
Po blisko 2 latach ponownie pragniemy wznowić wydawanie Informatora Związkowego w formie elektronicznej z możliwością druku. Przekazu-
jemy Wam publikację, która cieszyła się dużym zainteresowaniem członkiń i członków naszej Federacji. Chcemy aby nadal Informator Związkowy 
był kroniką życia związkowego, jakie toczy się w poszczególnych Okręgach i Zakładowych Organizacjach Związkowych. Zależy nam, aby tak jak w 
latach ubiegłych, w informatorze ukazywały się wszystkie działania jakie codziennie wykonujecie na rzecz poprawy sytuacji pracowników. Dlatego 
prosimy przesyłanie do biura Federacji informacji z bieżących działań.

Koleżanki Koledzy w tych trudnych czasach pandemii życzymy Wam wszystkiego dobrego a przede wszystkim jak najszybszego powrotu do 
„normalności” oraz zdrowia dla Was, dla Waszych załóg i rodzin.    

Zarząd Federacji ZZ Metalowców i Hutników w Polsce

Epidemia koronawirusa w miesiącu marcu i kwietniu przerwała łań-
cuch dostaw, wstrzymując działalności wszystkich koncernów samo-
chodowych w całej Unii Europejskiej. 

W Polsce praktycznie wszystkie zakłady branży motoryzacyjnej za-
warły porozumienia w ramach „tarczy” zgodnie z ustawą z dnia 31 mar-
ca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Z informacji jakie zostały przesłane do Federacji wynika, że w zde-
cydowanej większości zakładów automotive zastosowano przepisy 
o postoju ekonomicznym w wymiarze do 80% wynagrodzenia. 

Strach przed zarażeniem koronawirusem spowodował w konse-
kwencji gwałtowny spadek na rynku zakupu nowych samochodów. Na 
unijnym rynku odnotowano średnio 55%. Największe straty zanotował 
rynek włoski aż 85%. Francja, Hiszpania i Austrii blisko 70%, w Niem-
czech i Polce ok. 40%. Już dziś eksperci oceniają, że obecny kryzys 
może być głębszy niż ten z roku 2008. Ograniczenia planów produkcyj-
nych i zamówień mają już swoje konsekwencje. 

Bardzo złą informacje otrzymaliśmy z zakładu NAEPCO Europe 
Sp. z o.o. w Praszce województwo opolskie (producenta pół osi na-
pędowych) o zaplanowanych zwolnieniach grupowych. Z 964 obecnie 
zatrudnionych zwolnienia mają dotyczyć ok. 250 pracowników co sta-
nowi blisko 27% ogółu. I choć obecnie firma do końca czerwca będzie 
korzystać z pomocy w ramach „tarczy” już teraz rozpoczęła oficjalne 
negocjacje z zakładowymi organizacji związkowymi. 

Jak głęboka recesja dotknie motoryzację? Na to pytanie trudno dziś 
odpowiedzieć, ale to że będzie nie ulega wątpliwości. 

W tym roku obchody Święta Pracy z powodu panującej epidemii ko-
ronawirusa zostały ograniczone do minimum. W tym dniu przedstawi-
ciele Zarządu Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników 
w Polsce upamiętniając święto wszystkich pracowników żyjący z pracy 

własnych rąk wraz z Kierownictwem OPZZ, złożyli kwiaty pod Bramą 
Straceń na Warszawskiej Cytadeli oraz pod pomnikiem Ignacego Da-
szyńskiego. W tym roku mija również 16 rocznica wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.
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NAEPCO Europe Sp z o.o. Praszka 
– pierwszą ofiara epidemii 
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cd. na str. 2

W dniu 9 marca 2020 w Katowicach w siedzibie Rady Okręgu Ślą-
skiego miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zakładowych Organiza-
cji Związkowych działających w przemyśle motoryzacyjnym zrzeszonych 
w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników oraz Kon-

federacji Pracy OPZZ. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedstawicieli 
11 zakładów z sektora automotive prowadzących działalność produk-
cyjną w Polsce (FCA Poland S.A. Tychy/ Bielsko-Biała, Norma Polska 
Sp. z o.o. Sławniów, Exide Techonologies Poznań,      

Spotkanie ZOZ przemysłu 
motoryzacyjnego



Mahle Behr Ostrów 
Wielkopolski, GKN 
Drivline Oleśnica, 
Bosch Mirków, 
Chassis Brakes 
International, Toy-
ta Motor Manufac-
turing Wałbrzych i 
Oława oraz Solaris 
Bus Bolechowo 
oraz Gedia Poland 
z Nowej Soli. W 
trakcie spotkania uczestnicy wymienili się podstawowymi informacjami 
dotyczącymi systemów płacowych, warunków wynagradzania i dodat-
ków obowiązujących w ich macierzystych zakładach.

W wspólnej dyskusji zostały zaprezentowane wartości obowiązujące 
przy wyliczeniach wysługi lat, nagród jubileuszowych, odpraw emery-
talno-rentowych. Zostały omówione wyniki tegorocznych rozmów i ne-
gocjacji płacowych w poszczególnych firmach. Wzrost poziomu tego-
rocznych płac waha się w przedziale od 4 do 7 % co przekłada się na 
zwiększenie płacy miesięcznej od 250 do 400 zł. 

