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Rozpoczął się kolejny 

tydzień skomasowanego ataku 
władz Fiata na WZZ „Sierpień 80” 
za to, Ŝe nie wyraził zgody na 
okradanie pracowników. 

Mamy świadomość, iŜ wydane 
rozkazy przez władze koncernu dla dozoru 
muszą być wykonane. Ale warto tu 
powiedzieć o tym, Ŝe część pracowników 
dozoru wykonuje te mafijne rozkazy w 
sposób delikatny – tłumacząc jedynie 
przymusem ich wykonania. Jednak 
większość dozoru zachowuje się podobnie 
do przykładowego kapo w obozie pracy. 
Poprzez szantaŜ, przymus i straszenie 
wymuszają na pracownikach podpisanie 
albo deklaracji o chęci otrzymania urlopu 
bezpłatnego, albo chęci odpracowania 
październikowego wolnego, przy 
jednoczesnym przymusie do podpisania 
rezygnacji z przynaleŜności do WZZ 
„Sierpień 80”. Notujemy te przypadki – i 
ich finał zapewne będzie rozpatrywany 
przez sądy. 

Jednak warto moŜe się zastanowić 
– i tu kierujemy słowa do dozoru – czy 
warto posłusznie lizać du… władzom 
koncernu, za wszelką cenę, nawet wbrew 
prawu terroryzować załogę, czy tez moŜe 
warto być człowiekiem, kimś, kto jeszcze 
przez wiele lat ma zamiar pracować z tą 
niszczoną obecnie załogą? 

Większość pracowników dozoru 
wybrała jednoznacznie – chamskie 
zachowanie z pogranicza ubeckich metod. 
Od dyrektora po kierowników niŜszego 
szczebla metoda sprawdzona: rozmowa w 
cztery oczy i przymus pod szantaŜem lub 
rozmowa w układzie kierownik, pracownik z 
umową czasową oraz dwóch ze stałą: jak 
starzy pracownicy wypiszą się ze związku 
to młody będzie miał przedłuŜoną umowę. 
Jak to nazwać? Brakuje przyzwoitego 
słowa. ChociaŜ wobec takich pracowników 
dozoru przyzwoitych słów nie warto 
uŜywać. 

 Słyszymy w większości 
przypadków, Ŝe opór „Sierpnia 80” to 
słuszna decyzja, broniąca praw 
pracowniczych. Jednak to za mało. JeŜeli 
załoga dalej będzie biernie przyglądać się 
tej bolszewickiej akcji dozoru i władz 
koncernu Fiata – to niedługo Ŝaden opór nie 
będzie istniał. Pozostałe związki zawodowe 
dały przykład, Ŝe podpiszą kaŜde gówno do 
obrony swoich pozycji. Przyboczni 
StróŜykowej latają i przekonują ludzi jakie 
to dobre porozumienie podpisali. Skoro 
takie dobre to niech wymienią chociaŜ 
jeden punkt z tego porozumienia, które 
cokolwiek daje pracownikowi. Daje a nie 
zabiera!!!! 

Czy nikt nie zastanawia się, 
dlaczego dyrekcja przypuszcza tak wielki 
atak na nasz Związek? Bo nie chcemy 
podpisać dobrego dla ludzi porozumienia? 
Bzdura totalna i kłamstwo. Chcą zmusić 
załogę i by ta wywarła na nas presję, i 
uzyskać zgodę na zniewolenie załogi. Bo to 
oszczędności dla firmy – czyli mniejsza 
kasa dla pracowników. 

Bardzo waŜną rolę w tej walce 
odgrywa dozór. Obecna, trudna sytuacja  
pracownicza, sprowokowana przez władze 
Fiata, pokazała wydatnie, iŜ znaczna część 
dozoru to bezwzględne i cyniczne osobniki, 
działające wbrew prawu i zasadom 
współŜycia społecznego, nie zasługujący na 
miano człowieka. Chamski i wulgarny 
stosunek do podwładnych musi mieć swoja 
przyczynę. MoŜe to być wynik szkoleń i 
prania mózgów robionych systematycznie 
dla dozoru przez władze koncernu – bo 
dobrze mieć miernych, wiernych i słuŜalczo 
poddanych. Dyrekcja rękami dozoru 
realizuje swoja politykę doŜynania załogi.  

