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Metalowcy z HCP Poznań wybrali władze 
Związku na nową kadencje 

 
Kampania sprawozdawczo-wyborcza  w NSZZ Pracowników H. 
Cegielski Poznań S.A. METALOWCY rozpoczęła się w 
listopadzie  ubiegłego roku i zakończyła Walnym  Zebraniem 
Sprawozdawczo-Wyborczym w  dniu 30 stycznia 2017 roku 
trakcie, którego członkowie Związku wybierali nowe władze. 
Zebranie  otworzył Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji  
kol. Zdzisław Stróżyk witając delegatów Związku oraz 
zaproszonych gości w osobach: Przewodniczący Federacji  ZZ 
Metalowcy kol. Roman Wojtkowiak, Przewodniczący  Okręgu 
Wielkopolsko-Lubuski Federacji ZZ Metalowcy kol. Bogdan 

Kaczmarek, Przewodniczący Rady Województwa 
Wielkopolskiego OPZZ w Poznaniu kol. Bolesław Stanikowski 

oraz V-ce Prezes H. Cegielski Poznań S.A. Bogdan Pilch.  

 

W konferencji uczestniczyło 52 delegatów, co stanowiło 83 % 
ogólnej liczby wybranych delegatów. W trakcie zebrania 
delegaci wysłuchali sprawozdań z prac Zarządu Związku oraz 
Komisji Rewizyjnej za lata 2012- 2017. W dyskusji panelowej 
zapoznali się z aktualną sytuacją w poszczególnych Spółkach, w 
których Związek prowadzi działalność statutową oraz ze z 
optymistycznym planem produkcji i wprowadzeniem nowych 
wyrobów  w  H. Cegielski Poznań S.A. Delegaci podsumowali 
mijającą kadencje, oraz wybrali nowe władze Związku na 
Kadencje 2017 – 2022 czele, którego ponownie został 
wybrany  kol. Zdzisław Stróżyk. 

 

Wybory uzupełniające w Okręgu Śląskim  
W dniu 17 lutego 2017 w Katowicach miało miejsce Zebranie 
delegatów Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych 
Metalowcy mające na celu dokonania wyborów  

 
 
uzupełniających. Zebranie to zostało podyktowane 
rezygnacją ze wglądu na stan zdrowia z funkcji 
Przewodniczącego Okręgu kol. Tadeusza Wilka. Na 
początku zebrania Rada Okręgu Śląskiego uroczyście 
pożegnała kol. Tadeusza dziękując za 25 – letnią działalność 
na rzecz dobra ludzi pracy ich godnego statutu materialnego 
i wypoczynku oraz za obronę praw pracowniczych, a także 

za wkład w działalność ruchu związkowego w Polsce na 
ternie kraju i okręgu. W Zjeździe uczestniczyło 35 delegatów 
reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz 
goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak 

i V-ce Przewodnicząca Federacji kol. Magdalena Dura. 
Delegacji w głosowaniu tajnym, obowiązki 
Przewodniczącego Okręgu Śląskiego do końca obecnej 
kadencji powierzyli kol. Mirosław Grzybek.  
W trakcie dyskusji delegaci mieli okazje wymienić poglądy 

na temat aktualnej sytuacji w ruchu związkowym na 
szczeblu okręgu, federacji oraz kraju. 
 

INFORMATOR ZWIĄZKOWY NR 12 / rok 2017 
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCY  

 00-238 Warszawa ul. Długa 29 
Tel./ fax  22 635 31 38 e-mail sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl  www.federacja-metalowcy.org.pl 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informator Związkowy Federacji Związków Zawodowych Metalowcy 00-238 Warszawa ul. Długa 29 

Tel./ fax 22 635 31 38   e-mail sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl  www.federacja-metalowcy.org.pl  

 

Polsko-niemieckie spotkanie związkowe 
  
 
 
 
 

W dniach 14-15 marca 2017 w siedzibie centrali związkowej IG 
Metal Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia w Berlinie miało 
miejsce polsko-niemieckie spotkanie związkowe. Uczestnikami 
tego spotkania byli przedstawiciele Konfederacji ZZ 
Metalowców w Polsce, Fundacji Friedricha Eberta oraz 
sekretaritu metalowcy NSZZ Solidarność. W trakcie wspólnych 
obrad uczetnicy spotkania przeanaalizowali aktualną sytuację 
polityczną, gospodarczą, związkową w Polsce i w Niemczech. 
Ocenili rozwoju sytuacji politycznej na świecie w kontekcie 
Brexitu, polityki Donalda Trumpa oraz zbliżajacych się 
wyborów parlamentarnych w Niemczech. W dalszej cześci 
dyskuacja dotyczyała sprawiedliwość płacowej w Europie w 
ramach przyjętej przez industriAll Europe rezolucji “Taka sama 

