
 

WIEŚCI Z WŁOCHWIEŚCI Z WŁOCHWIEŚCI Z WŁOCHWIEŚCI Z WŁOCH    
   Na początku grudnia delegacja 
naszego Związku przebywała w 
Turynie. Było to kolejnych kilka 
spotkań roboczych, których celem 
jest stworzenie silnego ruchu 
związkowego, który będzie w 
stanie zatrzymać zaborcze 
pomysły Marchionniego. 
   Odbyliśmy w Turynie kilka spotkań, z 
czego najwaŜniejszymi były spotkania z 

przedstawicielami załóg z Mirafiori oraz z 
zakładu w Pomigliano. Po wzajemnej 
wymianie informacji okazało się, Ŝe wiele 
informacji publikowanych w mediach czy 
tez kolportowanych przez władze koncernu 
Fiat, albo mija się z prawdą, albo są 
informacjami niepełnymi, przez co 
wypaczonymi.  
   Największym problemem dla włoskich 
załóg jest zadeklarowana przez szefa Fiata 
chęć odstąpienia od związku pracodawców, 
a co za tym idzie, zamiar odstąpienia od 
stosowania ogólnokrajowego układu 

zbiorowego pracy. Tym właśnie Marchionne 
szantaŜuje włoskie związki. Brak układu 
zbiorowego spowoduje, Ŝe wdroŜone mogą 
być przeróŜne pomysły władz koncernu. A 
kaŜdy ten pomysł jest coraz bardziej 
zabójczy dla pracowników Fiata.  
   Poza znanymi ogólnie projektami, a takŜe 
znanymi z wdroŜonych od lat juŜ u nas 
rozwiązań (praca na 3 zmiany, obowiązek 
pracy w nadgodzinach), nowymi pomysłami 
są: 4-dniowy tydzień pracy po 10 godzin 
dniówka, deklaracje pracowników o tym, Ŝe 
nie będą chorować (po dwóch edycjach 
chorobowego w roku pracownik ma lecieć 
za bramę), pierwsze trzy dni chorobowego 
niepłatne, przeniesienie jednej z przerw w 
pracy na zakończenie dniówki (!!!), 
bezwarunkowy nakaz pracy w 
nadgodzinach i to bez limitu (teraz 
pracownicy we Włoszech nie mają 
obowiązku pracy w nadgodzinach).  
   Takimi rozwiązaniami jest zainteresowany 
szef Fiata. Chce traktować kaŜdy z 
zakładów fiata osobno – w kaŜdym coś 
uciąć z przywilejów i praw pracowniczych. I 
bynajmniej nie koszty tu są głównym 
motorem tych działań. Bowiem koszty 
pracy w zakładach Fiata to znikomy ułamek 
kosztów ogólnych. I to bez znaczenia czy w 
Polsce, we Włoszech czy teŜ w Turcji.  
   Głównym powodem jest chęć „trzymania 
kociołków pod parą” – czyli chęć posiadania 
zakładów produkcyjnych z załogami 
elastycznie zarządzanymi wedle potrzeb 
koncernu, bez względu na lokalne prawo, 
bez względu na dobro pracowników. Kiedy 
zajdzie potrzeba – załogi będą tyrać na 
okrągło – w światek, piątek i niedziele, a 
kiedy spadnie zapotrzebowanie – będą 
siedzieć w domach. Super rozwiązanie dla 
Fiata – elastyczne czasy pracy. Bez 
jakichkolwiek dopłat dla pracowników. 
Bezwarunkowe posłuszeństwo – coś na 
kształt obozów pracy.  
   Mechanizmem pomocnym, oprócz 
szantaŜu z wypowiedzeniem układów 
zbiorowych, jest poróŜnienie 
poszczególnych załóg we wszystkich 
zakładach Fiata na świecie. Właśnie temu 
ma słuŜyć zarówno propaganda Fiata, jak i 
ogólna niechęć władz koncernu do 
zrównania praw i przywilejów 
pracowniczych. Na nasze wielokrotne 
wystąpienia, zmierzające do poznania 
rozwiązań funkcjonujących w innych 
zakładach Fiata zwykle słyszeliśmy od 
dyrekcji, Ŝe oni nie wiedzą jakie zapisy 
funkcjonują np. we włoskich zakładach 
Fiata. Nasze wystąpienia do związków 
włoskich przez lata takŜe pozostawały bez 
odpowiedzi. 
   Teraz coś się zmienia. Zaczęliśmy 
rozmawiać i wymieniać uwagi oraz 
doświadczenia. Strasznie to zabolało władze 
Fiata. Tyska dyrekcja Fiata nawet wydała 
ulotkę, próbującą zdyskredytować nasze 
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działania.  
   We Włoszech zobaczyliśmy, jak 
zdeterminowana jest załoga Mirafiori. W 
poniedziałek 6 grudnia przyszli do pracy po 

