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FIATAFIATAFIATAFIATA    
   W dniu 29 listopada 2010 odbyło się 
w Bielsku spotkanie związków 
zawodowych Fiata z dyrekcją firmy.  
   W pierwszym punkcie spotkania, niejako 
na rozgrzewkę, dyrekcja Fiata zafundowała 
związkom informację o podwyŜkach. Ale nie 
o podwyŜkach płac dla pracowników, tylko 
o podwyŜkach cen biletów za przewozy 
pracownicze. Zakomunikowano nam, Ŝe od 
1 stycznia 2011 roku wzrastają opłaty 
pracowników za bilety na przewozy 
pracownicze. Wzrost jest na poziomie 6% 
dotychczasowych opłat. 
   Drugim – a zarazem najbardziej 
oczekiwanym – tematem, była wysokość 
nagrody świątecznej. Zgodnie z artykułem 
31 pkt 1 zakładowego układu zbiorowego 
pracy, pracodawca zobowiązuje się do 
wypłacenia pracownikom nagrody 
okolicznościowej z okazji Świąt BoŜego 
Narodzenia, której wysokość określi 
Dyrekcja Fiat Auto Poland S.A. na 
podstawie oceny sytuacji ekonomicznej 
Spółki, która zostanie przedstawiona 
zakładowym organizacjom związkowym. 
   No i właśnie podczas tego spotkania 
dyrekcja zaprezentowała wyrywkowe dane, 
mające podobno uzasadnić wielkość 
tegorocznej nagrody okolicznościowej. Z 
tych danych wynika, Ŝe w porównaniu do 
ubiegłorocznych wyników (które jak wiemy, 
były rekordowe pod względem produkcji 
oraz sprzedaŜy), przychód Spółki zmaleje o 
około 15 %. I to jest oczywiste i logiczne – 
bowiem za 2009 rok wyprodukowaliśmy i 
sprzedaliśmy ponad 606 tysięcy 
samochodów, a w tym roku będzie to liczba 
o około 70 tysięcy mniejsza. Ale inne cyfry 
są waŜniejsze. W planie na rok bieŜący w 
budŜecie ujęto załoŜenia, Ŝe wskutek 
inwestycji oraz mniejszej produkcji i 
sprzedaŜy, rok bilansowy zamknięty będzie 
stratą około 300 mln złotych. Dwa miesiące 
temu juŜ nastąpiła korekta – mówiono o 
stracie mniejszej – planowano stratę w 
kwocie około 193 mln złotych. Podczas 
poniedziałkowego spotkania usłyszeliśmy 
kolejną cyfrę – strata ma wynieść 86,7 mln 
złotych. 
   Co z tego wynika? Jedyny wniosek to 
taki, Ŝe sytuacja ekonomiczna Fiat 
Auto Poland S.A. jest duŜo lepsza niŜ 
zakładano i planowano.  
   Wobec powyŜszych informacji moŜna 
było oczekiwać, Ŝe nagroda okolicznościowa 
z okazji Świąt będzie wyŜsza niŜ w roku 
ubiegłym. Szybko jednak dyrekcja Fiata 
rozwiała złudzenia – oznajmiono, Ŝe premia 

w tym roku wyniesie 1.700 złotych.  
   Po raz kolejny okazało się, Ŝe nie praca 
załogi i jej wysiłek decydują o 
wynagrodzeniach pracowników. 
Decydującym staje się polityka prowadzona 
przez władze Fiata oraz przeogromna chęć 
pokazania pracownikom, Ŝe mają być 
posłuszną siłą roboczą. Dał to wyraźnie do 
zrozumienia podczas spotkania dyrektor 
Piętka. Dwukrotnie powtórzył, Ŝe gdyby 
proponowane przez dyrekcję 
porozumienie o odrabianiu dni postoju 
za friko weszło w Ŝycie (a nie wchodzi bo 
nie ma podpisów wszystkich 
reprezentatywnych organizacji 
związkowych – czyli brak jest zgody 
Sierpnia 80), to on postarałby się, by 
nagroda świąteczna była większa! 
Szczerość godna pozazdroszczenia! Czyli 
potwierdził sam – osobiście (a nie głosem 
jakiegoś rzecznika paplającego bzdury do 
mediów), Ŝe trzeba ukarać całą załogę 
za to, Ŝe Fiat musi przestrzegać prawa 
i płacić za postój! Tą samą argumentację 
Fiat powtórzył w komunikacie do załogi – 
nasz Związek oskarŜony o niŜszą premię. 
