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Mobbing – prawda i rzeczywistość 
Rada Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego Federacji 
Związku Zawodowego „Metalowcy” z siedzibą w 
Warszawie zorganizowała w dniu 9 lipca 2016 roku w 
Płocku szkolenie związkowe dla członków organizacji 
zrzeszonych w Radzie połączone z posiedzeniem Rady 
Okręgu. Temat szkolenia: „Mobbing – prawda i 
rzeczywistość”. Szkolenie poprowadziła Pani Teresa 
Łygaś - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy 
Okręgowego Inspektoratu w Warszawie, Oddział w 
Płocku. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również 
członkowie organizacji związkowych zrzeszonych przy 
Radzie OPZZ w Płocku i powiatu płockiego. W 
spotkaniach uczestniczyli Magdalena Dura – 
wiceprzewodnicząca FZZ „Metalowcy” oraz związkowcy 

zrzeszeni przy Radzie Okręgu Mazowiecko – Podlaskiego 
FZZ „Metalowcy”. W sobotni wieczór delegacja została 
zaproszona na piknik integracyjny Związku Zawodowego 
„Metalowcy” zrzeszonego przy CNH Industrial Polska w 
Płocku, gdzie zabawa trwała do białego rana. 
 

Kolejny protest pracowników WSK PZL Świdnik  
1 września 2016 wszystkie  działające Związki 
Zawodowe w  WSK Świdnik kolejny raz zwróciły uwagę 
„rządu”  na problemy polskiego przemysłu lotniczego. 
Nie tak dawno (22 maja 2015) stali  w pikiecie przed 
pałacem prezydenckim, wówczas Prezydentem RP był  
Prezydent Bronisław Komorowski. Co się zmieniło? 
Zmienił się prezydent – Prezydentem jest Andrzej Duda,  

 

zmienił się rząd natomiast problemy zakładu 
pozostały. Spełniają się obawy związkowców wyrażane 
rok temu na ulicach Warszawy. Będą kolejne 

zwolnienia. To, że zakład funkcjonuje w ramach 
koncernu Agusta Westland nie zwalnia polskiego rządu 
z obowiązku o dbałości polskich pracowników. Same 
słowa i obietnice nie wystarczą. Pracownicy WSK 
Świdnik oczekują od Rządu konkretnych działań 
chroniących polski przemysł, chroniących polskich 
pracowników.  

 

Szkolenie dla aktywu związkowego 

W dniu 10 września 2016 r. Związek Zawodowy 
Metalowcy przy Tyco Electronics w Bydgoszczy 
zorganizował i przeprowadził szkolenie dla aktywu 
związkowego połączone z imprezą integracyjną. 
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Szkolenie odbyło się w Kujawsko -  Pomorskim Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Głównym tematem 
szkolenia były podstawowe przepisy prawa pracy. Grupa 
uczestników szkolenia liczyła 30 osób.  Szkolenie 
prowadził Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w 
Bydgoszczy Pan Dariusz Kistela. Po zakończeniu 
szkolenia zorganizowano grilla dla uczestników 
szkolenia. Organizowanie takich szkoleń jest niezbędne 
celem pogłębiania wiedzy z prawa pracy oraz 
integrowanie się aktywu związkowego. Jeszcze w tym 
roku planujemy wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy 
w Bydgoszczy zorganizować szkolenie, którego 
tematami będzie Ustawa o Związkach Zawodowych i 
Społecznej Inspekcji Pracy. 

 

IV Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej 

 

W sobotę 10 września 2016 na płycie krotoszyńskiej 

stadionu miejskiego został zorganizowany IV 

Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Zarządu 

Mahle Polska Sp. z o.o. Organizatorem turnieju był 

Związek Zawodowy "Metalowcy" Hahle Polska 

Krotoszyn, a sponsorem Zarząd Mahle Polska Krotoszyn. 

W zawodach udział wzięło 10 drużyn reprezentujących 

różne branże. W pierwszej grupie rywalizowały  zespoły 

- Amica Wronki, Odlewnia Żeliwa, Mahle Behr , Samsung 

 Wronki, Ostrów Wielkopolski i PSP Krotoszyn. W grupie 

drugiej Bombardier Wrocław, Uczniowie Mahle, 

Nauczyciele, Tłoki Mahle, Tuleje Mahle. W finale 

turnieju spotkały się Tłoki Mahle pokonując w półfinale 

Amica Wronki 2: 1 i Uczniowie Mehle pokonując w 

półfinale Odlewnie Żeliwa w konkursie rzutów karnych 

5:4. Turniej wygrała drużyna Tłoków pokonując w finale 

Uczniów 3: 0, 3 miejsce zdobyła Odlewnia pokonując 

Amice 3:1. Puchar drużynie zwycięskiej wręczył Prezes 

Zarządu dr Andreas Kosicki wraz z dr. Tadeuszem 

Karolczakiem oraz dyrektorem COSIR  Jacekiem 

Cierniewskim. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 

Sójka Marcin, najlepszym bramkarzem Kowal Leszek. 

Obaj zawodnicy reprezentowali Tłoki Mehle. Nagrodę 

Fair Play otrzymała drużyna PSP Krotoszyn. Nad 

sprawnym przebiegiem zawodów czuwał 

Przewodniczący Metalowców Mahle  Maciej Ratajczak. 

Turniej zakończył się tradycyjną biesiadą integracyjną 

w trakcie, której można było porozmawiać nie tylko o 

sporcie.  

Młodzi Metalowcy 2016 
Zarząd realizując deklaracje programową IX Zjazdu 
Federacji Związków Zawodowych Metalowców, 
zorganizował w dniach 22 – 23 września 2016 w 
Warszawie (w siedzibie Federacji) spotkanie Młodych 
Metalowców. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób 
reprezentujące 7 okręgów federacji (śląski, 
wielkopolski, warszawski, lubelski, podkarpacki, 
opolski, warmińsko-mazurski) W pierwszym dniu 
uczestnicy spotkania mieli okazje spotkać się z 
Przewodniczącym OPZZ Janem Guzem oraz Zarządem 
Federacji. W trakcie drugiego dnia z dziennikarzem i 
publicystą związanym z OPZZ Piotrem Szumlewiczem 
oraz Przewodniczącą Komisji Młodych przy OPZZ 
Joanna Dąbrowską.  

W trakcie tych dwóch dni uczestnicy spotkania 
zapoznali się z historią, strukturą organizacyjną 
Federacji Metalowców, OPZZ, zadaniami i 
wyzwaniami, jakie obecnie stoją przed organizacjami 
związkowymi i centralami. W panelu dyskusyjnym 
zaprezentowali sytuacje w swoich zakładach pracy 
oraz rozmawiali o problemach ludzi młodych tych 
funkcjonujących i tych wchodzących na rynek pracy. 
Eksperci OPZZ zaprezentowali sposób jak rozmawiać z 
mediami oraz o możliwościach, jakie dają coraz 
powszechniejsze media społecznościowe. Na 
zakończenie wszyscy razem podkreślili wagę takich 
spotkań i szkoleń oraz wyrazili nadzieje, że to pierwsze 
a nie ostatnie takie seminarium, a na następnym 
będzie uczestniczyć podwójna liczba uczestników, co 
wyniknie bezpośrednio ze zwiększenia ilości młodych 
ludzi w szeregach związków zawodowych.   

Materiały pochodzą ze strony internetowej  

www.federacja-metalowcy.org.pl 
 


