
Od Zarządu  
Szanowne koleżanki i koledzy – Metalowcy. Pragniemy przekazać 
na wasze ręce propozycję publikacji, która powinna stać się 
zapisem działań oraz wydarzeń, jakie towarzyszą naszej Federacji. 
Mamy nadzieję, że ten Informator Związkowy będzie również 
kroniką naszego życia związkowego, jakie toczy się w 
poszczególnych Okręgach i Zakładowych Organizacji 
Związkowych.  
Niech będzie on zapisem tych wszystkich starań, jakie codziennie 
wykonujemy na rzecz poprawy sytuacji ludzi żyjących z pracy 
własnych rąk, a także nośnikiem naszych wartości i idei.  
Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszym świecie głównym 
nośnikiem medialnym jest Internet, jednak jak wykazały 
niedawne badania naukowe najtrwalszym zapisem, którego może 
pokonać wyłącznie ogień lub woda nadal pozostaje papier. Stąd 
nasza propozycja, aby nie tylko strona internetowa, ale również 
wydanie papierowe nam towarzyszyło.  
Wiemy, że nie dorównamy naszemu tygodnikowi „Metalowiec”, 
którego ostatni numer ukazał się w grudniu 1990 roku a więc 
praktycznie 25 lat temu, ale niech nasz Informator Związkowy 
dostępny w formie pdf., będzie próbą nawiązania do tradycji 
„Metalowca”  
Na zakończenie prośba, do naszych działaczy związkowych, aby 
przysyłali materiały, które będzie można umieścić w naszym 
informatorze.    

 

Manifestacja 18 kwietnia 2015 – Warszawa  
W dniu 18 kwietnia 2015 na ulicach Warszawy w Marszu 
Gwiaździstym uczestniczyło ok. 60 tyś związkowców zrzeszonych 
w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. 
Nauczyciele, strażacy, transportowcy oraz oczywiście Metalowcy 
manifestowali domagając się – wieku emerytalnego 
uzależnionego od stażu pracy, likwidacji śmieciowych umów o 

pracę, podniesienie minimalnej płacy do wysokości 50 % 
średniej krajowej. Ponad 1000 grupa naszych Związkowców 
całego kraju uczestniczyła w tej manifestacji. Jako Metalowcy 

byliśmy widoczni i słyszani. Dzięki naszemu zaangażowaniu 
i aktywności mogliśmy skutecznie upomnieć się o nasze 
prawa pracownicze i związkowe. Postulaty trafiły na biurka 
ministrów rządu RP i będziemy czekać na ich odpowiedź. 
Jeżeli nie zostaną zrealizowane wówczas być może 
ponownie będzie trzeba spotkać się na ulicach Warszawy.  

    

Metalowiec 2015  
W dniach 23-26 kwietnia 2015 w Mielnie w ośrodku FWP 
Albatros miały miejsce obchody tegorocznego DNIA 
METALOWCA. Organizacją spotkania związkowców 
zrzeszonych w Federacji Metalowcy zajęła się Rada Okręgu 
województwa Wielkopolskiego pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Rady Okręgu kol. Bogdana Kaczmarka.  
W obchodach udział wzięło ponad 100-tu związkowców 
reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe. W 
trakcie spotkania z kierownictwem Federacji ZZ Metalowcy 
uczestnicy zostali zapoznani z aktualną sytuacja w ruchu 
związkowym z perspektywy Federacji i OPZZ. 
Przewodniczący kol. Romuald Wojtkowiak złożył 
podziękowania tym, którzy czynnie uczestniczyli w 
Manifestacji w dniu 18 kwietnia na ulicach Warszawy i 
dużej mierze przyczynili się do sukcesu tej manifestacji. Jak 
podkreślił swoim wystąpieniu nie od razu będzie można 
odczuć efekty naszego marszu jednak tak wielka 
manifestacji samodzielnie zorganizowana przez OPZZ od 
1999 roku odbiła się znaczącym echem medialnym i 
społeczny, a my Metalowcy byliśmy jej jednym z 
aktywniejszych uczestników. W dalszej części w trakcie 
dyskusji panelowej nowi członkowie Zarządu Federacji kol. 
Magdalena Dura, kol. Grzegorz Bor i kol. Mirosław Grzybek 
odpowiadali na liczne pytania kierowane przez uczestników 
spotkania. Podczas uroczystej Akadami wyróżniającym się 
działaczom Zakładowych Organizacji Związkowych zostały 
wręczone odznaczenia OPZZ i Federacji. Na zakończenie 
Akademii kol. Halina Marszałek – Przewodnicząca Okręgu 
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Opolskiego FZZ Metalowcy wręczyła podziękowania tym osobom 
i Okręgom, które wparły finansowo III Wojewódzki Konkurs 
Zakochanej Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Brzegu Pt. „ 
Mam prawo Kochać”. Liczne prowadzone rozmowy pomiędzy 
przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych 
pozwoliły na wymianę doświadczeń i rozwiązań, które powinny 
zaowocować w codziennej pracy związkowej.  