Przedstawiciel Solarisa Bus zaprezentował sytuacje po przepro-
wadzonym strajku ostrzegawczym i przygotowaniach do referendum 
strajkowego. Na zakończenie uczestnicy zgodnie zaakceptowali konty-
nuowanie spotkań i wymianę doświadczeń. Zostało również zaplano-
wane kolejne spotkanie, które mają zorganizować koledzy z Konfede-
racji Pracy.

cd. ze str. 1

W dniach 14-15 luty 2020 w siedzibie Federacji miało miejsce spo-
tkanie integracyjno-szkoleniowe przedstawicieli Zakładowych Organi-
zacji Związkowych z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Ma-
zurskiego. Szklenie z zakresu korzystania z najważniejszych ustaw z 
dziedziny prawa pracy i stosowania ich w codziennej działalności związ-
kowej przybliżył dr Liwiusz Laska. W trakcie tych kilkudniowych warszta-
tów uczestnicy wymienili się doświadczeniami z pracy związkowej oraz 
omówili konkretne przykłady z którymi borykają się w swoich zakładach 
pracy. W trakcie spotkania dyskutowano o ważnych sprawach dla ludzi 
pracy. Rozmawiano między innymi o uprawnieniach organizacji związko-
wych, reprezenta-
tywności, ochronie 
przed zwolnieniem 
działaczy związ-
kowych, sporach 
zbiorowych, regu-
laminach wynagro-
dzeń, zwolnieniach 
doraźnych na czyn-
ności związkowe. 
Dyskutowano o 
metodach wzmac-
niania, rozwoju, 
współpracy i orga-
nizacji pracowni-
ków reprezentują-
cych przemysł maszynowy i metalowcy oraz o zapewnieniu efektywne-
go transferu, wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zaanga-
żowania pracowników w działalność związkową w przedsiębiorstwach 
tego sektora. 

Przewodniczący Federacji Metalowców i Hutników w Polsce Miro-
sław Grzybek zapoznał uczestników z aktualną sytuacją w ruchu związ-
kowym.

Wszyscy biorący udział w szkoleniu związkowcy zgodzili się, że zaję-
cia były bardzo potrzebne i wyrazili zainteresowanie, aby w najbliższej 
przyszłości brać w nich udział.

Spotkanie
szkoleniowo - integracyjne
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Taką informacje otrzymały 4 lutego 2020 Zakładowe Organizacje 
Związkowe prowadzące działalność statutową w ABB Industrial So-
lutions (Łódź) S.A. w tym nasza organizacja NSZZ „Metalowcy”. W 
związku z zapowiedzia-
ną likwidacją zakładu 
w ciągu najbliższych 2 
lat pracę stracić może 
około 402 pracowni-
ków z 522 zatrudnio-
nych. Zapowiedziane 
przez firmę zwolnienia 
rozpoczęły się już w 
marcu 2020 i potrwają 
do czerwca 2022 roku !

Datujący swoje tradycje produkcyjne od 1908 zakład, będący od 
dwóch lat częścią szwajcarsko – szwedzkiej Grupa ABB ma ulec całko-
witej likwidacji. Grupa ABB w Polsce posiada zakłady w Bielsku-Białej, 
Kłodzku, Aleksandrowie Łódzkim, Przasnyszu i Łodzi. ABB ABB Indu-
strial Solutions (Łódź) S.A. produkuje aparatury elektryczne niskich 
napięć.

ABB Industrial Solutions (Łódź) 
S.A. do likwidacji !!!

17 stycznia 2020 
r. w Sali Obrad Rady 
Miasta Krakowa miała 
miejsce konferencja 
w sprawie przyszłości 
funkcjonowania kra-
kowskiej huty. To ko-
lejna inicjatywa związ-
kowa, wcześniej odbyły 
się protesty i interwen-
cja u Prezesa Rady Mi-
nistrów- Mateusza Mo-
rawieckiego, mająca 
na celu doprowadzenia do ponownego uruchomienia wielkiego pieca. 

Obrady w formule „Okrągłego Stołu” zostały zorganizowane przez 
władze miasta przy współudziale central związkowych działających 
w ArcelorMittal Poland S.A. Spotkaniu patronował Prezydent Krako-
wa, ale inicjatorami byli związkowcy z Federacji - liderzy NSZZ Pra-
cowników ArcelorMittal Poland. W konferencji uczestniczyło ponad 
100 osób, w tym przedstawiciele rządu – na czele z Wicepremierem 
Jarosławem Gowinem, Minister Rozwoju Jadwigą Emilewicz, krakow-
scy parlamentarzyści, władze województwa, zarząd firmy Arcelor-
Mittal, a także firmy współpracujące z kombinatem. 

W trakcie wystąpień polityków oraz przedstawicieli władz Spółki pa-
dały liczne deklaracje dotyczące potencjału krakowskiej huty i zapew-
nienia, że wstrzymanie prac wielkiego pieca jest wyłącznie tymczasowe. 
Jednak nikt z obecnych decydentów na zadane pytanie przez Przewodni-
czącego NSZZ Pracowników AMP S.A. Krzysztofa Wójcika – „Kiedy kon-
kretnie zostanie ponownie włączony piec ?” nie był w stanie odpowie-
dzieć. A na tą konkretną odpowiedź czekało prawie 1000 pracowników 
huty i blisko 2-3 tyś pracowników spółek bezpośrednio kooperujących 
z hutą, których miejsca pracy są zagrożone. 

W lutym br. Zarząd ArcelorMittal Poland poinformował o zamiarze  
ponownego uruchomieniu wielkiego pieca i stalowni w Krakowie, któ-
re miało mieć miejsce w połowie marca. Jednak z powodu niepewno-
ści związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie wirusa COVID – 19 
Spółka ArcellorMittal Poland zarządzająca hutą w Krakowie odłożyła w 
czasie ponowne uruchomienie wielkiego pieca.

Wygaszanie pieca 
krakowskiej huty


