
 

PO KONTROLIPO KONTROLIPO KONTROLIPO KONTROLI    
   Dawno nie było tak długiej 
kontroli PIP w Fiacie. Ponad dwa 
miesiące.  
   A mieli czego kontrolerzy szukać. Pojawili 
się na wniosek „Sierpnia 80”, a zakres 
kontroli obejmował: przymuszanie 
pracowników do brania urlopów 
bezpłatnych, szantaŜ, straszenie i mobbing, 
oraz przymuszanie pracowników do 
rezygnacji z przynaleŜności do naszego 
Związku. Dodatkowo kontrolerzy zajęli się 
takŜe tempem linii produkcyjnych. 
   We wszystkich tematach okazało się, Ŝe 
władze Fiata prowadziły działania bądź 
niezgodne z prawem, bądź wykorzystując 
pogranicze prawa.  
   Akcja przymuszania pracowników do 
pokrycia dni postojowych urlopami 
bezpłatnymi miała miejsce, potwierdziła to 
kontrola. Dzięki naszej interwencji Fiat 
wycofał się z przymusu pokrycia postoju 
urlopem bezpłatnym. Jednak przy okazji 
wyszły na jaw dwa istotne problemy.  
    Po pierwsze – w aktach osobowych 
pracowników kontrolerzy znaleźli czyste – 
nie wypełnione – wnioski o urlop bezpłatny 
podpisane przez pracowników. Na dodatek 
daty wypełnienia wniosku były wcześniejsze 
niŜ data zatrudnienia danego pracownika!!! 
Oczywiście termin urlopu bezpłatnego nie 
był wpisany na wniosku! Potwierdziły się 
zatem informacje, Ŝe nowi pracownicy są 
przymuszani przed przyjęciem do pracy do 
podpisania tych wniosków! Ktoś przymusza 
pracownika do takich działań, które są 
niezgodne z prawem – a wniosku 
kontrolerów PIP z tego nie ma Ŝadnego! 
Jaki mobbing, jaki szantaŜ?  
    Druga rzecz, która wyszła na jaw przy 
okazji urlopów bezpłatnych to fakt 
pokrywania takimi urlopami przerwy 
urlopowej – remontowej, przez 
pracowników, którzy mają za mało dni 
swojego urlopu. OtóŜ, wedle prawa, a 
potwierdziła to inspekcja pracy, w 
takim przypadku, gdy ktoś nie ma 
urlopu wypoczynkowego, to w 
pierwszym rzędzie firma powinna mu 
zapewnić pracę lub udzielić postoju! 
Ale w Ŝadnym przypadku bezpłatny!  
   Bardzo waŜnym zagadnieniem przy tej 
okazji jest to, Ŝe w przypadku planowania 
urlopów – coś co zwykle robiono w Fiacie, 
ale od dwóch lat zaprzestano – pracownik 
wie kiedy i ile urlopu mu będzie potrzebne. 
Teraz – a w przypadku braku planów, moŜe 
zaistnieć taka sytuacja, iŜ ktoś wykorzysta 
więcej urlopu wypoczynkowego, niŜ będzie 
potrzebnego na przerwy w produkcji, i 
wtedy mamy przypadek, o którym 
pisaliśmy wyŜej: praca lub ewentualnie 
postój. Ale nie bezpłatny! 

   Potwierdziła kontrola stosowanie przez 
Fiata mechanizmu nadrabiania produkcji w 
przypadku nieprzewidzianych postojów. 
Szarpane tempo linii produkcyjnych ma być 
bardziej monitorowane. Wyrywkowa 
kontrola poszczególnych dni produkcji 
potwierdziła, Ŝe w większości przypadków 
dochodziło do bardzo nierytmicznej 
produkcji. Postoje nadganiano zwiększonym 
tempem linii produkcyjnych. Jak to będzie 
wyglądać po zaleceniach PIP – czekamy na 
sygnały od pracowników. I liczymy na 
uczciwe stanowisko PIP. 
   Straszenie, szantaŜ i mobbing takŜe 
zostały zauwaŜone przez PIP – ale Ŝadnych 
wniosków z tego tytułu kontrolerzy nie 
wyciągnęli. Skierowali nas do Prokuratury, 
sami umywając ręce. Sądziliśmy, iŜ tak 
będzie – i sprawy w Prokuraturze są juŜ od 
kilku tygodni. W tym przypadku PIP 
ewidentnie uchyla się od swej roli, nie 
chcąc zaszkodzić władzom Fiata. 
Kontrolerzy wiedzą, Ŝe w Fiacie dyrekcja 
wypowiedziała „Sierpniowi 80” wojnę. 
Wiedzą, Ŝe łapy Fiata daleko sięgają. 
Dlatego teŜ, WZZ „Sierpień 80” oprócz 
powiadomienia Prokuratury, ponownie 
wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o 
interwencję.  

