
 

KULTURA KULTURA KULTURA KULTURA     

I SZACUNEKI SZACUNEKI SZACUNEKI SZACUNEK    
   Na zaproszenie Zarządu 
Zakładowego „Sierpień 80” na 
nasze posiedzenie w dniu 5 
listopada zaprosiliśmy Minister 
Pracy i Polityki Społecznej – 
Jolantę Fedak.  
   Jako, Ŝe do ostatniej chwili nie wiadomo 
było, kiedy dokładnie Pani Minister Fedak 
będzie mogła przybyć do naszej siedziby, 
dopiero w dniu 3 listopada wystosowaliśmy 
pismo do władz Fiata o wyraŜenie zgody na 
wejście Pani Minister do naszej siedziby. 
Odpowiedź władz Fiata zaskoczyła 
wszystkich. Nie wyraŜono zgody!  
   Jako przyczynę podano fakt, iŜ moŜemy 
zaprosić wyłącznie osoby pełniące funkcje 
związkowe. Oczywiście, taki zapis jest 
umieszczony we wzajemnych 
zobowiązaniach stron w zakładowym 
układzie zbiorowym pracy. Ale przed wielu 
laty, kiedy tworzyliśmy zapisy zakładowego 
układu zbiorowego pracy, nikt zapewne nie 
przypuszczał nawet tego, Ŝe kiedyś do 
siedziby związku będzie zaproszony jakiś 
minister czy teŜ np. premier.  
   Kultura i szacunek wobec 
gościa zapewne we władzach 
Fiata nie zadziałała. Nie 
słyszeliśmy tego jeszcze, by 
tak wysokiej rangi urzędnika 
państwowego nie wpuszczono 
do jakiegokolwiek zakładu 
pracy – i to obojętnie czy to 
zakład państwowy czy tez 
prywatny. Galas w odpowiedzi 
przysłanej do nas napisał: 
Spółka gotowa jest gościć w 
Zakładzie Tychy tak 
znamienitego gościa jakim 
jest Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Panią Jolantę Fedak, a takŜe gościć inne 
osoby reprezentujące władze państwowe 
lub samorządowe, czy tez kaŜdą inną osobę 
zainteresowana wizytą w zakładzie, pod 
warunkiem, Ŝe zainteresowany zwróci się o 
to bezpośrednio do władz Spółki.  
   Czyli, nie bacząc na pozycję gościa, to 
Fiat będzie decydował, czy wpuścić czy teŜ 
nie wpuścić gościa zapraszanego przez 
Związek. Nigdzie na świecie nie jest tak, Ŝe 
urzędniczyna typu Galas będzie decydowała 
o tym, czy wpuścić ministra, a zarazem 
posła. Minister ma prosić? MoŜe jeszcze 
uklęknąć i całusek w rękę? Niezła cenzura. 
I zapewne musi mieć jakieś podłoŜe, jakąś 
przyczynę.  
   I tu dochodzimy do sedna sprawy. Gdyby 
nie okres totalnej wojny władz Fiata z 
załogą, a szczególnie z naszym Związkiem, 
to zapewne Minister Fedak byłaby w naszej 

siedzibie. Ale nie dość, Ŝe dyrekcja Fiata 
nam teraz wszystko utrudnia, to jeszcze 
zapewne ma wiele do ukrycia.  Stąd lęk 
przed moŜliwością ujawnienia wielu 
skandalicznych zachowań władz Fiata, jakie 
poczyniono w ostatnim czasie. 
   Do spotkania w siedzibie Zarządu 
Zakładowego nie doszło – ale zamiast na 
terenie Fiata, spotkanie odbyło się w 
Katowicach w siedzibie Komisji Krajowej 
Związku. Minister Pracy Jolanta Fedak 
przed rozmową z przedstawicielami 
Związku odbyła kilkunastominutowe 
spotkanie z Przewodniczącym Zarządu 
Franciszkiem Gierotem. Tematem spotkania 
był oczywiście Fiat – a szczególnie 
skandaliczne wydarzenia ostatnich kilku 
miesięcy. Pani minister zdumiona była, 
kiedy dowiedziała się, czego od 
pracowników wymaga Fiat, jak wielkiego 
poświęcenia nie tylko fizycznego, ale takŜe 
ekonomicznego. Była zaszokowana 
informacjami, jakie usłyszała.  
   Mamy świadomość, Ŝe sama osoba 
Ministra Pracy nie rozwiąŜe problemów 
pracowniczych w Fiacie. W celu rozwiązania 
tych problemów Zarząd Zakładowy podjął 
odrębne działania (o których poniŜej). 
Jednak kaŜdy kierunek działań, który 
pozwoli znormalizować stosunki na linii 
pracownik – władze Fiata nasz Zarząd 

