
 

Wizyta studyjna w WSK PZL Świdnik 
 

W dniach 22-23 czerwca br. w PZL Świdnik będącym częścią 
koncernu Agustawestland odbyła się kolejna wizyta studyjna w 
ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych 
Metalowcy projektu „Lotnicza przestrzeń dla komunikacji” 

 

W spotkaniu z Prezesem Zarządu PZL Świdnik oraz związkiem 
zawodowym Metalowcy działającym w fabryce uczestniczyli 
przedstawiciele hiszpańskich związków zawodowych 
zrzeszonych w federacji przemysłu a także koledzy ze Związku 
Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego PZL Mielec. 

Na spotkaniu z zarządem uczestnicy wizyty zapoznali się z historią 
oraz dniem dzisiejszym fabryki. W drugiej części wizyty delegacja 
zwiedziła zakład podziwiając nowoczesne rozwiązania stosowane 
w procesach technologicznych. Będąc pracownikami przemysłu 
lotniczego w swoich krajach zadali wiele pytań dotyczących 
procesu produkcyjnego, na które otrzymali wyczerpujące 
odpowiedzi.  

W podsumowaniu wizyty jej uczestnicy podkreślili konieczność 
wzajemnych kontaktów, które umożliwiają wymianę doświadczeń 
zarówno pracowniczych jak i związkowych. 

 
Spotkanie Szkoleniowo-integracyjne Rada Okręgu 

Mazowiecko – Podlaskiego 
 
Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego Federacji Związku 
Zawodowego „Metalowcy” z siedzibą w Warszawie 
zorganizowała w dniach 10 - 12 lipca 2015 roku w Płocku 
szkolenie związkowe dla członków organizacji zrzeszonych w 
Radzie połączone z posiedzeniem Rady Okręgu.   Temat szkolenia:  
 

 
„Spór zbiorowy w zakładzie pracy, fazy sporu, mediacja, 
strajk ostrzegawczy, strajk, rodzaje strajków – uprawnienia 
Zakładowej Organizacji Związkowej”.  
Ważnym tematem poruszonym podczas szkolenia było 
omówienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 

czerwca 2015 roku dotyczącego zrzeszania się 

pracowników w ramach związków zawodowych.  

 
Szkolenie poprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. 
W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również członkowie 
organizacji związkowych zrzeszonych przy Radzie OPZZ w 
Płocku i powiatu płockiego.  
Podczas pobytu w Płocku członkowie Rady Okręgu mieli 
możliwość zwiedzenia i poznania systemu produkcji w CNH 

Industrial Polska Sp z.o.o. w Płocku – producenta maszyn 

rolniczych.  

 
Dodatkowo delegacja odwiedziła Urząd Miasta Płocka, 
gdzie odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka - 

Andrzejem Nowakowskim, podczas którego uczestnicy 
mieli możliwość dowiedzenia się o najważniejszych 

zrealizowanych i przyszłych inwestycjach miejskich oraz 
poruszone zostały kwestie związane z tworzeniem nowych 
miejsc pracy na terenie miasta Płocka.  
W spotkaniach uczestniczyli Romuald Wojtkowiak – 
przewodniczący FZZ „Metalowcy” oraz Magdalena Dura – 
wiceprzewodnicząca FZZ „Metalowcy”. W sobotni wieczór 
delegacja została zaproszona na piknik integracyjny 
Związku Zawodowego „Metalowcy” zrzeszonego przy CNH 

Industrial Polska w Płocku, gdzie zabawa trwała do białego 
rana.  
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Robocze posiedzenie  
Rady Okręgu Dolnośląskiego 

 

W dniu 21. 08. 2015 w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego Federacji 
ZZ Metalowcy odbyło się posiedzenie członków Rady Okręgu, w 
którym uczestniczył przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy 
Romuald Wojtkowiak. 

Spotkanie w pierwszej części miało charakter roboczy. Omówiono 
obecną sytuację w ruchu związkowym w zakładach dolnośląskich 
oraz ogólnokrajową w Federacji ZZ Metalowcy.  