                   PŁACEPŁACEPŁACEPŁACE 

    Ponowiliśmy wystąpienie do władz 
Fiata styczeń wprowadzenie podwyŜek 
płac na rok 2011. 
   Oto treść wystąpienia: 
   Zarząd Zakładowy WZZ „Sierpień 80” Fiat Auto 
Poland S.A.  wnosi o podjęcie w trybie pilnym 
negocjacji mających na celu wdrożenie w życie z 
dniem 01.02.2011 podwyżek płac dla 
pracowników Fiat Auto Poland S.A. w wysokości 
średnio 850 zł. 
   Wniosek nasz uzasadniony jest obecną sytuacją 
ekonomiczną Spółki Fiat Auto Poland. Wielokrotne 
publikacje władz Fiata na temat Fiat Auto Poland 
S.A., publikowane zarówno w mediach, jak i w 
biuletynach wewnętrznych (Wiadomości, Fiat 
Wokół Nas) czy też w radiowęźle zakładowym 
(np. 18.01.11 – „kolejny bardzo dobry rok dla 
FAP”) pokazują wyraźnie, iż załoga ciągle i 
systematycznie z wielkim poświęceniem i 
zaangażowaniem realizuje założone zadania, a 
nawet je przekracza. Marchionne w swych 
wypowiedziach w ostatnim czasie także podkreśla 
wyraźnie, iż tyski zakład Fiata jest wzorem dla 
innych – w zakresie wielkości oraz jakości 
produkcji. 
   Co jeszcze mieliby zrobić pracownicy, by ich 
poziom zarobków był adekwatny do włożonej 
pracy? Milczenie innych związków w obecnej 
sytuacji jest co najmniej dziwne – ale Zarząd 
Zakładowy WZZ „Sierpień 80” sądzi, iż wszystkie 
bez wyjątku poprą naszą inicjatywę.    
   Ponadto Zarząd Zakładowy WZZ „Sierpień 80” 
Fiat Auto Poland S.A. wnosi, na podstawie 
uzyskanych w 2010 wyników produkcyjnych, o 
wypłacenie trzeciej transzy uzgodnionych 

podwyżek na rok 2010, a do dnia dzisiejszego nie 
zrealizowanych. 