3 tygodniach postoju. Mieli przepracować 4 
dni i pójść na kolejny postój do 7 stycznia. 
W dniu 4 grudnia w sobotę Marchionne 
zerwał negocjacje i oświadczył, Ŝe nie 
zamierza rozmawiać ze związkami – a 
szczególnie z FIOM, który przeciwstawia się 
ograniczeniom praw pracowniczych. 
Wystarczyło, by w poniedziałek rano kilku 
działaczy FIOM rozdało ulotki przed 
bramami Mirafiori, informujące o planach 
szefa Fiata, a juŜ o godzinie 10,15 część 
pracowników opuściła zakład i przed bramą 
nr 2 rozpoczął się wiec załogi. Pracowników 
było tylu, Ŝe produkcja została zatrzymana. 
Strajk. Władze Fiata szybko wymyśliły, 
Ŝeby nie podawać informacji o strajku, Ŝe 

nastąpił kolejny dzień postoju! Dodamy, Ŝe 
na wiecu przemawiał m.in. Przewodniczący 
naszego Zarządu Franciszek Gierot, którego 
załoga Mirafiori przyjęła bardzo serdecznie. 
Przedstawiciele załogi prosili o przekazanie 
pozdrowień załodze tyskiego Fiata – co teŜ 
tutaj czynimy. Załogę pozdrawiają równieŜ 
eurodeputowany Alberto Tridente, Ligi 
takŜe senatorowie Luigi Malabarda (były 
związkowiec z Alfy Romeo) oraz Franco 
Turigliatto.  
   Nasza jedna wizyta we Włoszech 
przyniosła o wiele więcej konkretnych 
informacji oraz stała się przyczółkiem do 
kolejnych działań, niŜ wiele 
dotychczasowych wizyt pozostałych 
związków. Jeszcze nigdy Ŝaden związek nie 
przedstawił efektów swoich działań 
związanych z wyjazdem do Turynu. 
Wyjazdy na Radę Europejską są tylko i 
wyłącznie przykryciem i przyklepaniem 
dziadostwa, które władze Fiata fundują 

załogom Fiata we wszystkich krajach. Tam 
nie ma Ŝadnych rozmów z pracownikami. 
Sądzimy, iŜ wizyta Piętki wespół z 
P.StróŜyk i P.Buszałem w kilka dni po 

naszej w Turynie polegała na 
zablokowaniu naszej inicjatywy. 
WZZ „Sierpień 80” uwaŜa, iŜ 
jedyną szansą obronienia praw 
pracowniczych w Fiacie – w 
całym Fiacie – jest wspólne 
zablokowanie pomysłów 
antypracowniczych wdraŜanych 
przez Marchionne. I w tym celu 
spotkaliśmy się wcześniej w 
ParyŜu, niedawno w Turynie. 
Planujemy kolejne spotkania i 
chcemy doprowadzić do 
wspólnego wystąpienia załóg 
Fiata przeciwko anty 
pracowniczej oraz anty ludzkiej 
polityce władz koncernu Fiat.  

   Jedyną drogą obrony pracowników jest 
współdziałanie wszystkich silnych 
związków, poparte olbrzymią presją załóg. 
W przeciwnym razie zamiast Europy, czeka 
nas północnokoreańska rzeczywistość… 

    OOOOTWARTA WOJNATWARTA WOJNATWARTA WOJNATWARTA WOJNA 

   Działania dyrekcji wobec naszego 
Związku wyraźnie pokazują stan 
emocjonalny przedstawicieli Fiata. 
   Pomimo wielu informacji oraz sygnałów, 
iŜ wiemy o zmuszaniu pracowników do 
wypisywania się z naszego Związku, władze 
fiata nadal zmuszają dozór do tego, by w 
kaŜdy moŜliwy sposób zmusili pracowników 

do rezygnacji z przynaleŜności 
do WZZ Sierpień 80. Wielu 
członków tej presji nie ulega, 
wielu nabawia się problemów 
zdrowotnych i emocjonalnych. 
Winnym tego stanu jest 
bezpośrednie kierownictwo, 
bezpośredni przełoŜony 
pracownika. W chwili obecnej 
dyrekcja nakazuje 
kierownikowi takie działania, a 
jak wyjdą one na jaw, to 
wtedy ci kierownicy zostaną 
sami jak palec – dyrekcja 
zwali na nich winę i będą 
kozłami ofiarnymi. Kto ich 
wtedy obroni? Jak zareagują 

ich koledzy i znajomi? Część oberwie za 
bezmyślne posłuszeństwo, a część za 
bezgraniczną głupotę oraz chamstwo. I tej 
drugiej części naprawdę nie będzie nam Ŝal.  
   Rozmawialiśmy z kierownikami w cztery 
oczy. O tych szantaŜach. Część z nich 
rozumie, Ŝe jest tylko trybikiem w 
maszynce Fiata, Ŝe są zmuszani. Ale nawet 
wtedy powinni trochę pomyśleć i wiedzieć, 
Ŝe za wszystko kiedyś przyjdzie czas 
zapłaty… 

