
 

Od Zarządu  
Szanowne koleżanki i koledzy – Metalowcy. W związku z 
pozytywnymi opiniami, z jakim został przyjęty pierwszy 
numer Informatora Związkowego przekazujemy kolejny 
numer i mamy nadzieje, że on również spełni wasze 
oczekiwania i na stałe zagości w naszych Zakładowych 
Organizacjach Związkowych.  
 

Ustroń – Jaszowiec 2015   

W dniach 29-31 maja 2015 Rada Okręgu Śląskiego Federacji 
Związków Zawodowych Metalowców zorganizowała 
szkolenie związkowe, którego przewodnim tematem był „ 
Spór zbiorowy w zakładzie - uprawnienia Zakładowej 
Organizacji Związkowej”  

Szkolenie przeprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. 
W szkoleniu udział wzięło ponad 60 osób z kilkunastu 
zakładów województwa śląskiego oraz przedstawiciele 
okręgów wielkopolsko-lubuskiego, łódzkiego, warszawskiego 
oraz dolnośląskiego Federacji Metalowcy.  

W trakcie pierwszego dnia związkowcy ugruntowali swoją 
wiedzę w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych, które 
coraz częściej są formą prowadzenia dialogu z pracodawcą, 
natomiast drugi dzień był poświęcony dyskusji panelowej o 
sytuacji w branży metalowej.  

Poszczególni uczestniczyli zaprezentowali swoje zakłady 
pracy z uwzględnieniem sytuacji w zakresie płac, 
zrealizowanych tegorocznych podwyżek, funkcjonowania 
organizacji związkowych. Wymiana informacji i poglądów z 
tym zakresie pozwoliła w wielu aspektach inaczej spojrzeć na 
nasze zakłady pracy. Ciekawą informacją podzielili się koledzy 
z Bobardier Wrocław, u których pracownicy mogą posiadać 
indywidualne konta emerytalne na zasadzie III filaru. 
Finansowanie przyszłej indywidualnej emerytury niezależnej 
od ZUS jest podzielone w równych częściach pomiędzy 

pracownikiem a pracodawcą. W obecnej chwili z tych 
rozwiązań korzysta ok. 75 % zatrudnionych.  

Miła atmosfera spotkania oraz piękno ziemi beskidzkiej 
sprzyjały licznie prowadzonym dyskusjom oraz wspólnej 
integracji. 

Na zakończenie uczestnicy szkolenia zgodnie podkreślili, że 
każde szkolenie związkowe wzbogaca zakres wiedzy, która 
jest niezbędne w trakcie naszej codziennej związkowej 
pracy.   

 

IX Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie Branży 
Metalowej – Wieliczka –Brzegi 2015  

W dniu 30 maja 2015 na zbiorniku Wieliczka – Brzegi odbyły 
się IX ogólnopolskie zwody wędkarskie w wędkarstwie 
spławikowym. Organizatorem tegorocznych zawodów była 
Federacja Hutniczych Związków Zawodowych wraz z NSZZ 
Pracowników Arcelormittal Poland S.A. W zawodach 
uczestniczyło 14 ekip w tym 7 reprezentowało naszą 
Federację.  

Po raz pierwszy w zawodach zwycięstwo osiągnęła ekipa 
reprezentująca Metalowców – ZZ Pracowników Ferroxcube 
Skierniewice w składzie: Marcin Wyszogrodzki, Mariusz 
Wojenka Przemysław Kostusiak oraz Dominik Górecki 
(kapitan).  

Drugie miejsce „wyłowili” metalowcy z MOZ NSZZ 
Pracowników Magazynów w Pile. Piąte miejsce w 
zawodach zajęli reprezentanci ZZ Metalowcy Mahle Polska 
Sp. z o.o. z Krotoszyna.  
W zawodach uczestniczyli również – ZZ Metalowcy Tyco-
Elektoronics Polska z Bydgoszczy, ZZ Metalowcy Exhaust 
Systems z Sosnowca, ZZ Metalowcy Pracowników Philips 
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Lighting Poland S.A. z Piły, wspólna ekipa Metalowcy Fiat 
Auto Poland z Bielska-Białej i Tychów.    

Najlepszy indywidualny wynik wśród metalowców uzyskał 
Mariusz Wojenka.  

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy i 
zapraszamy na następne zawody za rok, które zgodnie z 
kalendarzem mają zorganizować Metalowcy.  