          OCENY          OCENY          OCENY          OCENY 

   Mija styczeń – i pracownicy jak co 
roku otrzymają do podpisu arkusze z 
ich ocenami pracy. 
   MoŜe nie jak co roku. Bowiem tym razem 
pracownicy dozoru arkusze będą wypełniać 
według pewnej instrukcji. Oto jej 
początkowa treść (pisownia i wytłuszczenia 
z oryginału): Witamy państwa w załączeniu 
przesyłamy druki oceny pracowników 
fizycznych wraz z arkuszem 
zestawieniowym i instrukcją oceny. Bardzo 
prosimy o dokonanie oceny i przesłanie 
wypełnionych druków do nas w terminie do 
21.01.2011. Aby uniknąć konieczności 
drukowania przez Państwa arkuszy ocen w 
najbliŜszych dniach zostaną dostarczone 
państwu gotowe druki. Przypominamy, Ŝe 
do tzw. „zbiorówki” wpisujemy tylko oceny 
końcowe, nie cząstkowe! Bardzo proszę o 
przekazanie druków oceny oraz 
arkuszy zestawieniowych do RePO 
przed wręczeniem do podpisu 
pracownikom! 
   Jednak najlepsze przed nami – oto treść 
właściwej instrukcji: Oceniamy wszystkich 
pracowników (w sytuacji oddelegowania 
pracownika bądź przemieszczenia proszę 
skonsultować ocenę z aktualnym 
przełoŜonym) Zadbajcie równieŜ o to, aby 
rozkład ocen wył właściwy tj. nie tylko 
same oceny 4 i 3 ale równieŜ oceny 2 i 
1. Procentowy rozkład ocen w ramach 
kaŜdego Zespołu Technologicznego 
powinien rozkładać się zgodnie z 
następującą proporcją – 15% - 
najsłabszych ocen; 60% średnich ocen i 
25% najlepszych ocen. KaŜda ocena, którą 
wręczacie Państwo do podpisu 
pracownikowi nie moŜe zawierać Ŝadnych 
poprawek korektorem, skreśleń lub 
innych poprawek, które mogą w 
przyszłości stanowić podstawę do jej 
podwaŜenia. KaŜda ocena, która będzie 
zawierała jakiekolwiek poprawki zostanie 
zwrócona do powtórnego podpisu. 
   Dyrekcja Fiata bije rekordy w 
traktowaniu własnych pracowników jak 
niewolników. Po akcji zmuszania 
pracowników wypisywania urlopów 
bezpłatnych oraz wypisywania się ze 
związków zawodowych, ukazała się kolejna 
instrukcja dla słuŜb zakładu oceniających 
przydatność pracowników. 
   Okazuje się, Ŝe te oceny muszą spełniać 
pewne narzucone przez dyrekcję normy. I 
tak procentowy rozkład ocen ma się 
rozkładać w taki sposób, Ŝe ocen 
najsłabszych (2 i 1) ma być 15%. 
Określono takŜe procentowy udział ocen 
średnich i najlepszych. Oceny te są później 
podstawą do zwolnienia pracownika. 
Pracownik otrzymując ocenę 1 lub 2 moŜe 
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więc spodziewać się wkrótce 
wypowiedzenia. Okazuje się, Ŝe dyrekcja 
Fiata Ŝyczy sobie, aby tych pracowników 
było ni mniej ni więcej, tylko dokładnie 
15%. Przedwojenny polski anarchista Franc 
Fiszer twierdził, „Ŝe nie będzie w Polsce 
dobrze, dopóki nie rozstrzela się 100 
tysięcy złodziei”. Zapytany, a co jeśli się 
tylu nie znajdzie, odpowiedział bez 
namysłu: „Nie szkodzi. Dobierze się z 
uczciwych” Jak widać dyrekcja Fiata uwaŜa 
podobnie. Nie będzie dobrze, jeśli nie 
znajdzie się w zakładzie 15% (to znaczy 
około 1000) nieprzydatnych pracowników. 
Jeśli się tylu nie znajdzie, to dobierze się z 
pracowników, którzy sumiennie wykonują 
swoje obowiązki. WaŜne, aby zgadzała się 
cyfra.  
   Jeden z kierowników powiedział do 
pracownika, „Ŝe dyrekcja prowadzi wojnę z 
Sierpniem 80”. Kolejna absurdalna 
instrukcja w sprawie ocen pracowników 
pokazuje, Ŝe ten kierownik się mylił. 
Dyrekcja prowadzi wojnę z własnymi 
pracownikami. Instrukcja ta pokazuje 
wyraźnie, Ŝe praca pracownika, jego 
kwalifikacje, starania, nie mają Ŝadnego 
znaczenia. 15% ma być nieprzydatna i 
takich ocen oczekuje dyrekcja od swoich 
słuŜb. Wszelkie gadki o indywidualnym 
traktowaniu pracownika, o jego 
przydatności na podstawie rzetelnej oceny 
jego pracy i kwalifikacji oraz o „Kodeksie 
etyki” moŜna między bajki włoŜyć. Dyrekcji 
Fiata moŜemy pogratulować – Orwell przy 
Was wysiada.  
   Zapewne inaczej wygląda ocena 
przydatności pracowników dozoru. Coraz 
częściej widzimy, Ŝe by awansować, 
wystarczy przyzwoicie kraść lub mocno się 
alkoholizować. Przykładów Bolków czy teŜ 
Źrebaków jest dość sporo. Lider Sufin, 
słaby ale nie stroniący, wyleciał z posadki, 
był zesłany na Millenium, ale w glorii 
chwały powrócił na kierownikowanie. Coraz 
częściej słychać, Ŝe te dziwne atrybuty 
stają się wyznacznikiem przydatności do 
pracy w dozorze. Swoją drogą, jest w 
dozorze wielu bardzo dobrych i uczciwych 
pracowników – powiększanie tego grona o 
osoby skompromitowane i nieudolne stawia 
tych uczciwych i prawych w niezbyt 
korzystnym świetle. 
   Pracownikom Ŝyczymy, aby w przyszłości 
dyrekcja nie wpadła na pomysł, aby 
losować przypisanie do odpowiedniej 
kategorii ocen. Choć znając realia panujące 
w Fiacie, moŜe taki system byłby nawet 
sprawiedliwszy. 