Chamstwo w najordynarniejszej formie. Ale 
w komunikacie jest i jeszcze jedna 
perełka – Fiat przyznaje, Ŝe nie 
chodziło o porozumienie odnośnie 
odrabiania dni przestoju, ale o 
wprowadzenie elastycznego czasu 
pracy!!! Za friko!!! 
   Po raz kolejny wyszły teŜ na wierzch 
kłamstwa dyrekcji i dozoru – przecieŜ 
większość z pracowników pamięta jak 
jeszcze niedawno wmawiano kaŜdemu, Ŝe 
jak na dni postoju weźmie urlop, to będzie 
miał wyŜszą nagrodę świąteczną. Część 
pracowników w czasie postoju pracowała – 
i zapewne liczyła, Ŝe Fiat ich nie okradnie. 
Nic bardziej złudnego.  
   ZbliŜa się koniec roku. Przychodzi czas 
podsumowań i rozliczeń. Przykro jest nam 
to pisać i o tym mówić – ale władze 
koncernu Fiat w tym roku pokazały, Ŝe nie 
mają za grosz szacunku do całej załogi, za 
ich trud i poświęcenie.  
   Pierwszy sygnał tej złodziejskiej polityki 
wobec załogi ukazał się na wiosnę, gdy w 
porozumienie płacowe wtrącono warunki 
wypłaty podwyŜki, tzw. trzeciej transzy, 
czyli po 600 złotych. JuŜ wtedy dyrekcja 
kombinowała jak okraść załogę. Druga 
sprawa to ocena – czy rok 2010 Fiat 
zakończy nie zrealizowaniem planów 
liczonych dla nominalnego czasu pracy? W 
styczniu będziemy dokładnie liczyć… 
   Brak wypłaty tej trzeciej transzy to 
początek. Kolejny etap to zabranie załodze 
pieniędzy z premii efektywnościowej. Za 
pobicie rekordu produkcji, za bardzo dobre 
wyniki, załoga została ukarana zabraniem 
połowy premii efektywnościowej. Minęło 
kilka miesięcy – i Fiat okrada załogę po raz 
kolejny. Okrada z części  nagrody 

świątecznej.  
   Za rok 2010 kaŜdy z pracowników za 
jego dobrą, wydajną i uczciwą pracę został 
ukarany obniŜeniem płacy o ponad 2.000 
złotych. W tą politykę doskonale wpisuje się 
niby drobiazg – ale podniesienie cen 
biletów na przewozy o 6% akurat teraz 
właśnie ma swoją wymowę.  
   Złodziejska polityka koncernu wobec 
załogi, która przynosi największe zyski ze 
wszystkich zakładów Fiata na świecie. Co 
jeszcze nam wymyślicie? Co jeszcze 
zostanie zabrane lub ograniczone? Co 
chcecie udowodnić? 
   Bo załoga juŜ ma wyraźny sygnał, Ŝe im 
więcej i wydajniej pracuje, to ma za to 
coraz mniej płacone. Coraz więcej 
pracowników zastanawia się, czy warto się 
tak poświęcać. MoŜe spokojniejsza praca 
będzie lepiej wynagradzana… 
   Po opublikowaniu kwoty nagrody 
świątecznej w znacznej części pracowników 
narosła złość. Wielu czuje się oszukanych 
przez Fiata. Niektórzy dopiero teraz 
otwierają oczy. A przez kilka ostatnich 
godzin słyszymy juŜ o chęci oddania 
corocznie wręczanych pracownikom babek 
świątecznych dla władz Fiata – niech się 
naŜrą i udławią – kosztem pracowników. 
   I jeszcze jedno – informacyjnie: W 
Powertrain pomimo postojów w I półroczu 
– 2.000 zł, W Comau 1.900, Plastic 
Components min 1.950. Co oznaczają te 
kwoty? Fiat na ludziach pracujących na 
jego pomyślność robi pokazówkę. I co z 
tego, Ŝe w stylu stalinowskim? Arlet dostał 
nagrodę „Wybitny przywódca”– Pietka mu 
pozazdrościł. MoŜe weźmie udział w 
konkursie „Wybitny upierdalacz”?  