JAK TO ZROJAK TO ZROJAK TO ZROJAK TO ZROZUMIEĆ?ZUMIEĆ?ZUMIEĆ?ZUMIEĆ? 
   P.StróŜyk wzywała nas niedawno do 
wyjaśnienia przyczyn braku naszego 
podpisu pod porozumieniem, które nic 
nie dając pracownikom, sporo 
zabierało.  
   Odpowiedzieliśmy pisemnie (zamieszcza-
jąc m.in. w Mikroinformatorze) argumenty, 
które zadecydowały. WyłoŜyliśmy jasno jak 

kawę na ławę. I co? MoŜna byłoby 
powiedzieć, Ŝe nic. Ale tak nie jest. Pani 
Przewodnicząca dalej brnie w steku bzdur i 
próbuje oszukać i wmanipulować 
pracowników Fiata w to, by mieli 
przekonanie, iŜ ona chciała dobrze, a zły 
Sierpień 80 zrobił wbrew oczekiwaniom 
pracowników. Jednak my nadal, a zapewne 
i cała załoga za wyjątkiem przybocznych i 
nielicznej grupki członków Solidarności nie 
wiemy, co dobrego niosło za sobą 
wspomniane porozumienie. 
   P.StróŜyk olbrzymi przypływ szczerości 
wykazała w tygodniku śląsko-dąbrowskim 
(nr 49, str.3 z 8.12.10), gdzie 
poinformowała czytelników, Ŝe: pracodawca 
zobowiązał się m.in. do wypłacenia całości 
premii oraz utrzymania stanu zatrudnienia 
w zamian za zgodę na przedłuŜenie okresu 
rozliczeniowego i odpracowanie 14 dni 
postojowego w przyszłym roku. Czy o 
czymś załoga oraz my nie wiemy? 
Jakich 14 dni? Czy są jakieś ustalenia 
pod stołem negocjacyjnym? A 
gwarancje zatrudnienia? Zapisy 
porozumienia nie dają Ŝadnej gwarancji. 
   Pytamy po raz kolejny: W zamian za co 
Solidarność wyraziła zgodę, by załoga 14 
sobót zapieprzała za friko? Nawet gdyby 
policzyć te 700 złotych, o które była premia 
świąteczna niŜsza niŜ rok temu – to warto 
było za to sprzedać załogę? Czy ceną moŜe 
była zmiana stanowiska pracy męŜa, który 
od kilku tygodni pracuje w utrzymaniu 
ruchu?  
   Co prawda tych 700 złotych tak liczyć nie 
moŜna – ale dla Solidarności to jedyny 
zapewne argument obronny. Swoją drogą, 
nisko wyceniają tyską załogę Fiata… 

NNNNOOOOWA ZAKŁADKAWA ZAKŁADKAWA ZAKŁADKAWA ZAKŁADKA 

   Od pierwszego poniedziałku stycznia 
na naszej stronie sierpien80fiat.pl 
umieszczamy nową zakładkę „Z 
piskiem opon”. Zamierzamy tam 
umieszczać cotygodniowe komentarze 
i informacje z minionego tygodnia. 
   Większość z nas ma dostęp do internetu i 
jest to najszybszy sposób przekazywania 
informacji. Chcemy co tydzień – w 
poniedziałek o godzinie 10.oo rano 
publikować w tej zakładce wszystko, co 
dotyczy pracowników Fiata, a wydarzyło się 
w ostatnim tygodniu. Tam znajdziecie 
najświeŜsze informacje. Nic nie powinno 
pozostać niezauwaŜone. Chcecie znać nasze 
zdanie w danym temacie – dzwońcie lub 
wyślijcie maila. 
   Materiały z tej zakładki nie będą 
drukowane i nie znajdziecie ich na 
gablotach. Dostępne będą tylko na naszej 
stronie.  
 
 

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
PACZKI – Co prawda większość paczek 
juŜ została wydana – ale prosimy tych, co 
jeszcze nie odebrali, by uczynili to w 
terminie do 22 grudnia. 
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