Ale moŜe to być takŜe wynik tego, 
Ŝe pracownicy dozoru, częstokroć mało 
lotni i inteligentni, w zasadzie nie lubiący 
parać się pracą oraz nie potrafiący Ŝyć w 
środowisku ludzkim, dzięki udzielonym im 
kompetencjom (czyli de facto przyznanej 
władzy) – poprzez terror i swoje 
indywidualne sukinsyństwo kierują 
podległymi im pracownikami. I robią to w 
sposób bezwzględny. Bowiem wiedzą, Ŝe 
muszą w raporcie wykazać, iŜ panują nad 
sytuacją i wszystko jest OK. Gdzie bowiem 
mogą znaleźć inną tak dobrze, a wręcz 
sowicie wynagradzaną pracę, mając tak 
małe umiejętności i tak mały rozumek. 
Dzięki zwierzęcemu instynktowi kurczowo 
trzymają się stołków.  

Jednak jak nas uczy historia, 
kaŜde draństwo, kaŜde przestępstwo, 
kaŜde zachowanie nieludzkie – i te słowa 
kierujemy do dozoru Fiata oraz do dyrekcji 
i władz koncernu – kaŜde Wasze 
postępowanie będzie kiedyś ocenione. A co 
za tym idzie – będzie odpowiednio 
wynagrodzone. Nie zamierzamy odwoływać 
się do Waszych sumień – bowiem niewielu 
z Was je posiada. Chcemy tylko 
przypomnieć, Ŝe kaŜdemu będzie 
wypłacone wynagrodzenie adekwatne do 
jego zasług. KaŜdy pracuje na swój 
rachunek. A to, Ŝe niektórzy zasługują tylko 
na kopa w dupę spiczastym butem…  

Na poszczególnych wydziałach są 
liderzy wyróŜniający się chamskim 
zachowaniem. Mamy na to dowody, 
nagrania, świadków. Na lakierni Kopica, w 
utrzymaniu ruchu Kosek. Swój charakterek 
pokazał na montaŜu Rabczuk – ciągle 
niespełniony ambicjonalnie, ale za to 
maestro w dziedzinie gnojenia ludzi. 
Pracujcie dalej na swoją zapłatę… Kiedyś 
Was dosięgnie sprawiedliwość. 

Jesteśmy gotowi przyjąć i kolejne 
ciosy na klatę. Jak ktoś przemyśli całą 
obecną sytuację, to będzie wiedział, Ŝe 
mamy rację. Mogliśmy olać załogę, jak to 
zrobili inni i podpisać bat na załogę, a 
potem cieszyć się ze spokojnych dni. Ale 
wybraliśmy inaczej. Stanęliśmy po stronie 
pracowników – chociaŜ niektórzy liderzy 
związkowi twierdzą, Ŝe jest inaczej – nie 
wiemy tylko dlaczego tak ględzą i co w ich 
głowach się uroiło. Zresztą oni sami nie 
wiedzą. Co się stało, Ŝe cały czas byli 
przeciwni temu porozumieniu, a jak Piętka 
ich postraszył, to od razu podpisali? 

Bezprzykładny atak na nasz 
Związek to tylko etap – jeden mały etap w 
historii zakładu tyskiego. To tak z okazji 
35-lecia istnienia tyskiej fabryki. Kolejnym 
etapem będzie pozbycie się pozostałych 
związków zawodowych lub ich 
sprowadzenie do roli dupolizów.  