   WZZ „Sierpień 80” nie podpisał tego 
porozumienia poniewaŜ raz na zawsze 
zostałaby otwarta furtka na wprowadzenie 
elastycznego czasu pracy. Na zawsze 
pracownicy straciliby na wynagrodzeniach i 
na pewno nigdy tej straty nie dałoby rady 
juŜ odrobić. Wobec tego, nie ma co liczyć 
na to, Ŝe Sierpień 80 podpisze tego typu 
porozumienie. Porozumienie jednostronne – 
zabierające i nic nie dające pracownikom. 

W IMIĘ CZEGO?W IMIĘ CZEGO?W IMIĘ CZEGO?W IMIĘ CZEGO?    
   Nikt z nas nie lubi, jak jest 
oszukiwany i okłamywany. Ale wielu z 
nas nawet nie wie, Ŝe ktoś, w celu 
realizacji swoich planów oraz ambicji, 
wyprowadza sporą część załogi na 
manowce.  
   Nie sposób przejść obojętnie wobec 
bezkarnych harców przewodniczącej 
Solidarności i jej przybocznych. Zarówno 
podczas spotkania w Bielsku 29.11.10 r, 
jak i w komunikacie wydanym przez 
Solidarność w dniu 26.11.10 r. sporo jest 
kłamstw i oszustw, a motywem 
przewodnim tej przedziwnej propagandy 
sukcesu Solidarności, jest chęć 
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zaszkodzenia naszemu Związkowi.  
   Na początek wypunktujemy bzdury z 
komunikatu. Solidarność napisała: (4 
akapit): NSZZ Solidarność kategorycznie 
wówczas sprzeciwiła się odpracowywaniu 
dzień za dzień, natomiast pozostałe 
organizacje były gotowe zaakceptować 
propozycję dyrekcji w przypadku gdy 
Solidarność równieŜ podpisze. Kłamstwem 
jest twierdzenie, Ŝe nasz Związek wyraził 
zgodę. Jak juŜ wcześniej pisaliśmy i 
wielokrotnie informowaliśmy: Sierpień 80 
zaakceptuje porozumienie, jeŜeli koszty 
zmiany dni roboczych obciąŜą nie tylko 
kieszeń pracownika, ale takŜe i Fiat 
poniesie tego koszty (moŜna o tym 
przeczytać w Mikroinformatorze nr 299 z 
9.09.10 – Brak zgody – akapit 3). W 
podpisanym przez Solidarność 
porozumieniu całe koszty tej manipulacji 
czasem pracy ponosi pracownik.  
   Kolejny kwiatek to 7. akapit komunikatu 
Solidarności: Oświadczyliśmy, Ŝe 
podpisujemy porozumienie, które w jakimś 
stopniu rekompensuje uciąŜliwość 
odrabiania czyli za kaŜdy dzień oprócz 
normalnego wynagrodzenia pracownik 
otrzymałby dodatkowo 100 % płacy 
zasadniczej. Trudno te oświadczenie 
zaklasyfikować. W pierwszej chwili nasuwa 
się stwierdzenie, Ŝe to manipulacja. Ale po 
analizie kilku wypowiedzi StróŜyk i jej 
przybocznych widać, Ŝe to nie jest 
manipulacja. Co gorsze – nie jest to teŜ ich 
kłamstwo. Jest to bowiem kłamstwo, 
stwierdzenie nieprawdy, ale wynikające z 
niewiedzy lub głupoty osób wydających tak 
bzdurne oświadczenie. Prawda zawarta jest 
w zapisach porozumienia, które mówi, Ŝe 
za dzień odpracowywany, pracownik 
dostanie: - za czas wykonywania pracy – 
normalne wynagrodzenie płaca zasadnicza 
z premią, - za czas niewykonywania pracy 
– wynagrodzenie określone przepisami 
prawa pracy, a za te dni zaliczkowe 
wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 
podlega rozliczeniu.  
   Co to oznacza? Ano tyle, Ŝe pracownik za 
wolne w październiku otrzymałby zaliczkę w 
wysokości stawki zaszeregowania (jak za 
postój – 85%). A jak odrobi ten dzień to 
dostanie całą dniówkę minus to co dostał za 
październik. Czyli za dzień pracy dostanie 
15%. Jest oczywiście jeszcze 3 punkt 
porozumienia, który dodaje kasy za dzień 
odpracowany – 8 x stawka godzinowa. Od 
kilku miesięcy proponujemy, by ktoś nas 
przekonał i pokazał, co jest w tym 
rozwiązaniu korzystniejszego od tego, co 
mamy na dziś – czyli bez naszego podpisu. 
