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Spotkanie branży Metalowcy OPZZ 
 

21 września 2016 w Warszawie w 
siedzibie Federacji Metalowcy miało 
miejsce spotkanie Branży OPZZ 
„METALOWCY", którą wspólnie tworzą 
Federacja Związków Zawodowych 
„Metalowcy”, Federacja Hutniczych 
Związków Zawodowych oraz Związek 

Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego. W obradach 
uczestniczyło kierownictwo OPZZ, Przewodniczący OPZZ Jan 
Guz oraz V-c Przewodnicząca OPZZ kol. Wiesława 
Taranowska. Przewodniczący Jan Guz przedstawił najnowsze 
inicjatywy i kierunki działania OPZZ jakie zostały 
wypracowane przez obradującą w dniach 2-3 czerwca 2016 
Radę OPZZ w tym min. zacieśnianie współpracy w ramach 

sektorów i branż oraz ujednolicenia ruchu związkowego. 
Przewodniczący poszczególnych Federacji oraz uczestnicy 
spotkania zaprezentowali aktualną sytuację w 
poszczególnych gałęziach przemysłu oraz odnieśli się do 
przebiegu współpracy na linii branża – centrala OPZZ i 
struktury terytorialne OPZZ.  V-ce Przewodnicząca OPZZ 
Wiesława Tarnowska przedstawiła działania OPZZ w 
kwestiach systemu emerytalnego, świadczeń socjalnych, 
umów śmieciowych, minimalnej płacy, ustawy o związkach 
zawodowych. Szczegółowo zaprezentowała opinie OPZZ w 
sprawie projektu budżetu państwa na rok 2017.  Zwracając 
uwagę, że po raz kolejny w założeniach wysokość odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostaje na 
niezmienionym poziomie 1093.98 zł. A składki opłacane przez 
związkowców na rzecz związków zawodowych płacone są po 
opodatkowaniu, natomiast składki opłacane przez 
prawodawców na rzecz organizacji zrzeszających  

 
pracodawców są zaliczane do kosztów uzyskania. Dlatego 
OPZZ postuluje, aby składkę członkowską członek związku 
mógł sobie zaliczyć w koszt uzyskania dochodu. Zasada ta 
mogłaby być podobna jak w przypadku kosztów dojazdu do 
pracy. 

Protest kobiet 
W poniedziałek 3 października 2016 tysiące kobiet 
manifestowało na Placu Zamkowym w Warszawie 
przeciwko zakusom polityków chcących zaostrzenia ustawy 
aborcyjnej.  

 

 Nikogo nie wystraszyła niesprzyjająca deszczowa pogoda. 
Wiele tysięcy osób w tym dniu protestowało w całej Polsce, 
broniących praw kobiet do decydowania o sobie i swoim 
życiu. Ten fakt już zdecydowanie mówi sam za siebie. 
Kobiety nie były same. Wśród nich i razem z nimi 
protestowali mężczyźni. Prawo do samostanowienia, do 
podejmowania decyzji na własną odpowiedzialność, prawo 
do decydowaniu o własnym życiu, to sprawa nas 
wszystkich.  

W proteście nie mogło również zabraknąć przedstawicielek 
Federacji Związków Zawodowych Metalowcy, które czynie 
uczestniczyły w tym proteście.  
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Rada Okręgu Śląskiego FZZ Metalowcy 
 

W dniu 27 września 2016 miało miejsce w posiedzenie Rady 
Okręgu Śląskiego FZZ Metalowcy, na którym zostały 
omówione wnioski z Rady OPZZ ( 2-3 06 2016), spotkania 
branży oraz spotkania młodych. Jednak jednym z 
najważniejszych punków posiedzenia Rady było uroczyste 
pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę 
Przewodniczącego Związku Zawodowego Metalowcy w 
Milmet-Timken w Sosnowcu kol. Marka Kwaskiewicza.  
 

 
Kol. Marek był długoletnim przewodniczącym Związku, 
członkiem Rady Okręgu Śląskiego, a przez ostanie 4 kadencje 
pełnił obowiązki członka Rady Federacji ZZ Metalowcy oraz 
delegata na Zjazd. W imieniu Rady Federacji ZZ Metalowcy 
wyrazy uznania za długoletnią pracę na rzecz związków złożył 
Przewodniczący Federacji kol. R. Wojtkowiak. Członkowie 
Rady pożegnali kol. Marka kwiatami oraz okolicznościowymi 
życzeniami życząc długich lat życia na zasłużonej emeryturze.  
 
