
Historia 35-lecia Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Elektrochemików Exide
Technologies S.A. w Poznaniu – zaprezentowana przez Przewodniczącego kol. Alfreda Ignaca

Jesienią 1982 roku, kilkunastu  działaczy podjęło się wykonania ogromnej pracy w zawiązaniu komitetu
założycielskiego  niezależnego związku zawodowego. Mając na uwadze nawiązanie do najlepszych tradycji
ruchu  zawodowego  Metalowców  w  Polsce,  zgłosili  do  rejestracji  w  sądzie  -  Samorządny  Niezależny
Związek Zawodowy Elektrochemików w Centra SA. Sąd skutecznie zarejestrował organizację związkową w
lutym 1983 roku. Od tamtej  pory związek rozrastał  się w bardzo szybkim tempie,  przyjmując w swoje
szeregi coraz więcej członków. 

Przedsiębiorstwo  było  wielozakładowe,  ponadto  istniała  też  spora  gromada  seniorów  –  emerytów  i
rencistów wywodząca się z naszych zakładów. Organizacja związkowa czynnie włączała się w tworzenie
związkowych struktur ponadzakładowych m.in. Federacji Metalowcy oraz OPZZ. Do czołowych działaczy
tamtego okresu należał kol. Wojciech Buszewicz,  który wraz z wieloma innymi utworzył nasz związek,
aktywnie  też  uczestniczył  w  tworzeniu  OPZZ.  Był  również  uczestnikiem  założycielskiego  zjazdu  w
Bytomiu. Długie lata działał też czynnie w strukturach Federacji m.in. w komisji socjalnej.

Okres przemian politycznych w Polsce w po roku 1989 był kolejnym wyzwaniem dla naszego związku.
Ustalenia dokonane po obradach „okrągłego stołu” sprawiły że w ramach tzw. pluralizmu związkowego w
naszym zakładzie został  reaktywowany związek NSZZ Solidarność.  To sprawiło że w obliczu działania
dwóch organizacji związkowych w jednym zakładzie należało bardzo umiejętnie, z ogromnym wyczuciem
kierować  związkiem,  aby  uniknąć  zgrzytów  bądź  niechęci,  opierając  się  głównie  na  ukazywaniu
konkretnych  merytorycznych dokonań. 

Działania  związku  w  dużej  mierze  zmierzały  w  kierunku  podkreślenia  pewnej  atrakcyjności  a  nawet
konkurencyjności w przynależności do organizacji związkowej Elektrochemików. W połowie lat 90-tych
przed  związkiem  stanął  kolejny  ważny  etap  związany  z  prywatyzacją  zakładu  i  poszukiwaniem  tzw.
inwestora strategicznego. Nie było to wcale łatwe zadanie,  gdyż ówczesne nasze przedsiębiorstwo było
firmą wielozakładową produkującą różne źródła prądu nie tylko akumulatory ołowiowe. 

Przed działaczami związkowymi pojawił się kolejny nad wyraz ważny moment, mianowicie - negocjacje
tzw.  pakietu  socjalnego  prowadzone  przez  Ministerstwo  Przekształceń  Własnościowych  w  imieniu,
przyszłego inwestora. W  kolejnym okresie ważnym momentem była prywatyzacja zakładu w październiku
1994 roku i objęcie zakładu przez nowego właściciela i nowe kierownictwo. 

Przez ten trudny etap nasz związek zawodowy poprowadził kol. Wojtek Jagodziński który kierował zarówno
wtedy jak i w okresie późniejszym naszą organizacją związkową. Obecnie możemy z całą świadomością
podkreślić że podjęte wówczas wspólne decyzje i działania były słuszne. 

Dzisiaj  zakład należy do  nowoczesnych. Stosuje unikalne technologie w produkcji  elektrochemicznych
źródeł prądu, dysponując ogromnym potencjałem a produkowane wyroby są na najwyższym światowym
poziomie. 

Podstawowym celem do którego będziemy zdecydowanie, za wszelka cenę dążyć jest aby każdy członek
związku miał pewne miejsce pracy, w godnych warunkach i otrzymywał godziwe wynagrodzenie. Żeby był
szanowany przez swojego pracodawcę i jednocześnie szanował swoja pracę.
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