Bowiem teraz jest tak – za październik 
mamy postojowe – 85% - mamy i juŜ. Bez 
jakichkolwiek rozliczeń. A jeŜeli będziemy 
musieli pracować w przyszłym roku w jakiś 
wolny dzień – to będziemy mieli nie tak, jak 
chce Solidarność – 15% + 8 X godzinna 
stawka zaszeregowania, ale będziemy mieli 
nadgodziny. KaŜdy znający cyferki i 
umiejący je składać w liczby łatwo moŜe 
sobie wyliczyć, ile straciłby na wejściu 
porozumienia w Ŝycie. 
   KaŜdy, kto zna cyferki. Ale nie władze 
Solidarności. Niezły pokaz matematyki i 
logiki dali w swoim październikowym 
NiezaleŜnym Związkowcu  (nr9/10 str.3). 

Zacytujemy ten kwiatek: Odrabianych 
dniówek miało być siedem, a to oznacza, Ŝe 
gdyby w tych dniach odbywała się praca w 
nadgodzinach to kaŜdy otrzymałby niecałe 
sześć (dokładnie 5,95) wynagrodzeń 
dziennych. Przeliczając na gotówkę daje to 
średnio 737,80 zł na pracownika. Związek 
zawodowy dopuszcza taką moŜliwość, 
Ŝe pracownik za 7 dniówek nadgodzin 
dostałby zapłatę za niecałe 6 dniówek 
zwykłych???  
   Kolejna bzdura: UwaŜamy, Ŝe decyzja, 
którą podjęliśmy o podpisaniu 
porozumienia była słuszna z uwagi na fakt, 
Ŝe równie dobrze w pierwszym kwartale 
moŜe nie być pracy i planowany postój 
wówczas byłby na koncie 2011 roku. Niezłe 
uzasadnienie. Skoro mamy postój w 2010 i 
finansowe konsekwencje tego dotknęły juŜ 
pracowników, to rzeczywiście wrzucenie 
drugi raz tego postoju w 2011 roku ma 
głęboki sens. Oczywiście, jeŜeli ktoś chce 
po raz kolejny orŜnąć załogę. 
   Kłamstwem jest takŜe wkładanie nam do 
ust stwierdzenia, Ŝe proponowaliśmy roczny 
okres rozliczeniowy. Trzeba ruszyć szarymi 
komórkami by zrozumieć, iŜ nasza 
propozycja dotyczyła wprowadzenia 
zasady, iŜ ewentualne dni odrabiane 
przeplatane byłyby włoskimi sobotami w 
nadgodzinach. Podpisane przez Solidarność 
porozumienie zablokowało nadgodziny 
zbiorowe na dość długi czas. 
   W komunikacie Solidarności na koniec 
jest jakoby pytanie do nas: jaki jest 
prawdziwy powód braku naszego podpisu 
pod porozumieniem. A więc - jedynym, ale 
podstawowym powodem jest dobro 
pracowników. Sierpień 80 nie zgodził się 
na obniŜanie płac. Nie zgodził się na 
przedmiotowe traktowanie załogi.  
   I dochodzimy do sedna sprawy. Układ sił, 
relacje związkowe i pracownicze, pozycja 
związków zawodowych – te parametry 
mówią wyraźnie (na chwilę obecną) – Ŝe 
nie ma sensu snucie planów w wariantach 
optymistycznych.  
   Władze koncernu Fiat pokazują wyraźnie, 
Ŝe zarówno w Tychach, jaki i w innych 
zakładach koncernu (chociaŜby we 
Włoszech), zrobią wszystko, by jak 
najbardziej ograniczyć nabyte przywileje 
pracownicze oraz ograniczą koszty pracy. 
Do tego, by przeciwstawić się tak 
potęŜnemu pracodawcy – przeciwstawić się 
skutecznie – trzeba zrobić to działaniem 
wspólnym i zdecydowanym.  
   Jednak część związków w nosie ma 
jakiekolwiek działania przeciwne woli 
dyrekcji – to związki, które nigdy nic nie 
zrobią, maja to we krwi i tak juŜ zostanie w 
ich przypadku. Niektóre są za słabe by 
cokolwiek zrobić. A niektóre, pozornie silne, 
potrafią tylko deprecjonować to, co robią 
inni.  