1  maja 2015  
W tym roku OPZZ zrezygnował z organizowania 1 majowego 
pochodu, który był tradycyjnie organizowany na ulicach 
Warszawy. W tym dniu w wielu miastach odbyły się liczne wiece 
w miejscach upamiętniających walkę ludzi pracy o godną prace, 
godne wynagrodzenie i godne traktowanie przez pracodawców.  
W ponad 300 miejscach w Polsce miały miejsce pikiety i wiece, w 
których uczestniczyli nasi Związkowcy.  

Przedstawiciele NSZZ Pracowników FCA i Spółek w Bielsku-Białej 
wykorzystując majowy 3 dniowy weekend wybrali się na 
wycieczkę do Trójmiasta. Trasa przejazdu została wyznaczona 
przez Warszawę, aby tam na Placu Grzybowskim pod pomnikiem 
upamiętniającym wydarzenia z roku 1904 wziąć udział w wiecu 
zorganizowanym przez Radę Wojewódzką OPZZ w Warszawie, w 
której uczestniczył Przewodniczący OPZZ Jan Guz. Swoją 
obecnością, jako Metalowcy podkreśliliśmy, że naszymi celami to 
– walka z umowami śmieciowymi, wiek emerytalny uzależniony 
od stażu pracy i minimalna płacę na poziomie 50 % średniej płacy. 
Nie możemy również zapomnieć o naszej godności pracowniczej, 
ponieważ jako pracownicy nie chcemy być wyłącznie kosztem dla 
pracodawcy czy niezbędnym dodatkiem do maszyn. Po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem 70 osobowa grupa związkowców udała 
się na 3 dniowy wypoczynek nad polski Bałtyk.   

 
Wizyta studyjna w 

zakładach lotniczych 
w Hiszpanii 

W dniach 21-22 maja 2015 
odbyła się pierwsza wizyta 
studyjna w Hiszpanii w 
ramach projektu 
europejskiego „AirSpace 
for Communication” 
(Lotnicza przestrzeń dla 

komunikacji) 
realizowanego przez Federację Związków Zawodowych 
”METALOWCY” we współpracy z organizacjami związkowymi z 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Głównym celem projektu jest 
wzmocnienie i rozwój współpracy międzynarodowej organizacji 
reprezentujących Pracowników sektora lotniczego w Europie, 
wymianę wiedzy oraz najlepszych praktyk w zakresie 

zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach. W 
czasie wizyty odbyło się spotkanie ze związkowcami w 
zakładach lotniczych Airbus w Sewilli, w których 
produkowane są turbośmigłowe samoloty transportowe z 
przeznaczeniem dla użytkowników cywilnych jak i 
wojskowych. W trakcie spotkania padło wiele pytań 
dotyczących warunków pracy i zwyczajów, mających na 
celu wzajemne poznanie się oraz wymianę poglądów na 
sytuację pracowników zatrudnionych w sektorze lotniczym. 
Następnie zostaliśmy oprowadzeni przez hiszpańskich 
kolegów po klimatyzowanych halach produkcyjnych, w 
których powstają części samolotów i ich końcowy montaż. 
W wizycie udział wzięli związkowcy z zakładów lotniczych, 
PZL – Świdnik 
 

Pikieta WSK PZL Świdnik – 22.05.2015  
W dniu 22 maja 2015 związkowcy WSK PZL Świdnik S.A. 
zorganizowali pikietę przed Pałacem Prezydenckim. 
Powodem protestu była decyzja Rządu RP oraz MON-u 
ogłoszona w dniu 21 kwietnia br. przez Prezydenta RP, o 
odrzuceniu w postępowaniu przetargowym na śmigłowce 
dla Polskiej Armii, śmigłowców powstających w WSK PZL 
Świdnik. Zdaniem związkowców ze Świdnika wybór 
francuskiego Airbusa zamiast śmigłowca AW 149 lub oferty 
PZL Mielec, godzi w interesy Świdnika Lubelszczyzny i 
Polski. Pikietę, z inicjatywy załogi PZL Świdnik 
zorganizowały związki działające na terenie zakładu w tym 
głównie ZZ „Metalowcy" z Przewodniczącym kol. 
Zdzisławem Łachmańskim, oraz Solidarność i ZZ Inżynierów 
i Techników. Dla ponad 1,5 tysięcznej rzeszy 
zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim swoje 
poparcie dla protestujących wyrazili między innymi 

członkowie Federacji Metalowcy z całej Polski 
zatrudnionych w Zakładach Fiat Auto Poland w Bielsku-
Białej (czynnie uczestniczący w pikiecie) i Tychach, Nemak 
Bielsko-Biała, Neapco Europe Praszka, Nkt Cables 
Warszowice, Mahle Krotoszyn oraz Rady Okręgów - 
Śląskiego, Wielkopolsko-Lubuskiego i Dolnośląskiego. 
Przedstawiciele związkowców wręczyli na ręce Prezydenta 
RP petycję, którą przyjął minister Olgierd Dziekoński. Mamy 
nadzieje, że zmiana głównego lokatora w Pałacu 
Prezydenckim, jaka dokonała się w dniu 24 maja 2015 
pozytywnie wpłynie na sytuacje zatrudnionych w WSK PZL 
Świdnik pracowników. 

Materiały pochodzą ze strony internetowej  

www.federacja-metalowcy.org.pl  