płaca za taką samą pracę”. Współnie zastanawiano się w jaki 
sposób rezolucja ta ma być zrealizowana w branży 
metalowowej. Jak centrale i struktury związkowe mają 
wpłynąć na pracodawców oraz na politykę gospodrczą państw 
europy środkowej aby cel został osiągnięty. Strony spotkania 
przedyskutowały przebieg dotychczasowej współpracy 
przedstawicieli pracowników na poziomie zakładu w tym na 
bazie doświadczeń obejmujących m.in. seminarium w grudniu 
2016. Zostały poczynione ustalenia dotyczące dalszych 
kontaktów oraz przygotowane tematy i cele w tym na temat 
wymiany młodzieżowej.  
 

Rada Okręgu Podkarpackiego 

W dniu 22 marca 2017 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie 
Rady Okręgu Podkarpackiego, w której uczestniczyli 
przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych 
zrzeszonych w Federacji Metalowcy. Na początku zebrania 
członkowie Rady podziękowali długoletniemu 
Przewodniczącemu Okręgu kol. Piotr Rybka za wytrwałą i 
aktywną pracę na rzecz środowiska związkowego, przekazując 
wyrazy uznania i szacunku za pomoc w realizacje zadań 
statutowych przez Zakładowe Organizacje Związkowe. Zebrani 
ze zrozumieniem i szacunkiem przyjęli rezygnacje kol. Piotra z 
funkcji Przewodniczącego Okręgu zaznaczając jednocześnie, że 
będzie on mile widzianym gościem w trakcie kolejnych spotkań 
Rady. Następnie delegaci w głosowaniu tajnym, obowiązki 

Przewodniczącego Okręgu do końca obecnej kadencji 
powierzyli kol. Bliźniak Grzegorz – reprezentującego ZZ 
Metalowcy BWI Poland Technologies Sp. z o.o. w Krośnie.  
Uczestnicy wybrali również członka Rady, którym został kol. 

Wnęk Andrzej reprezentujący ZZ Metalowcy Fabryki 
Armatury Jafar S.A. w Jaśle. W trakcie dyskusji delegaci 
wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji na lokalnym 
rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 
tymczasowych agencji pracy oraz pracowników za 
wschodniej granicy, którzy podejmując prace za minimalne 
wynagrodzenia „utrudniają” przebieg negocjacji płacowych. 
Zebrani przekazali uczestniczącemu w zebraniu V-ce 
Przewodniczącemu Federacji kol. Grzybek Mirosław 
powyższe uwagi oczekując, że Federacji w swych działaniach 
zajmie się tymi kwestiami.  
 

Rada Federacji 28 marca 2017 

W dniu 28 marca 2017 w przeddzień Dnia Metalowca, który 
zgodnie Uchwałą Rady Mimistów z dn. 9 stycznia 1964 roku 
przypada 29 marca, w Warszawie obradowała Rada 
Związków Zawodowych Metalowcy. Posiedzeniu 
przewodniczył Przewodniczący Federacji kol. Romuald 
Wojtkowiak.. Członkowie Rady przyjęli poszczególne 
uchwały dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym 
zatwierdzenie bilansu za rok 2016 oraz przyjęcia 

preliminarza na rok 2017. Zarząd szczegółowo 
poinformował Radę Federacji o kierunkach działań, 
jakie będą realizowane w tym roku a wynikające z 
aktualnej sytuacji. Rada dokonała wyboru 4 członków 
Rady Konfederacji Związków Zawodowych 
Metalowców w Polsce. Członkami Rady na kadencje 
2017 – 2021 zostali kol. R. Wojtkowiak, kol. B. 
Kaczmarek, kol. W. Petrus oraz kol. M. Dura.  
Przewodniczący Federacji przekazał informacje o 
Spotkaniu Młodych w dniu 28 kwietnia, obchodach 
święta 1 maja organizowanego przez OPZZ, oraz 
zawodach wędkarskich organizowanych przez Związek 
Zawodowych Przemysłu Elektromaszynowego w 
dniach 22-24 czerwca. Koleżanki i koledzy z Rady 
Okręgu Łódzkiego zwrócili się z apelem o pomoc dla 
chorującego kolegi (szczegóły przekażą Przewodniczący 
Okręgów).  

Materiały pochodzą ze strony internetowej www.federacja-

metalowcy.org.pl  