KOMISJA BKOMISJA BKOMISJA BKOMISJA BHPHPHPHP    

czyli teatr jednego aktoraczyli teatr jednego aktoraczyli teatr jednego aktoraczyli teatr jednego aktora 
    W dniu 09.12.2010 r. na 
posiedzeniu Komisji BHP strona 
związkowa ponownie poruszyła 
problem wysokich temperatur na 
halach produkcyjnych w okresie 
letnim, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydz. Lakierni 
(lecz nie tylko).  
   Mając na uwadze to, Ŝe okres zimowy 
szybko minie i zaczną się ponownie 
problemy pracowników spowodowane 

wysoką temperaturą na stanowiskach 
pracy, strona związkowa wystąpiła z 
wnioskiem o zainstalowanie klimatyzacji na 
halach produkcyjnych. Zdając sobie 
sprawę, Ŝe to przedsięwzięcie jest 
inwestycją kosztowną i wymagającą czasu, 
związkowcy poszli pracodawcy na rękę i 
zaproponowali rozłoŜenie jej w czasie kilku 
lat. Początkowo p. przewodnicząca Komisji 
BHP uświadomiła członków Komisji Ŝe 
,środki na takie inwestycje musi zatwierdzić 
dyrekcja w Turynie, ale z wnioskiem o to 
musi wystąpić dyrekcja FAP Tychy”. W 
związku z taką informacją, strona 
związkowa wystąpiła o sformułowanie 
takiego wniosku i przegłosowanie go na 
trwającym posiedzeniu. W tym momencie 
zaczęło się mataczenie i pokrętne wymówki 
strony dyrekcyjnej, Ŝe  jest to niemoŜliwe, 
poniewaŜ i tak nie dostaniemy funduszy. W 
rezultacie stanęło na tym, Ŝe strona 
związkowa po zakończeniu posiedzenia 
sformułuje wniosek, który zastanie 
przedłoŜony członkom Komisji BHP. 
   Wniosek taki sporządził Zakładowy 
Społeczny Inspektor Pracy i przedstawił go 
do akceptacji członkom Komisji BHP. 
Wniosek zaakceptowało 10 (dziesięcioro) z 
15(piętnastu) Członków Komisji. Wniosek 
poparła strona związkowa i lekarze. Nie 
poparł go nikt ze strony dyrekcji. Jednak 
wniosek został przegłosowany i powinien 
być zaakceptowany przez p. 
Przewodniczącą Knapczyk, której 
obowiązkiem jest nadanie wnioskowi 
dalszego biegu. Pani Knapczyk nie zrobiła 
tego, mało na tym, z wiadomych sobie 
powodów usiłuje za wszelką cenę tą 
inicjatywę storpedować i  robi z Komisji 
BHP (niezgodnie z prawem), teatr jednego 
aktora. Powstaje pytanie w czyim interesie 
działa Przewodnicząca Komisji BHP, 
zarazem kierowniczka Zakładowej SłuŜby 
BHP? Co jej szkodzi wystąpić z takim 
wnioskiem w imieniu Komisji BHP? Włosi, 
albo dadzą pieniądze, albo nie. Ale nie 
dowiemy się tego dopóki ich nie zapytamy. 
   Znane są przypadki tuszowania 
wypadków na terenie zakładu FAP w 
Tychach, praca niezgodna z technologią (co 
stwarza zagroŜenie wypadkami). Te 
przykłady moŜna mnoŜyć, ale to, Ŝe 
torpeduje się wniosek poprawienia 
warunków pracy dla cięŜko harujących 
ludzi, (którzy wypracowują równieŜ 
pieniądze na wypłatę p. Przewodniczącej), 
jest działaniem na szkodę pracowników, a 
w konsekwencji na szkodę zakładu.  
WZZ „Sierpień 80” apeluje do 
Przewodniczącej Komisji BHP przekazanie 
wniosku do dyrekcji FAP w Tychy w celu 
uzyskania jednoznacznej i jasnej 
odpowiedzi w temacie poprawy warunków 
pracy zawartych we wniosku. 