 

Sytuacja na bielskim rynku pracy 
 

Jednym z podstawowych elementów mających wpływ na 
sytuacje na lokalnym oraz krajowym rynku pracy to poziom 
aktualnego bezrobocia. Będąc członkiem Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Bielsku-Białej (Mirosław Grzybek) pragnę 
zaprezentować kilka danych kształtujących sytuacje w 
zatrudnieniu w Powiecie Bielskim. Na dzień 30 września 2016 
bezrobocie wyniosło 5,7 % i w porównaniu do pierwszego 
kwartału tego roku spadło o 1,5 %. W samym mieście Bielsko-
Biała bezrobocie wynosi 3,5 %  i tutaj również zanotowano 
spadek w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku o 
0,9 %. Dla porównania w kraju stopa bezrobocia aktualnie 
wynosi 8,5 % i jest ono o 1,1 % niższe do omawianego okresu. 
Na dzień ostatniego września w Powiatowym Urzędzie Pracy 
było zarejestrowanych ponad 6,5 tysiąca bezrobotnych z 
których wyłącznie 17,5 % posiadało prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych. W miesiącu wrześniu pracodawcy zgłosili 1231 

wolnych miejsc pracy. W tym dla osób z wykształceniem 

podstawowym skierowano 491 wolnych etatów, z 
zawodowym wykształceniem 418, średnim 182 i 
wyższym 52. Z ciekawostek przygotowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy wynika, że najniższym 
bezrobociem w kraju może pochwali się miasto Poznań  2,1 

%. Natomiast najwyższe bezrobocie utrzymuje się w 
powiecie Szydłowieckim ( woj. mazowieckie) 28,2%. W 
województwie śląskim najwyższe bezrobocie od dłuższego 
czasu utrzymuje się w Bytomiu 15, 3 % a najniższe posiada 
miasto Katowice 3,0 %  

Z powyższych danych dotyczących powiatu bielskiego 
można wyciągnąć wniosek, że mamy do czynienia z rynkiem 
pracy pracownika, co w perspektywie negocjacji z 
pracodawcami daje nam Zakładowym Organizacjom 
Związkowym spory argument.    

 

Zakopane  2016  

 

W dniach 4 – 6 listopada 2016 Rada Okręgu Śląskiego 
Federacji Związków Zawodowych Metalowców 
zorganizowała kolejne w tym roku szkolenie związkowe dla 
członków rady. Szkolenie zostało zorganizowane Ośrodku 
Wypoczynkowo Szkoleniowym „Maluch” w Zakopanym. 

Przewodnim tematem szkolenia były „Podstawowe 

obowiązki i prawa Zakładowej Organizacji Związkowej 

wynikającej z ustawy o związkach zawodowych w świetle 

proponowanych zmian w tej ustawie”.  

 

Szkolenie poprowadzi mecenas Bogdan Pirecki ( ekspert 
prawa pracy współpracujący z Radą Okręgu) W swoim 
wykładzie mecenas Pirecki przybliżył uczestnikom jak 
praktycznie korzystać z naszej „Konstytucji Związkowej”, na 
co szczególnie zawracać uwagę w trakcie działalności 
związkowej w kontaktach z pracodawcą, oraz omówił 
najistotniejsze zmiany, które w niedługim czasie mają być 
wprowadzone do ustawy o związkach zawodowych.  

W szkleniu uczestniczyło 37 osób reprezentujących 13 
Zakładowych Organizacji Związkowych z terenu 
województwa śląskiego, krakowskiego i łódzkiego. W 
trakcie panelu dyskusyjnego związkowcy przybliżyli 
pozostałym uczestnikom swoje macierzyste zakłady pracy i 
ich problemy. Miła atmosfera spotkania oraz piękno Tatr 
sprzyjały licznie prowadzonym dyskusjom oraz wspólnej 
integracji 

 

Materiały pochodzą ze strony internetowej  
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