będzie kontynuował.  
   Na koniec spotkania F.Gierot przekazał 
Minister Fedak kolejne zaproszenie do 
odwiedzenia pracowników Fiata. 

KONTROLA 
   WZZ „Sierpień 80” wystosował 
pismo do Głównego Inspektora 
Pracy w Warszawie wniosek o 
przeprowadzenie kontroli w Fiat 
Auto Poland S.A. 
   Skan pisma jest na naszych stronach w 
zakładce Aktualności z tytułem: Spór 
zbiorowy (20.10.2010). W piśmie wnosimy 
o przeprowadzenie natychmiastowej 
kontroli w zakładzie Fiat Auto Poland S.A. w 
zakresie łamania podstawowych praw 
pracowniczych, określonych zapisami Kp 
art. art.111 oraz art.113, a takŜe art. 183a. 
Dodatkowo wnosimy o skontrolowanie 

wprowadzonej w zakładzie zasady, według 
której pracownik został zmuszony do 
wypisania wniosku o udzielenie urlopu 
bezpłatnego na dni, w których pracodawca 
przewidział przerwy postojowe. 
   Informujemy teŜ GIP o tym, Ŝe od ponad 
miesiąca nasiliło się działanie władz Spółki 
polegające na zmuszaniu pracowników, 
będących członkami naszego Związku na 
podpisywanie rezygnacji z przynaleŜności 
do WZZ „Sierpień 80” , warunkując tym 
przedłuŜenie umowy o pracę na kolejny 
okres. Zanotowaliśmy duŜo przypadków 
zamiaru rozwiązania umowy o pracę, które 
w ostateczności pracodawca przedłuŜał, po 
dokonaniu przez pracownika wypisu ze 
Związku WZZ „Sierpień 80”. Gdzie my 
Ŝyjemy? Nie umiejętności i praca decydują 
o ocenie pracownika? Teraz kolejnym 
wyznacznikiem przydatności do pracy 
będzie to, czy ktoś ma kominiarkę czy teŜ 
nie.  
   Kontrolerzy PIP pojawili się w Fiacie dość 
szybko. JuŜ z pierwszych informacji 
wiemy, Ŝe Fiat wycofał się ze 
wszystkich przymuszeń do pobrania 
urlopów bezpłatnych – kontrolerzy 
dostali od Fiata informację, Ŝe w 
okresie postoju październikowego 
tylko dwóch pracowników skorzystało 
z urlopu bezpłatnego. 
   Na pozostałe wnioski kontroli oczekujemy 
z niecierpliwością.  