W części drugiej Przewodniczący Romuald Wojtkowiak w imieniu 
kierownictwa Federacji podziękował za współpracę i wręczył 
pamiątkową statuetkę koledze Tadeuszowi Wojtczakowi, 
długoletniemu działaczowi związkowemu, pełniącemu przez 
wiele lat funkcję: - Przewodniczącego ZOZ Metalowcy 

pracowników FagorMastercook - Członka Prezydium Federacji ZZ 
Metalowcy - Członka Rady Federacji ZZ Metalowcy - Członka Rady 
Wojewódzkiej OPZZ we Wrocławiu.    

Pragniemy przypomnieć, że w związku z likwidacją zakładu 
FagorMastercook we Wrocławiu pracę straciło ponad 750 osób. 
W grupie tej znalazł się kol. Tadeusz Wojtczak.  

 

 

Członkowie Rady Okręgu pożegnali kolegę Tadeusza składając mu 
serdeczne podziękowania za długoletnią pracę związkową w 
strukturach Federacji „METALOWCY” i OPZZ życząc jednocześnie 
samych sukcesów i trafnych decyzji podczas realizowania ambicji 
zawodowych oraz spełnienia marzeń. 

 

Spotkanie związkowe z IG Metal - Poznań 2015  

 

W dniu 26 sierpnia 2015 r. w Poznaniu odbyło się spotkanie 
przedstawicieli największych Central Związkowych w Polsce z 
przedstawicielami Niemieckiej Centrali Związkowej IG Metal 
liczącej ok. 2,5 miliona członków. Stronę niemiecką 
reprezentowali: Wolfgang Lemb Olivier Hobel Thomas 
Meschkank Gabriele Ibrom Maria Schulz Joachim Faehrmann 
Stronę polską reprezentowali Konfederacja Metalowcy i OPZZ 

Romuald Wojtkowiak, Eugeniusz Sommer, Stanisław Janas, Adam  

 

 

 

Mreńca i Bogdan Kaczmarek. NSZZ Solidarność była 
reprezentowana przez 4 osoby.  

W trakcie spotkania poruszanych było wiele tematów 
związanych z działalnością Związków w krajach Unii 
Europejskiej oraz roli związków w zakładach pracy. Dużo 
było dyskusji na temat Komisji Europejskiej w zakresie 
programu polityki przemysłowej opracowanego przez Panią 
Elżbietę Bieńkowską. 

Zarówno program jak i praca Pani E. Bieńkowskiej w Komisji 
Europejskiej jest bardzo krytycznie oceniana przez związki 
zawodowe zarówno w Polsce, jak i w całej Unii. 

Strona niemiecka zaproponowała, aby między naszymi 
Centralami utworzono Projekt Inicjatywy Partnerskiej na 
przykładzie Projektu, jaki ma IG Metal w USA i na 
Węgrzech. 

Projekt ten miałby na celu współpracę związkową w 
zakładach niemieckich, które działają na terenie Polski. 

Dużo dyskutowano na temat pozyskiwania nowych 
członków związków, a zwłaszcza młodzieży. Będą 
organizowane wspólne spotkania młodych członków 
związków w ramach wymiany między polskimi a 
niemieckimi związkami. Niestety w porównaniu z 
niemieckimi Kolegami nie mogliśmy się zbytnio pochwalić, 
gdyż sam tylko IG Metal w ubiegłym roku pozyskał 100 000 
nowych Członków. 

Na pewno duży wpływ na to miał niewątpliwy sukces 
związków, jakim było podniesienie płacy minimalnej, która 
obecnie wynosi 8.5 Euro na godzinę. 

Poruszono temat wieku emerytalnego, który w Niemczech 
po roku 2020 wyniesie 67 lat . 

Obowiązuje jednak prawo, że na pełną emeryturę można 
odejść po 45 latach pracy nie zależnie od wieku. 

Dyskusja była bardzo ciekawa i rzeczowa, mam nadzieję, że 
przyczyni się ona do dalszej współpracy oraz zmobilizuje 
zwłaszcza związkowców z Polski do jeszcze lepszej pracy, 
abyśmy mogli się pochwalić większym uzwiązkowieniem, 
ale przede wszystkim wyższymi płacami i aby płaca 
minimalna w Polce mogła starczyć na normalne życie. 

 

Materiały pochodzą ze strony internetowej  

www.federacja-metalowcy.org.pl  

 


