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Obchody poznańskiego Czerwca 56. 
W niedziele 26 czerwca 2016 przed główną bramą 
Zakładu H. Cegielski-Poznań S.A. w Poznaniu miała 

miejsce uroczystości upamiętniająca wypadki 
poznańskiego Czerwca 56, którego głównymi 
uczestnikami byli pracownicy, związkowcy, metalowcy 
zatrudnieni w tym zakładzie.  
W obchodach odpowiadając na apel kolegów z 
„Cegielskiego” udział wzięło ponad 100 przedstawicieli 
Okręgu Śląskiego, Łódzkiego i Wielkopolskiego Federacji 
Metalowcy.  
Przewodniczący Metalowców H. Cegielski – Poznań S.A. 
kol. Zdzisław Stróżyk oraz V-ce Przewodniczący kol. 
Darek Rychlewski przybliżyli historię, genezę oraz 
przebieg wydarzeń mających swój początek w czwartek 
28 czerwca 1956 roku.  

Przewodniczący Federacji Metalowców w Polsce           
kol. Romuald Wojtkowiak w swoim wystąpieniu 

podkreślił jak istotą rolę w naszej świadomości 
społecznej i związkowej powinna odgrywać pamięć 
historyczna.  
V-ce Przewodniczący Federacji Metalowców kol. 
Grzybek Mirosław – zabierając głos zwrócił uwagę 
zebranym, że przed sierpniem, październikiem i 
grudniem nie tylko w kalendarzu, zawsze pierwszy był 
jest i będzie Czerwiec 56.  
Na zakończenie uroczystości zostały złożone wieńce 
oraz kwiaty oddające hołd tym, którzy jako pierwsi w 
kraju w czasie realnego socjalizmu upomnieli się o 
podstawowe prawa pracownicze żądając chleba, 
wolności, podwyżek płac i obniżenia norm.  
Przed uroczystościami związkowcy z zakładów Grupy 
Fiata i Spółek z nimi kooperujących z Bielska-Białej, GE 
Power Controls z Bielska-Białej, Belosu Bielsko-Biała, 
Nemak Bielsko-Biała, Avio Polska, Magneti Marelli 
Exhaust Systems z Sosnowca, Ospelu z Wierbki, 
Skierniewickiego ZIPO oraz Feroxcube zwiedzili zakład 
i hale produkcyjne. Największe wrażenie na 
zwiedzających zrobił wielkość oraz rozmiar silnika 
okrętowego.  

Międzynarodowy Kongres  

IndustriAll Europe Trade Union Madrid 2016 

W dniach 7-9 czerwca 2016 w Madrycie miał miejsce 
Międzynarodowym Kongres IndustriAll Europe Trade 
Union. Konfederację Związków Zawodowych OPZZ 
Metalowcy w Polsce reprezentował Zarząd 
Konfederacji. W czasie trwania Kongresu powołano 
nowe władze związku IndustriAll Europe Trade Union 
w osobie: Luc Triangle, Sylvain Lefebvre, Benoit 
Gerits, Luis Angel Colunga, nowym sekretarzem 
generalnym mianowano Luca Triangle’a.  

Kongres podjął uchwały dotyczące, ochrony przyszłych 
miejsc pracy w sektorze przemysłu w Europie, 
wzmocnienia działań solidarnych, polityki socjalnej 
oraz negocjacji na rzecz poprawy warunków i jakości 
pracy, rozwoju wskaźników efektywności pracy w 
firmach wielonarodowych, działań na rzecz rozwoju i 
wzmocnienia związków zawodowych w Europie. 
Uczestnicy kongresu w swych wystąpieniach wiele 
uwagi poświecili polepszeniu i stabilizacji warunków 
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pracy w tym głównie ukrócenie tzw. umów śmieciowych 
i zatrudnienia przez tymczasowe agencje pracy.  Zwrócili 
również uwagę na wypracowanie wspólnego stanowiska 
w tej kwestii na podstawie doświadczeń z różnych 
Państw. 

