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Ostanie pożegnanie 
śp. Romualda Wojtkowiaka  

 
 

17 maja 2017 w Murowanej 
Goślinie k/Poznania najbliżsi, 
rodzina, znajomi, koleżanki i 
koledzy oraz pracownicy 
pożegnali  
Przewodniczącego  

Federacji METALOWCY 

śp. Romualda Wojtkowiaka  

lat 57. 

Jego nagłe i niespodziewane 
odejście wypełniło nasze 
serca bólem i ogromnym 
żalem. Nawet w tej chwili 
nie jesteśmy sobie wstanie 

odpowiedzieć na pytanie, „dlaczego tak się stało?”  
Jako Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej, 
Rady Wojewódzkiej OPZZ w Poznaniu a następnie 
Federacji, całe swoje życie wypełnił służbą na rzecz ludzi 
pracy będąc wierny ideom związkowym do ostatnich 
chwil życia. W osobie Romualda utraciliśmy 
autentycznego lidera ruchu związkowego branży 
metalowej.  W naszej pamięci na zawsze pozostanie, jako 
serdeczny kolega i wspaniały przyjaciel.  
 
Cześć jego pamięci!  

 
 
 
 
Zarząd Federacji ZZ Metalowcy pragnie podziękować 
wszystkim uczestnikom pogrzebu za udział a 
szczególnie Przewodniczącemu OPZZ kol. Jan Guz.  
Członkom Rady Okręgu Wielkopolsko-lubuskiego 
Federacji za pomoc w organizacji ostatniej drogi kol. 
Romualda.   
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Metalowiec 2017 

W dniach 20 - 22 kwietnia 2017 w Soczewce k/Płocka w 

Ośrodku Szkoleniowo – wypoczynkowym Mazowsze 

miały miejsce uroczyste obchody DNIA METALOWCA 

2017. Organizacją spotkania związkowców zrzeszonych w 

Federacji Metalowcy zajęła się Rada Okręgu Mazowiecko 

– Podlaskiego pod przewodnictwem Przewodniczącego 

Rady Okręgu kol. Lecha Latarskiego. W obchodach udział 

wzięło ponad 100 związkowców reprezentujących 

Zakładowe Organizacje Związkowe rzeczone w FZZ 

Metalowcy. Podczas uroczystej Akadami wyróżniającym 

się działaczom Zakładowych Organizacji Związkowych 

zostały wręczone odznaczenia OPZZ oraz Federacji  
W pierwszym dniu podczas panelu szkoleniowego 
uczestnicy zostali zapoznani z ofertą ochrony prawnej dla 
członków Zakładowych Organizacji Związkowych 
zrzeszonych w Federacji Metalowcy, jaką oferuje firma 
prawnicza CDO24  z siedzibą w Żorach.  

W trakcie drugiego dnia związkowcy zwiedzili firmę CNH 

Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku, w której powstają 
kombajny zbożowe i prasy dla rolnictwa. Uczestnikom 
została przybliżona historia zakładu, którego początki 
sięgają roku 1870. Został zaprezentowany proces 
produkcyjny i warunki pracy na wydziałach spawalni i 
montażu. W dalszej kolejności związkowcy w auli ratusza 
miejskiego spotkali z prezydentem Płocka panem 

Andrzejem Nowakowskim, który przedstawił aktualne  
 

problemy miasta. W swojej wypowiedzi podkreślił 
doskonałą współpracę z kol. Lechem Latarkim, jako 
przewodniczącym Związku Zawodowego Metalowcy 
CNH Industrial Polska Sp. z o.o. oraz Radnym Rady 
Miasta Płock 

 

1 maja 2017 Przywróćmy godność pracy  
 „Przywróćmy godność pracy” – pod takim hasłem na 
ulicach Warszawy protestowali uczestnicy tegorocznej 
manifestacji 1 majowej zorganizowanej przez 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 
W manifestacji uczestniczyło kilka tysięcy 
związkowców z całej Polski a wśród nich tradycyjnie nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli Federacji 
Metalowców z Bielska-Białej.  Blisko 100 osobowa 
grupa Metalowców wraz z pozostałymi manifestantami 
maszerując ulicami Warszawy domagała się „ równej 
płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu”  

W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów 
zatrudnionych pracowników nie spełnia swojej 
podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego 
życia.  

 

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Przewodniczący 
OPZZ Jan Guz - „Praca powinna zaspokajać potrzeby 

rodzin a nie kapitału. Praca powinna przynosić 

satysfakcję, dawać możliwość rozwoju każdemu 

człowiekowi by mógł utrzymać i wyżywić rodzinę.”  

1 maja to również rocznica wstąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Z tym faktem wielu zatrudnionych 
wiązało i wiąże wiele nadziei i oczekiwań. Po 13 latach 
obecności w Unii, jako związki zawodowe powinnyśmy 
się upominać i żądać europejskich standardów w 
zakresie prawa socjalnych i społecznych w tym 
europejskiej płacy minimalnej!!!  

Swoją obecnością na ulicach Warszawy zaznaczyliśmy, 
że 1 maja to przede wszystkim międzynarodowy dzień 
solidarności ludzi pracy. Święto milionów ludzi żyjących 
z pracy własnych rąk i umysłów w całej Europie i 
świecie.  