PREMIA 
   Mamy duŜo zapytań, jaka będzie 
premia świąteczna w tym roku. 
   Dyrekcja Fiata będzie trzymała tę 
informację w tajemnicy tak długo, jak się 
tylko da. Zapewne poznamy kwotę w 
pierwszym lub nawet drugim tygodniu 
grudnia. Dlaczego? 
    Sprawa jest prosta – kwota premii jest 
swoistą kartą przetargową w grze dyrekcji 
przeciwko załodze oraz przeciwko WZZ 
Sierpień 80. Cały czas próbuje się wymusić 
na naszym Związku, by wyraził zgodę na 
odrabianie postojów.   
   Podczas październikowego postoju w 
zakładzie tyskim prowadzono intensywne 
prace nie tylko naprawcze, ale i 
modernizacyjne. MoŜna domniemywać, iŜ 
postój ten nie był wynikiem spadku 
zamówień na auta z tyskiej fabryki, ale Ŝe 
był wynikiem braku czasu na dokończenie 
modernizacji w sierpniu podczas przerwy 
urlopowej.  
   Wyniki sprzedaŜy bowiem nie są złe. Sam 
rzecznik prasowy Fiata – Cieślar twierdzi – i 
tu cytujemy: W tym roku zdolności 
produkcyjne będą i tak całkowicie 
wykorzystane, bo wynik ubiegłoroczny 
podbiły dopłaty złomowe. Jak na to dołoŜyć 
jeszcze wpadkę z silnikami do Forda i 
konieczność ograniczenia produkcji Forda 
Ka – to mamy cały obraz. Załoga robi 
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więcej, niŜ wynika to z nominalnego czasu 
pracy i w zamian straszy się ją zabraniem 
kolejnych pieniędzy.  
    Czemu i komu więc ma słuŜyć 
zamieszanie z premią? Odpowiedź Fiata na 
oczekiwania załogi powinna być jedna – 
kwota premii powinna zostać podniesiona w 
stosunku do roku ubiegłego. To było by 
uczciwe postawienie sprawy. To 
pokazało by, Ŝe Fiat docenia pracę i 
trud załogi. Inaczej potwierdzi się, Ŝe 
załoga jest dla właścicieli Fiata tylko i 
wyłącznie narzędziem do zarabiania grubej 
kasy. 
   Część dozoru sprzedaje pracownikom 
informację, iŜ premia będzie tej samej 
wielkości, co rok temu. Ale za karę, Ŝe nasz 
Związek nie zgodził się na odrabianie za 
friko, to za kaŜdy dzień Fiat ukradnie nam 
po 130 zł. Z czego to wynika? Władze Fiata 
wszelkimi sposobami chcą pokazać, Ŝe 
załoga ma być na kolanach i jeść im z ręki. 
Chcą pokazać, Ŝe po trupach, mając w 
nosie prawo i uczciwość, osiągną 
zamierzony cel. JeŜeli załoga kupi te 
oszustwa władz Fiata – trudno. Scenariusz 
na lata następne jest wtedy jasny i 
wyraźny.  
   Prawda jest jedna. Albo firma ma kasę – i 
ją wypłaci – i podpis Sierpnia nic nie 
zmienia w stanie kasy, albo firma nie ma 
kasy – i wtedy takŜe podpis Sierpnia nic nie 
zmienia w stanie finansów Fiata.  
   Jednak dyrekcja potwierdziła, Ŝe kasę ma 
– bo wypłatę uzaleŜnia od naszego podpisu 
– więc bez łaski – kasa na stół !!! 
   I jeszcze jedno do władz Fiata – w 
statucie firmy rozszerzyć trzeba profil 
działalności – zarabianie na pracownikach 
oraz oszukiwanie pracowników. Zarabianie 
– bo z naleŜnych prawem pracownikom 
pieniędzy finansujecie premie, taniej w 
czasie postoju robicie inwentaryzację, a 
dodatkowo oszukaliście załogę – niektórzy 
naiwni pobrali na dni postoju urlopy i teraz 
tak jak i inni będą mieli podobno obniŜoną 
premię. Tak nawet w Korei Północnej nie 
traktuje się robotników. Nawet pasoŜyt 
zdycha, jak przesadzi… 

