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Rusza kampania wyborcza OPZZ do struktur 
terytorialnych. 

 
Z dniem 1 września 2017 ruszyła kampania 

wyborcza do struktur terytorialnych 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych w nowym układzie branż.    

Obradująca Rada Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków Zawodowych w dniu 28 czerwca 2017 

roku zdecydowała o powołaniu nowej branży „PRZEMYSŁ” w 

miejsce dotychczasowych funkcjonujących trzech branż:   

 „Metalowcy” (którą tworzyły 3 Federacje – Metalowcy, 

Hutnicy, Przemysł Elektromaszynowy), 

 „Przemysł Spożywczy, Rolnictwo i Turystyka” oraz  

 „Przemysł Odzieżowy i Skórzany”  

Do nowo utworzonej branży zostały włączone również 

Ogólnopolskie Organizacje Związkowe działające w szeroko 

rozumianym przemyśle przetwórczym a przypisane dotychczas 

do innych dotychczas branż ( pełny wykaz tych organizacji 

znajduje się na stronie internetowej OPZZ w zakładce – 

struktura ). Zarząd Federacji METALOWCY apeluje o czynne 

uczestniczenie w procedurze wyborczej tworząc Rady 

Powiatowe oraz kandydując do Rad Wojewódzkich OPZZ z 

ramienia Branży Przemysł. Jako Federacja METALOWCY 

jesteśmy najsilniejszą Organizacją tworzącą  branżę Przemysł. 

Chcąc mieć realny wpływ na funkcjonowanie relacji samorząd 

terytorialny a OPZZ musimy aktywnie uczestniczyć w 

jesiennych wyborach. Pamiętajmy „Razem jesteśmy silniejsi”   

 

1 października 2017 – emerytura 60 i 65 lat ! 

Z dniem 1 października 2017 

został obniżony wiek 

emerytalny odpowiednio dla 

kobiet 60 lat dla mężczyzn 65 

lat. Osoby zainteresowane 

odpowiedzią na pytania : 

 Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 i 65 

lat ?  

 Co stanie się ze środkami zgromadzonymi w OFE ?  

 Jak ZUS ustala dalsze średnie trwanie życia ?  

 Kogo dotyczy 4 letni okres ochrony przed nabyciem 

uprawnień emerytalnych ?  

 Kiedy najlepiej składać wniosek na emeryturę ?  

Zainteresowanych odpowiedziami na w/w pytania 

zapraszamy do opracowania przygotowanego przez 

eksperta OPZZ kol. Bogdana Grzybowskiego, które znajduje 

się pod linkiem: http://federacja-

metalowcy.org.pl/projekt234/2017/Emerytury%20-

%20co%20si%C4%99%20zmienia.pdf 

IndustriAll Region Wschodni 

W dniach 11 – 13 września 2017 w Mariborze na Słowenii 

miało miejsce spotkanie przedstawicieli central 

związkowych tworzących Region Wschodni IndustriAll  z 

Czech, Słowacji, Węgier, 

Słowenii i Polski ( Konfederacja 

Metalowców w Polsce ). W 

spotkaniu uczestniczył zastępca 

Sekretarza Generalnego 

IndustriAll  - Luis Colunga – 

odpowiedzialny w IndustriAll za 

szeroko rozumiana politykę 

przemysłową. Sekretarz zaprezentował uczestnikom 

spotkania najnowsze informacje dotyczące podjętych i 

realizowanych działań przez IndustriAll w Europie. 

Przedstawiciele poszczególnych krajów zaprezentowali 

raporty krajowe o sytuacji pracowników w danych 

państwach. Wspólnym mianownikiem tych wstąpień była 

dobra sytuacja na rynku pracy mająca swoje  

odzwierciedlenie w utrzymującym się niskim bezrobociu. 

We wszystkich krajach regionu wschodniego  mamy do 

czynienia z „rynkiem pracownika”. Ta utrzymująca się 

korzystana tendencja stwarza bardzo dobrą okazję aby 

głośno i stanowczo domagać się wyrównania płac w ramach 

przedsiębiorstw ponadnarodowych prowadzących 

działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Zdaniem 

zebranych należy dążyć w swych działaniach związkowych 

aby firmy międzynarodowe nie dyskryminowały 
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pracowników ze względu na miejsce wykonywanej pracy. 