Dużo uwagi poświęcono również cyfryzacji pracy, która 
w znaczący sposób ogranicza ilość miejsc pracy osób 
najsłabiej wykwalifikowanych. Inną omawianą rzeczą 
była kwestia ustawicznego pogarszania przez 
pracodawców warunków pracy, poprzez wydłużania 
normatywnego czasu pracy na rzecz elastycznego. Co 
odbywa się kosztem czasu poświęconego dla rodziny 
oraz własnego rozwoju. Ważnym aspektem w obecnych 
czasach jest również mobilność, która staje się 
koniecznością uzyskania i utrzymania pracy a powinna 
być dobrowolnym wyborem przez pracownika. 
Niejednokrotnie obywatele różnych państw emigrują do 
krajów Europy zachodniej w poszukiwaniu lepszych 
warunków pracy oraz wynagrodzenia. 

Na zakończenie Kongresu uczestnicy wypracowali treść 
pisma, które zostanie przedstawione pracodawcom oraz 
zostanie skierowane do władz komisji pracy i polityki 
społecznej przy parlamencie UE. 

Konferencja końcowa „AirSpace for 
Communication” 

W dniach 19-20 maja 2016 w Warszawie w siedzibie 
Federacji ZZ Metalowcy miała miejsce końcowa 

konferencja w ramach realizowanego przez Federację 
europejskiego projektu pod nazwą Lotnicza przestrzeń 
dla komunikacji. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele wszystkich central związkowych 

biorących udział w projekcie. Hiszpanie z CCOO 
Industraia, Anglicy GFTU – General Federation Trade 
Unisons oraz Włosi z CGIL Okręgu Lombardia. 
Konferencja podsumowała trwający blisko 
półtoraroczny okres projektu w trakcie, którego 
związkowcy reprezentujący przemysł lotniczy 
odwiedzili zakłady Aribus w Sewilli, AgustaWesland w 
Varese i Preston oraz PZL Świdnik i PZL Mielec.   
W trakcie tych wizyt oraz spotkań uczestnicy 
prowadzili liczne rozmowy dotyczące m.in. 
prowadzenia dialogu społecznego w kontekście 
negocjacji zbiorowych, pozycji ekonomicznej 
pracowników w poszczególnych krajach, 
funkcjonowania związków zawodowych i rad 
pracowników na terenie zakładu oraz sytuacji 
politycznej w wymiarze krajowym i europejskim.   

 

Brenna 2016  

W dniach 3 – 5 

czerwca 2016 Rada  

Okręgu Śląskiego 

Federacji Związków 

Zawodowych 

Metalowców 

zorganizowała szkolenie związkowe, którego 

przewodnim tematem było „Negocjacje zbiorowe w 

zakładzie pracy prowadzone przez Zakładową 

Organizację Związkową - praktyczne wskazówki”  
Szkolenie przeprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł 

Śmigielski. W szkoleniu udział wzięło ponad 50 osób z 

kilkunastu zakładów województwa śląskiego oraz 

przedstawiciele okręgów wielkopolsko-lubuskiego, 

łódzkiego, oraz dolnośląskiego Federacji Metalowcy.  

W swoim wykładzie kol. Paweł przybliżył uczestnikom 

praktyczne wskazówki jak przeprowadzić negocjacje, 

na co zwracać uwagę oraz jaką szczególną rolę pełni 

Zakładowa Organizacja Związkowa będą głównym 

podmiotem każdych negocjacji.  

W trakcie panelu dyskusyjnego związkowcy 

zaprezentowali pozostałym uczestnikom aktualną 

sytuację w poszczególnych zakładach pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych 

ostatnich negocjacji placowych. Generalną zasadą 

podwyżek to zbiorowy wzrost stawek godzinowych w 

postaci kwotowej lub procentowej. Jednak coraz 

częściej mamy do czynienia, że wzrost płac, który jest 

realizowany poprzez wypłatę premii lub nagród 

jednorazowych tak jak ma to miejsce praktycznie we 

wszystkich zakałach Grupy FCA.  