NAGRODA 
    We wrześniu Polski Komitet 
Nagrody Jakości przyznał dyrektorowi 
tyskiego Fiata nagrodę „Znakomity 
Przywódca”. 
   Nagrodę wręczono w dniu Święta 
Niepodległości na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Trudno jest komukolwiek 
wytłumaczyć, czym kierowano się przy 
decydowaniu o wyborze laureatów. 
Fragment regulaminu mówi, Ŝe nagrodę 
otrzymuje ten, kto poprzez wdroŜenie TQM 
(Total Quality Management) - Zarządzanie 
przez Jakość doprowadził do wzrostu 
satysfakcji klientów, własnych 
pracowników oraz innych osób 
związanych z przedsiębiorstwem. 
   JuŜ z tego widać, Ŝe uczestnicy Komitetu 
najprawdopodobniej nie zostali 
poinformowani o tym, co wyprawia w 
tyskim zakładzie Arlet – w jaki sposób 
zarządza pracownikami i jak ich traktuje. 
Cała kadra kierownicza drŜy codziennie 
rano ze strachu w obawie przed tym, co się 
stanie na porannej odprawie. Nie ma sensu 

podawanie przykładów kto za co obrywa, 
bowiem najwaŜniejsza jest atmosfera w 
pracy. A ta jest efektem stylu zarządzania 
Znakomitego Przywódcy. Strach i terror 
psychiczny po odprawie przelewa się na 
pracowników produkcyjnych. I tak to mamy 
przyjazną i serdeczną atmosferę na całym 
zakładzie. 
   CięŜko zauwaŜyć wzrost satysfakcji 
własnych pracowników – przewaŜnie 
słyszymy, Ŝe atmosfera w pracy jest coraz 
gorsza, Ŝe psychicznie jest nie do 
wytrzymania. I zapewne chęć części 
pracowników do wyraŜenia swojego 
niezadowolenia ze sposobu pracy Arleta nie 
wynikała z super warunków pracy. 
   Poproszono nas o pomoc w 
zorganizowaniu protestu – co teŜ 
uczyniliśmy. Przytoczymy kilka haseł z 
transparentów: Znakomity przywódca = 
mobbing, Nagroda dla kapo, Fiat = obóz 
pracy, Fiat łamie prawo, Arlet do Korei, Fiat 
= niewola, Fiat w mediach cacy, wewnątrz 
obóz pracy. Przedstawiciele załogi w obawie 
przed dalszymi reperkusjami ze strony 
władz Fiata podczas protestu mieli nałoŜone 
kominiarki. 
   W środę 17 listopada na porannej 
odprawie Arlet w swoim stylu 
zakomunikował, iŜ wie, jacy pracownicy 
protestowali i na konsekwencje nie 
będziemy długo czekać. Brawo dyrektorze. 
Zamiast zająć się produkcją, waŜniejsze 
jest polowanie na czarownice. To ma Pan 
we krwi. JakŜe satyrycznie brzmiało w tym 
samym dniu w radiowęźle podziękowanie 
Pana dla załogi za uzyskaną nagrodę. 
Załoga juŜ dostała nagrodę: zabraliście 
trzecią transzę podwyŜki, zabraliście pond 
połowę premii efektywnościowej, teraz 
straszycie zabraniem premii świątecznej. 
Nie wspominamy o terrorze i chamstwie 
dozoru. Skoro po kaŜdej przyznanej Panu 
nagrodzie jest coraz gorzej to pytanko: 
Dyrektorze Arlet – wie Pan, gdzie mamy te 
Pana nagrody? Za prawidłową odpowiedź 
nie ma nagrody – nie chcemy takich 
nagród. 

JESTEŚMY W MASTERJESTEŚMY W MASTERJESTEŚMY W MASTERJESTEŚMY W MASTER    
   W Spółce Master, znajdującej się na 
Terenach Przemysłowych, a zajmującej 
się wywozem i utylizacją śmieci i 
odpadów, powstała struktura 
zakładowa naszego Związku.  
   Jest to spółka miasta Tychy o bardzo 
duŜych problemach w zakresie praw 
pracowniczych. Jak wielkie muszą być to 
problemy niech świadczy o tym fakt, iŜ w 
kilka tygodni od powołania struktury do 
Ŝycia, do naszego Związku zapisało się juŜ 
blisko 2/3 załogi. śyczymy działaczom 
Związku z Master jak najwięcej sukcesów 
na polu działania związkowego – tak by 
cała załoga była usatysfakcjonowana pracą 
w tej firmie. 