Pracownik zatrudniony w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, 

Słowacji  czy Słowenii powinien mieć prawo do takiego samego 

wynagrodzenia jak kolega pracujący w tej samej firmie w 

Niemczech czy Francji. Najlepszym przykładem tej 

dyskryminacji jest różnica wynagrodzeń w przemyśle 

motoryzacyjnym. Jako Centrale Związkowe w trakcie 

prowadzenia negocjacji musimy domagać się zniesienia tych 

dysproporcji i żądać „Jednakowej płacy za jednakową pracę”.  

Jak poinformowali czescy koledzy w przyszłym roku do 

pracodawców wystąpią z żądaniem 10 % wzrostu płac. Na 

zakończenia spotkania uczestnicy przyjęli wspólne logo dla 

„IndustriAll Eastern Region” 

Kol. Szkotak Elżbieta – Przewodniczącą Okręgu 

Śląskiego FZZ METALOWCY 

W dniu 18 września 2017 delegaci Okręgu Śląskiego FZZ 

METALOWCY wybrali nowego Przewodniczącego Okręgu. W 

głosowaniu tajnym, obowiązki przewodniczącego do końca 

obecnej kadencji zostały powierzone kol. Szkotak Elżbieta  – 

Przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego  

Auto działającego w Spółkach Grupy Magneti Marelli w 

Sosnowcu. Obradujący wybrali również członka Rady Federacji, 

którym został kol. Kyć Andrzej pełniący na co dzień funkcję 

Przewodniczącego NSZZ Pracowników Zakładu Osprzętu 

Elektroinstalacyjnego OSPEL S.A. Wierbka.  W trakcie dyskusji 

uczestnicy wymienili się informacjami z zakładów pracy oraz 

zapoznali się z aktualnymi działaniami Federacji ZZ Metalowcy, 

które zaprezentował kol. Przewodniczący Mirosław Grzybek 

Spotkanie szkoleniowe Okręgu Warmińsko-

Mazurskiego 

W dniach 21-24 września 2017 Rada Okręgu Warmińsko-

Mazurskiego FZZ Metalowcy zorganizowała spotkanie 

szkoleniowe dla przedstawicieli naszej Federacji. W szkoleniu 

udział wzięło 58 uczestników reprezentujących 8 okręgów     

(dolnośląski, śląski, opolski, świętokrzyski, kujawsko-pomorski, 

wielkopolsko-lubuski, mazowiecko-podlaski, warmińsko-

mazurski ). Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący 

Federacji przybliżył zebranym planowane przez Sejm 

zamiany w ustawie o związkach zawodowych, które są 

wymuszone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego ( z dnia 

2 czerwca 2015 Sygn. akt K 1/13), stanowiący że „członkiem 

związku zawodowego może być również osoba wykonująca 

pracę zarobkową”. Zaprezentował również aktualne 

działania Federacji. Uczestnicy wymienili się informacjami ze 

swoich zakładów pracy. Z dużym niepokojem przyjęta 

została informacja o zwolnieniu z pracy Zakładowego 

Inspektora Pracy w jednym z zakładów z terenu 

Opolszczyzny. W sobotę uczestnicy spotkania zwiedzili 

Zamek w Trokach oraz stolicę Litwy Wilno. 

Jesienny program szkoleń – 2017 

 
Zarząd Federacji Związków Zawodowych METALOWCY 

przygotował propozycje jesiennych szkoleń/spotkań 

skierowany do przedstawicieli Zakładowych Organizacji 

Związkowych zrzeszonych w naszej Federacji. Oferta 

zawiera trzy propozycje skierowane do przedstawicieli 

młodego pokolenia, społecznych inspektorów pracy oraz dla 

osób odpowiedzialnych za negocjacje. Pełna oferta oraz 

szczegółowe 

informacje można 

poprać po otworzeniu 

odpowiedniego pdf.  

– w zakładce 

Szkolenia.  

 Spotkanie 

Młodych METALOWCÓW – 29/30.09.17  

 Szkolenie SIP – 20/21.10.2017 

 Szkolenie negocjacyjne – 24/25.11.2017  
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