, Ŝe 
pensje teraz będą bez nadgodzin, Ŝe 
pracownicy mają kredyty, Ŝe nie 
starcza na Ŝycie – i wtedy 
przymuszenie do bezpłatnego potęguje 
problem finansowy pracownika. 
Niestety.  
   Wiemy o tym, ale takŜe wiemy, Ŝe 
jak pracownicy teraz dadzą się złamać, 
to juŜ zawsze będzie nam brakować 
pieniędzy od wypłaty do wypłaty. 
Załoga z przygiętym karkiem i 
wyciągniętą ręką szybciej padnie na 
kolana niŜ powstanie.  
   A co mogło przemawiać za 
podpisaniem porozumienia??? Co 
mogło nas przekonać? Większość 
głosów od pracowników słyszeliśmy w 
tym tonie: Związek, który się podpisze 
pod zgodą na odróbki dostanie kopa w 

dupę. Według naszych ocen około 80% 
załogi była przeciwna podpisaniu 
porozumienia. 
   Dodamy tylko, Ŝe decyzję Zarządu 
ułatwiły: drastyczne zaniŜenie premii 
efektywnościowej oraz zapowiedź nie 
wypłacenia trzeciej (grudniowej) transzy 
premii jednorazowej za rok 2010 oraz 
zapowiedź obniŜenia premii świątecznej (bo 
niby z tej premii będą sfinansowane postoje 
– tak twierdzi juŜ dozór). Jak ktoś w to 
wierzy – jego sprawa. A moŜe i kosztem 
podwyŜek na najbliŜsze 20 lub 30 lat?  
   Wiemy, Ŝe działania odwetowe dyrekcji 
polecą szybko: straszenie, przymuszanie do 
bezpłatnych, mobbing. Czekamy na sygnały 
– przyszedł czas, by praca w Fiacie stała się 
normalniejsza, a nie tylko wyniki, wskaźniki 
i zamordyzm. Pracownicy muszą się 
przeciwstawić tym praktykom.   

  CO NA TO ZWIĄZKICO NA TO ZWIĄZKICO NA TO ZWIĄZKICO NA TO ZWIĄZKI    
   W dniu 7 września doszło do finiszu 
spotkań związków z dyrekcją w 
temacie regulowanego czasu pracy. 
Finisz zakończony brakiem 
porozumienia.  
   Projekt porozumienia podpisały 
Solidarność oraz Kulej z ZZIiT oraz 
Pindór z bielskiego OPZZ. Brak zgody na 
podpis „Sierpnia 80” spowodował, Ŝe 
pozostałe związki nie musiały juŜ 
firmować porozumienia swoim podpisem 
– i mogły zachować twarz.   
   Dlaczego tak się stało? Obserwator z 
boku zapewne zdziwiłby się sposobem 
negocjacji. Przy stole negocjacyjnym 
brakuje ufności zarówno pomiędzy 
stronami, jak i pomiędzy związkami 
zawodowymi. Nieraz pisaliśmy o tym, Ŝe 
związki same między sobą nie potrafią 
się dogadać i ustalić wspólnego 
stanowiska. Proponowaliśmy nieraz, a 
taką inicjatywę przeprowadziliśmy nawet 
niedawno, tworząc Unię Związków, ale 
brak wszystkich w tej Unii osłabia jej 
skuteczność, a Solidarność ma inną wizję 
pracy.  
   Teraz Solidarność pokazała nam 
wszystkim, całej załodze, jaką ma wizję. 
Przez laty wypracowywane porozumienia 
dające podwyŜki płac dla załogi nie były 
firmowane przez Solidarność. Teraz 
porozumienie, które załodze zabiera 
pieniądze – jest firmowane przez 
Solidarność. Reprezentuje interes Fiata – 
jak klasyczny dyrekcyjny związek. 
   Przyczyn ich decyzji nikt chyba nie jest w 
stanie zrozumieć. Wspomniany wyŜej zapis 
pozornie dający gwarancję przedłuŜania 
umów i to tylko do 31 kwietnia 2011 chyba 
nie przewaŜył wszystkich negatywnych 
efektów tego proponowanego 
porozumienia? Potajemne wprowadzenie 
elastycznego czasu pracy w zamian za co? 
   Nikt chyba nie powie, Ŝe Solidarność 
zrobiła to dla zasady, Ŝe robią na przekór 
innym związkom, Ŝe zawsze mają 
odmienne zdanie?  
   A co z pracownikami? Co z ich 
członkami? Oni się nie liczą?  
   Na szczęście, by te zapisy mogły wejść 