WYBORY 
   W niedzielę wybory do samorządów. 
Powinniśmy pójść i zagłosować na 
tych, którzy mają szansę coś zmienić w 
naszym najbliŜszym otoczeniu. 
   Nasz Związek wystawił listę w wyborach 
do Sejmiku Wojewódzkiego – lista nr 3. 
Jako pierwsza na liście jest ElŜbieta 

Fornalczyk – Przewodnicząca Związku w 
Tesco Polska. Prosimy o oddanie głosów na 
Panią Elę. 
   Inaczej wygląda sprawa w wyborach do 
rad miast i gmin oraz w wyborach 
prezydentów i wójtów. Nasi członkowie 
startują z list innych komitetów. JeŜeli 
chodzi o miasto Tychy, to po spotkaniach z 
liderami ugrupowań oraz oceniając sposób 
dotychczasowej działalności moŜemy 
oceniać, kto powinien kierować naszym 
miastem. 
   Nie ukrywamy, iŜ naszą sympatią 
obdarzamy komitet Tychy Naszą Małą 
Ojczyzną i jego liderkę Barbarę Konieczną, 
która ubiega się o urząd Prezydenta 
Tychów. Przeglądając program wyborczy 
(na www.barbarakonieczna.pl ) oraz 
oceniając dotychczasową działalność 
uwaŜamy, iŜ powinno dojść do zmiany na 
stanowisku Prezydenta Tychów, właśnie na 
rzecz Pani Barbary.  
   Ostatnie lata rządów Andrzeja Dziuby 
pokazały, Ŝe mieszkańcy nie za bardzo 
mogą na niego liczyć. Miasto Tychy jest 
brudne, niebezpieczne i zaniedbane. 
Największą bolączką jest dla bardzo duŜej 
liczby mieszkańców - a dla wszystkich 
pracowników Fiata oraz sąsiednich spółek - 
problem z dojazdem i powrotem z pracy. 
Wyjazd spod Fiata do Tychów po pierwszej 
zmianie to bodajŜe największy korek na 
Śląsku, który powtarza się co dnia. Sierpień 
80 kilkakrotnie występował z inicjatywą 
rozwiązania problemu - jednak zawsze 
napotykaliśmy na opór - jak nie władz 
Fiata, to właśnie władz miasta Tychy. 
Bowiem dla władz miasta Tychy waŜniejsze 
są inne sprawy, niŜ sprawa dojazdu do 
pracy kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców 
miasta. Dlatego teŜ sądzimy, iŜ pracownicy 
na co dzień stojący w korkach powinni 
Dziubie powiedzieć: Ŝegnaj. 
   Komitet Wyborczy Tychy Naszą Małą 
Ojczyzną to lista nr 27. W okręgu nr 3 - są 
to osiedla: T, T1,G, P, W, Z, Z1, Paprocany, 
Cielmice, startuje z tej listy pracownik 
montaŜu – Krzysztof Kazberuk – poz. 7  
www.krzysztofkazberuk.pl/?page_id=270 

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
KOMNATA SOLNA – Informujemy 
członków Związku,  Ŝe w naszej siedzibie są 
do nabycia karnety 6-cio oraz 10-cio 
wejściowe do Komnaty Solnej. 
   W Komnacie panuje specyficzny 
mikroklimat podobny do morskiego 
powietrza nasycony mikro i 
makroelementami. Systematyczne 
przebywanie w takim mikroklimacie 
wspomaga leczenie wielu schorzeń oraz 
wzmacnia organizm. Więcej moŜna 
przeczytać na naszej WWW. 
   Karnety dla naszych członków są w 
cenie: 10-cio wejściowy – 25 zł, 6-cio 
wejściowy – 20 zł. Terminy wejść uzgadnia 
się telefonicznie. Przy zebraniu grupy 
minimum 4 osób (max. 6) moŜna 
zarezerwować całą komnatę. 
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