   Znamienną jest obecna postawa 
Solidarności. Przewodnicząca marzy, Ŝeby 
załoga stała za nią murem, a przy kaŜdej 
okazji pokazuje, Ŝe tylko droga przez nią 
obrana jest słuszna. Wszyscy inni są źli i są 
w układach. Usłyszeliśmy, Ŝe Sierpień 80 
ma układ z Piętką i obecna sytuacja jest 
wyreŜyserowana, Ŝe pomogliśmy Piętce 
orŜnąć załogę. Tak - a w zamian Piętka 
poprzez dozór kazał nam wypisać ponad 

100 członków. KaŜdy mógł się przekonać, 
na czym ten układ polega. Szczególnie jak 
szantaŜem, stosując mobbing, oraz 
strasząc nie przedłuŜaniem umów dozór 
znęcał się nad naszymi członkami. Do dnia 
dzisiejszego jest grupa polująca i próbująca 
zdekonspirować osoby biorące udział w 
proteście przeciwko Arletowi. Trzeba mieć 
nieźle we łbie pokręcone, by rzucać takie 
oskarŜenia. Ponadto, bardzo nieuczciwym 
jest przypisywanie sobie jako sukcesów 
wdroŜonych w Ŝycie podwyŜek w latach 
ubiegłych. Do dziś nie ma tam podpisów 
Solidarności i przez to pracownicy zamiast 
wyŜszych stawek mają dodatki. A StróŜyk 
do dziś płacze, Ŝe to inne związki pchają 
pieniądze w dodatki. Widać, Ŝe Solidarność 
jak nie ma wrogów, to zrobi wszystko, by 
ich znaleźć. Teraz idą ręka w rękę z 
dyrekcją – to my staliśmy się ich wrogiem. 
Ale nie tylko my – chyba takŜe i cała 
załoga. 
   Ponadto, niewiele nas interesuje, kto ma 
z kim układy, kto komu z ręki je. 
Pracownicy to ocenią. Historia zatacza kręgi 
i lubi się powtarzać. Po raz trzeci w historii 
tego zakładu nasz Związek kategorycznie 
sprzeciwił się władzom koncernu – bowiem 
nie liczymy corocznych utarczek przy 
podwyŜkach czy teŜ innych potyczek na linii 
dyrekcja – związki. Obrywamy razy, ale 
nadal uwaŜamy, Ŝe podjęliśmy jedyną 
słuszną decyzję. Zapewne inaczej 
wyglądałaby obecnie sytuacja w zakładzie, 
inaczej wyglądałoby podłoŜe pod czekające 
nas rozmowy płacowe, gdyby pozostałe 
związki przeciwstawiły się zakusom władz 
koncernu na kolejne ograniczenia praw 
pracowniczych. Smutne, Ŝe są tacy 
pseudozwiazkowcy, co wykorzystują 
obecną sytuację i słyszymy z ich strony 
kretyński rechot.  
   Nikt przed nikim drzwi nie zamyka. KaŜdy 
moŜe wybrać drogę, która moŜe 
doprowadzić do wzrostu zadowolenia 
pracowników z warunków płacowych i 
socjalnych. I wcale nie jest potrzebna tu, 
jak sugeruje StróŜyk jakakolwiek dyskusja 
– bowiem, albo ktoś chce zrobić dla 
pracowników cos dobrego, albo niech 
przynajmniej nie wkłada kija w szprychy. 
PrzeróŜnych dyskusji były juŜ setki i nic z 
nich nie wynika. Zamiast gadać i mamić 
obietnicami wystarczy chociaŜ raz zrobić to, 
do czego członkowie poszczególnych 
związków oddelegowali swoich 
przedstawicieli: zrealizować oczekiwania 
pracowników.  
 

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
PACZKI – Jak co roku, tak i w tym roku, 
od 13 grudnia rozpoczniemy w naszych 
siedzibach wydawanie paczek świątecznych 
dla członków naszego Związku.  
   Dlatego teŜ informujemy, iŜ paczki będą 
wydawane od dnia 13 grudnia w godzinach 
od 8.00 do 14.00 oraz dodatkowo: 
13 (poniedziałek) od  14.00 – 15.00 
13 (poniedziałek) od  21.30 – 22.30 
14 (wtorek)         od    5.30 –  8.00 
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A od stycznia 2011 co poniedziałek 
komentarz: Minął tydzień… 