w Ŝycie, wymagane jest, by 
porozumienie podpisały wszystkie 
reprezentatywne związki. W Fiacie 
reprezentatywność mają tylko trzy 
związki: Sierpień 80, tyscy Metalowcy 
oraz Solidarność. I nawet jeŜeli swój 
podpis złoŜą tyscy Metalowcy – to bez 
naszego podpisu to porozumienie jest nic 
niewarte. Nie wejdzie w Ŝycie. Na 
szczęście dla załogi tyskiego Fiata.   
   Perspektywy na przyszłość? Nic się nie 
zmieni, dopóki Solidarność nie zmieni 
podejścia do tematów pracowniczych i 
dopóki nie przestaną widzieć we 
wszystkich wroga. Ale w taką przemianę 
nawet wierzyć się nie chce. Wierzyć mi 
się nie chce, Ŝe teraz członkowie 
Solidarności właściwie ocenią, co się 
wydarzyło i opuszczą szeregi tego 
dziwnego ugrupowania. Solidarność u 
nas na zakładzie oraz w skali całego 
kraju w ostatnim czasie pokazuje, Ŝe 
obce są im ideały Sierpnia roku 1980 i 
stoją daleko od spraw pracowniczych. 
   Dziwnie w naszym kraju toczą się losy i 
historia. Po 30 latach od powstania 
Solidarności i pobudzenia nadziei na 
lepsze Ŝycie, na lepszą Polskę, okazuje 
się, Ŝe to Solidarność jest największą 
przeszkodą w realizacji tych nadziei. Nie 
inaczej jest w Fiacie. 

             POSTOJE 
   W okresie od 6 września do 21 
października kaŜdy z pracowników ma mieć 
po minimum 3 dni postoju. Niektórzy 4. 
Średnio. To zasada, od której mogą być 
lekkie odstępstwa. 
Jednak waŜniejsze to dlaczego ten postój i 
jak będzie rozliczony – czytaj: płacony. 
   Przyczyną tego rotacyjnego dla 
pracowników postoju jest ograniczenie 
produkcji Forda Ka. Na placach sporo nie 
sprzedanych sztuk, a od stycznie obecnie 
montowane silniki nie spełnią norm Euro5 – 
toteŜ wskutek nie dogadania się Fiata z 
Fordem spadek dziennej produkcji do 
poziomu 45 sztuk.  
   WaŜniejszą sprawą dla pracowników jest 
jednak to, jak będą mieli płacone za te dni. 
OtóŜ zgodnie z art.17 pkt 1 zuzp – czyli:  Za 
czas niezawinionego przez pracownika przestoju 
przysługuje wynagrodzenie 
wynikające z płacy zasadniczej.  Oznacza to, Ŝe 
za dniówkę pracownik traci premię. 
   I jeszcze jedno – te postoje i temat 
opisywanego porozumienia to dwa róŜne 
tematy.  

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
GRZYBY – Informujemy członków 
Związku, iŜ zaplanowaliśmy sześć 
wycieczek na grzybobranie w dniach: 18 
wrzesień, 25 wrzesień oraz 2 październik 
(soboty). Koszt wyjazdu to 8 złotych. 
Szczegóły i zapisy w siedzibie naszego 
MKZ. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 
info: 93 19. 
BASEN – W naszej siedzibie są do nabycia 
karnety na basen na środy o 18.oo oraz na 
piątki o 18.oo. Karnet miesięczny to  4 zł. 
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