       REFERENDUM     REFERENDUM     REFERENDUM     REFERENDUM    
   W zakładzie Fiata w Turynie odbyło się 
referendum w sprawie przyjęcia lub 
odrzucenia porozumienia zawartego 23 
grudnia 2010, a podpisanego przez część 
związków z dyrekcją Fiata. 
   Plan Marchionne (porozumienie z 
23.12.10) zakłada wprowadzenie za friko 
elastycznego czasu pracy, skrócenie przerw 
w pracy, obowiązkową pracę w 

nadgodzinach w wymiarze 120 godzin 
rocznie, ograniczenie płac w przypadku 
chorobowego, wprowadzenie nowego 
systemu normowania czasu pracy, 
moŜliwość uruchomienia bez zgody 
związków systemu 18 zmian lub zmian po 
10 godzin.  
    54% pracowników poparło plan 
Marchionne. Największy związek w Fiacie – 
FIOM nie podpisał porozumienia. I 
pracownicy produkcji byli takiego samego 
zdania. Marchionne wygrał tylko głosami 
kierownictwa i administracji – ich bowiem 
mało co obchodzi, Ŝe pracownicy na liniach 
będą mieli krótsze przerwy, czy teŜ będą 
musieli pracować w nocy i w soboty.  
   Na 28 stycznia FIOM ogłosił strajk 
ostrzegawczy w całym kraju. Mają stanąć 
zakłady branŜy metalowej. Mają pracownicy 
włoscy mechanizm, by obronić się przed 
zabraniem wielu zdobyczy pracowniczych, 
których nie chce respektować Marchionne. 
ObniŜanie kosztów produkcji kosztem 
pracowników staje się podstawą 
działalności władz koncernu. Nasz Związek 
popiera akcję FIOM. Te haniebne pomysły 
Marchionne próbuje się wprowadzić takŜe i 
u nas. W następnym Mikroinformatorze 
będzie więcej o tych pomysłach oraz o 
konsekwencjach ich wdroŜenia.   
 

  INNNNFFFFORRRRMMMMAAAACCCCJEEEE    
GAMOŃ ROKU 2010 – Sporo było 
zgłoszeń. Wynika to zapewne z 
przymuszania dozoru przez kierownictwo 
Fiata do działań przymuszania pracowników 
i ich szantaŜowania. Wielu pracowników 
dozoru – i widać to wyraźnie – nie 
zaakceptowała tych barbarzyńskich metod, 
pozostając dalej uczciwymi i mogącymi 
spojrzeć w twarz kaŜdemu pracownikowi.  
    Są jednak tacy, co bezmyślnie wykonują 
najbardziej bzdurne polecenia władz Fiata, 
częstokroć wspomagając te działania 
swoimi inicjatywami. W ten właśnie sposób 
na miano Gamonia Roku 2010 zapracował 
sobie kierownik ze spawalni – Pierewucha. 
Straszenie pracownika, Ŝe go zwolni z pracy 
bez podania powodu to pokazanie, Ŝe jest 
się panem Ŝycia i śmierci, a jednocześnie 
pokazuje stosunki, relacje w pracy 
pomiędzy pracownikami a dozorem. Akcja 
Pierewuchy obcinania noŜyczkami 
słuchawek stworzyła zagroŜenie 
wypadkowe (mógł pracownikowi wydłubać 
oko) – i to ona przewaŜyła szalę 
zwycięstwa na tytuł Gamonia Roku 2010. 
Prosimy o kontakt w celu odbioru nagrody. 
Nie będziemy ani straszyć, ani latać z 
noŜyczkami. Zrobimy uroczyście i przy 
fleszach. Zapraszamy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
17.01.2011 w siedzibie KK Sierpień 80 w 
Katowicach przedstawiciele naszego 
Zarządu spotkali się z Giorgio Airaudo – 
szefem samochodówki w FIOM – więcej o 
tym spotkaniu na naszych stronach. 
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