 
Co dalej z przetargiem na śmigłowce dla 
polskiej armii?  
Nie cichną komentarze oraz spekulacje dotyczące 
ogłoszonym przez Rząd RP oraz MON przetargiem na 
śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii, który „wygrał” 
francuski Aribus Helicopters. Rząd broniąc swojej decyzji 
„informuje” ile to miejsce pracy powstanie oraz jakie korzyści 
osiągnie województwo łódzkie w związku z ulokowaniem 
„produkcji” nowego śmigłowca w zakładach WZL 1. A jaka 
jest prawda?  

Najlepszym komentarzem niech będzie treść listu otwartego, 
jaki skierowali przedstawiciele Zakładowych Organizacji 
Związkowych działających w WSK PZL Świdnik do koleżanek i 
kolegów z Wojskowych Zakładów Lotniczych NR 1 w Łodzi w 
którym związkowy piszą m.in. „ …. Nie dajcie sobą 
manipulować przez słuchanie rządowo-monowskiej 
propagandy. Dla Świdnika.. Łódź była by głównym partnerem 
do współpracy … podpisana wstępna umowa o współpracy z 
zakładami z Łodzi i oferowany offset ze strony Świdnika, 
według naszej obecnej wiedzy jest dla łódzkich zakładów 
najkorzystniejszy… Nie jest prawdą, że wygrana Aribus 
Helicopters da nowe miejsca pracy WZL 1, uważamy że 
miejsca pracy utworzone w ramach współpracy z PZL Świdnik 
S.A. były by o wiele trwalsze od tych, które wynikają z obietnic  
Aribus Helicopters….”   
Dla potwierdzenia tych słów niech świadczą fragmenty 
komentarzy prasowych z francuskich gazet „… Kontrakt z 
Polska powinien umocnić zatrudnienie w głównych siedzibach 
Airbusa … tym bardziej, że montaż śmigłowca stanowi tylko 
niewielką cześć produkcyjnej wartości dodanej, czyli od 5 do 
10 % całości …..”  

„…. Nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić, że tak 

naprawdę z kontraktu o wartości 13 miliardów w Polsce 

pozostanie maksymalnie 10 % jego wartości …”  

 

 

„Za wolność, prawo i chleb” pod takimi 
hasłami protestowali 59 lat temu Metalowcy z 

HCP Cegielski w 
Poznaniu.  

28 czerwca 2015 mija 
59 lat od pierwszego 
strajku i pierwszego 
buntu robotniczego o 

zasięgu ogólnopolskim, jaki miał miejsce w PRL. Strajk 
wybuchł w czwartek 28 czerwca 1956 roku w Zakładach 
Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego (wówczas noszących 
nazwę Zakładów im. Józefa Stalina) i przerodził się w 
spontaniczny protest uliczny Wielkopolan przeciw władzy.  

Bezpośrednią przyczyna strajku było wycofanie się Ministra 
Przemysłu Maszynowego Romana Fidejskiego z 
warszawskich uzgodnień z robotnikami, jakie zostały 
uzgodnione w trakcie wizyty delegacji u ministra. Załoga 
największego poznańskiego zakładu zgłaszała pretensje w 
sprawie niesłusznie pobieranego przez trzy lata podatku od 
więcej zarabiających przodowników pracy i pracowników 
akordowych, cofnięcie zawyżonych norm, które 
powodowały realny spadek zarobków, wypłatę pieniędzy za 
nadgodziny, skrócenie czasu pracy w soboty do sześciu 
godzin i poprawę bezpieczeństwa higieny pracy. 

Na transparentach widniały hasła: "Chcemy wolności", 
"Chcemy chleba", "Chcemy religii w szkołach". Do 
manifestantów dołączyli robotnicy z innych zakładów i 
mieszkańcy miasta. Na ówczesnym placu Stalina zebrało się 
100 tysięcy osób. Część demonstrantów weszła do gmachu 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR i wyrzuciła stamtąd 
popiersia Lenina oraz dokumenty partyjne. Tłum wdarł się 
do więzienia na Młyńskiej, gdzie rozbroił strażników i 
uwolnił więźniów. Strajk generalny w zakładach im. Hipolita 
Cegielskiego, połączony z demonstracjami ulicznymi, został 
krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. W trakcie 
dwudniowych zamieszek na ulicach Poznania zgniło 79 osób 
a ok. 800 osób zostało rannych.  Poznański Czerwiec 1956 r. 
był pierwszym w Polsce masowym wystąpieniem 
robotniczym przeciwko komunistycznym władzom i w 

bardzo poważnym stopniu przyspieszył zmiany polityczno-
gospodarcze w PRL. W poniedziałek 29 czerwca 2015 
koleżanki i koledzy pracownicy Cegielskiego, Metalowcy 
przed główną bramą zakładu w trakcie uroczystego apelu 
uczcili pamięć tych wydarzeń.   