A co ze sprawami pracowniczymi? 
Mądry Polak po szkodzie… 

    NIEZROZUMIENIE 
    Z naszych rozmów z 
pracownikami Fiata wynika 
jednoznacznie, Ŝe większość 
pracowników nie rozumie zapisów 
tego porozumienia o postojach.   
   Powtarzamy więc po raz kolejny. 
Po pierwsze tworzy ono elastyczny 
czas pracy. Po drugie zabiera 
pracownikom pieniądze. Trzeciego 
juŜ nie ma. Reszta to techniczne 
szczegóły – czyli to, Ŝe dyrekcja 
sama, bez związków będzie mogła 
dowolnie manipulować czasem 
pracy.  
   JeŜeli ktoś znajdzie w tym 
porozumieniu coś pozytywnego dla 
załogi – prosimy o informację.  
   JeŜeli chodzi o finanse – to teŜ 
naleŜy się tu sprostowanie: drugie 
porozumienie to reguluje. Za 
odpracowany dzień w przyszłym 
roku pracownik otrzyma tylko 
średnio 124 zł oraz 15% 
brakującej premii. A nie jak 
niektórzy twierdzą, Ŝe otrzyma 
dniówkę oraz te 15% a takŜe te 
124 zł.  
   Wiemy, Ŝe większość załogi nie 
zgadza się na te warunki – stąd nasze 
stanowisko. Dyrekcja nas z kolei 
informuje, Ŝe to my jesteśmy w 
błędzie, a załoga chce odpracować te 
dni za friko. Terror kształtuje opinie. 
    Nagle dyrekcja wie lepiej, co chce 
załoga. Dyrekcja chce załodze nawet 
poprawić ich los.  
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   Właśnie dlatego dyrekcja, rękami 
dozoru w sposób chamski i 
bezwzględny straszy pracowników na 
umowach czasowych, zmuszając do 
pospisywania swoistych lojalek. To 
właśnie ta dyrekcja jest taka dobra, i 
od wielu miesięcy, kiedy jeszcze nic 
nie zapowiadało postojów, juŜ 
pracowników na umowach czasowych 
traktowała jak śmieci – przedłuŜając 
im umowy z miesiąca na miesiąc. To 
zapewne dla lepszego samopoczucia i 
zwiększenia komfortu pracy i Ŝycia 
tych pracowników co miesiąc goniono 
do ubeckich słuŜb REPO.  
   A moŜe to ta dobra dyrekcja dla 
dobra pracowników – tu takŜe sprawa 
w głównej mierze dotyczy 
pracowników czasowych – mówi, Ŝe 
dzięki Sierpniowi 80 nie będą dalej 
pracować w Fiacie? Nieskromnie 
raczymy przypomnieć, Ŝe to nie 
związek zawodowy przyjmuje czy teŜ 
zwalnia pracowników. To dyrekcja 
specjalnie i z premedytacją 
wprowadziła ten element strachu 
wobec pracowników. A jaka jest 
prawda? JeŜeli teraz zwolnią choćby 
połowę z pracowników na umowach 
czasowych to na wiosnę kto będzie 
produkował tu samochody? Arlet z 
Raczyńskim? A moŜe przyjmą nowych? 
Niewyuczonych i nie potrafiących 
utrzymać reŜimów technologicznych. 
Takimi pracownikami będziemy robić 
jakość? 
   Tak jak juŜ pisaliśmy wcześniej – 
walka z Sierpniem 80 w chwili obecnej 
to nie walka dyrekcji o podpis na 
porozumieniu. To walka z załogą i 
pokazanie załodze, gdzie jej miejsce. 
Według zamierzeń koncernu, załogi 
Fiata (nie tylko w Tychach – ale we 
wszystkich zakładach) mają być 
posłuszne i skłonne do wyrzeczeń. 
Mają się wyzbyć juŜ nabytych praw. 
Tak dzieje się w wielu zakładach 
koncernu Fiat na całym świecie. 
Polityka władz Fiata jest polityką 
antypracowniczą.  
   Nasz Związek postanowił 
zaprotestować przeciwko takiej 
polityce. Jesteśmy po to, by bronić 
załogę przed obniŜaniem standardów 
Ŝycia, przed obniŜaniem poziomu 
Ŝycia. Jesteśmy po to, by kreować 
pozytywne kierunki rozwoju 
pracowników. Dlatego nasz sprzeciw. 
Mamy wyraźnie opisaną w zakładowym 
układzie zbiorowym pracy sytuację, 
kiedy pracownikom naleŜy się wypłata 
postojowego. Prawo polskie takŜe to 
reguluje. I nagle władzom Fiata nie 
podoba się to, Ŝe muszą płacić! Łatwiej 
zmanipulować załogę i ja okraść.  

   By nasz sprzeciw był efektywny, 
potrzebujemy wsparcia. Wiemy, Ŝe na 
pomoc innych związków nie moŜemy 
liczyć. Przez lata siła związków 
systematycznie spadała i przez to 
doszło moŜe i do obecnej sytuacji. 
Nasze kilkakrotne próby połączenia sił 
związkowych nie dały Ŝadnych 
rezultatów. Nasze inicjatywy zostały 
nawet wyśmiane. I niektórzy śmieją 
się do dziś – a śmieją się ci, którzy 
mają w nosie sprawy pracownicze. 
    Przykro jest o tym mówić, ale 
większość załogi Ŝyje w jakimś błogim 
śnie, licząc na to, Ŝe ktoś – tu w 
zamyśle dyrekcja – zrobi mu kiedyś 
dobrze. Da podwyŜki, spokojną robotę 
i zadowolenie z pracy. Tak – da sama z 
siebie. No bo po co właścicielom Fiata 
pieniądze – lepiej je przeznaczyć na 
pracowników.  
   Bajka? Sen? A moŜe czas się 
obudzić? Jeszcze tak nie było i 
zapewne nie będzie – by bogaty od 
siebie dał pracownikom. Zawsze będzie 
ściubił tak, by załoga nie zdechła z 
głodu, ale pieniędzy na godne Ŝycie nie 
będzie miała nigdy.  
   Chyba, Ŝe pracownicy powiedzą, iŜ 
chcą więcej. Ale by ich pan i władca 
zechciał ich wysłuchać – trzeba umieć 
to powiedzieć. A umieć to w tym 
przypadku znaczy mieć siłę i pozycję, 
by wyartykułować swoje potrzeby. 
   Bez silnej reprezentacji związku 
zawodowego rzecz nie do 
zrealizowania. Nie będzie lepiej, dopóki 
załoga nie będzie silna. Obecnie blisko 
połowa załogi nie naleŜy do związków 
zawodowych. To poplecznicy dyrekcji – 
im jest dobrze, mają zadawalające 
zarobki i są traktowani w pracy po 
partnersku.  
   Obecnie są trzy reprezentatywne 
związki z Fiacie. My jesteśmy 
najliczniejsi – ale to jeszcze za mało, 
by móc skutecznie egzekwować na 
władzach Fiata naleŜne pracownikom 
świadczenia. Przykładów z ostatnich lat 
jest wiele.  
   Sytuacja jest wyraźnie 
zdiagnozowana. Firma chce orŜnąć 
załogę. Widzi, Ŝe załoga jest słaba i 
zastraszona. Władze Fiata mają łatwe 
zadanie. Okradną załogę i będą mieli 
na wiele lat spokój. Nikt im nie 
podskoczy. Porozumienie – jego 
podpisanie, to nie tylko zgoda na 
elastyczny czas do końca kwietnia – to 
furtka do wprowadzenia na stałe 
takiego zapisu. Fiat raz złamawszy 
opór pracowników na stałe będzie w 
elastyczny sposób zarządzał 
pracownikami. A wtedy nawet w 
przypadku konieczności zwiększenia 

produkcji nie będzie Ŝadnych 
nadgodzin, które są dość istotnym 
elementem wypłaty. 
   I jedyną szansą jest skuteczny opór. 
Pokazujemy drogę – zbudowanie silnego 
związku. Trzeba zrozumieć, iŜ innej drogi 

nie ma. 
   Albo załoga padnie na kolana, albo 
podniesie głowę i ryknie w stronę władz 
koncernu Fiat. 

   Wóz albo przewóz. 

NIE TAK CHCIELIŚMYNIE TAK CHCIELIŚMYNIE TAK CHCIELIŚMYNIE TAK CHCIELIŚMY    
   Ogrom pracy związany z obecną 
sytuacją spowodował, Ŝe nie mieliśmy 
czasu na przygotowanie 
jubileuszowego wydania 
Mikroinformatora. A to obecne jest to 
wydanie numer 300.  
   Nie ma ani czasu, ani ochoty na 
świętowanie – chociaŜ okazja jest niemała. 
Osiemnaście lat z załogą. Wiele ton 
papieru, zróŜnicowane nakłady oraz 
terminy ukazywania.  
   Staramy się na bieŜąco opisywać 
codzienność pracowniczą – ale media 
drukowane nie są tak szybkie. Często duŜo 
czasu tracimy na dementowanie kłamstw i 
hamowanie przeróŜnych kryminalnych 
działań władz Fiata oraz pozostałych spółek.  
   Niedługo poinformujemy o naszym 
kolejnym pomyśle, jak szybko i skutecznie 
dotrzeć do załogi z informacją. Bowiem dla 
nas najwaŜniejszym w obronie praw 
pracowniczych jest to, by pracownicy, cała 
załoga wiedziała co i jak się szykuje w 
temacie praw pracowniczych. 
   Chcemy podziękować wam wszystkim, 
którzy nas regularnie czytacie – wiemy po 
wielkości druku, jak czekacie na kaŜde 
kolejne wydanie Mikroinformatora.  
   Przepraszamy za błędy i wpadki 
(najczęściej na datach – red.). Marzymy, 
by wydać dla Was przynajmniej 300 
kolejnych numerów. 

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
GRZYBY – Informujemy członków 
Związku, iŜ   2 października (sobota) 
odbędą się kolejne wyjazdy na 
grzybobranie. 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 koszt 4 zł. 
DLA PRACOWNIKÓW, którzy obawiają się 
czy będą mieli przedłuŜone umowy o pracę, 
dla tych, którzy się boją przełoŜonych, 
proponujemy by członkostwo w związku 
kontynuowali niejako potajemnie – w 
siedzibie załatwimy formalności – 
wycofamy z list, do których dyrekcja ma 
wgląd poprzez listy płac. 
Nadal prosimy o przekazywanie nagrań i 
zgłaszanie sytuacji, w których dozór stosuje 
szantaŜ i mobbing. Dyskrecja zapewniona. 
Kolejne komunikaty na 
www.sierpien80fiat.pl – tu kaŜdy komunikat 
dostępny jest najszybciej. Poprzez skrzynki 
zgłaszajcie problemy, byśmy mogli szybko 
reagować.  
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