
 

Wizyta studyjna w zakładach BAE Systems, 
Military Air & Information Samlesbury 

 w Wielkiej Brytanii 
 

W dniach 1-2 września 2015 miała miejsce kolejna wizyta 
studyjna w ramach realizowanego przez Federację Metalowcy 
europejskiego projektu o nazwie „AirSpace for 
Communication” (Lotnicza przestrzeń dla komunikacji) w 
zakładach BAE Systems, Military Air & Information Samlesbury 
w Wielkiej Brytanii. Gospodarzem wizyty był biorący udział w 
projekcie Związek Zawodowy UNITE the Union działający w 
sektorze lotniczym. Nasi przedstawiciele – związkowcy z 
zakładów Avio Polska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej oraz WSK PZL 
Świdnik zapoznali się z przebiegiem procesu technologicznego 
w zakładzie zlokalizowanym w Preston w niewielkiej odległości 
od Manchesteru. W zakładzie produkuje oraz montuje się  
sekwencje do samolotów bojowych F 35 m.in. kokpit, wiązki 
elektryczne, zbiorniki paliwa. W firmie zatrudniającej ok. 5 000 
pracowników uzwiązkowienie wg. informacji angielskich 
kolegów wynosi prawie 98 %. Pracownicy pracują od 
poniedziałku do czwartku i sporadycznie w piąty dzień 
tygodnia. W trakcie wspólnego spotkania z angielskimi 
kolegami nastąpiła wymiana poglądów na sytuację 
pracowników zatrudnionych w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce 
w uwzględnieniem sektora lotniczego.   
 

Posiedzenie zarządu ZZ Metalowcy 
pracowników Wagony Świdnica S. A. 
 
W dniu 11. 09. 2015r w Świdnicy odbyło się posiedzenie 
zarządu ZZ Metalowcy pracowników Wagony Świdnica S. A. 
Greenbrier Europe. Przewodniczący zakładowej organizacji 
związkowej kol. Kazimierz Baranowski omówił obecną 
sytuację w zakładzie. 

Przewodniczący Rady Okręgu Kol. Lucjan Machul przekazał 
najnowsze informacje dotyczące ruchu związkowego z terenu 

dolnośląskiego. Na przykładzie działalności zakładowych 
organizacji związkowych zwrócił uwagę na najczęstsze 
problemy, z którymi borykają się działacze związkowi w 
macierzystych zakładach. Działając na rzecz ludzi pracy, 
pełniąc odpowiedzialne funkcje, podkreślił ich znaczącą rolę 
w dobie teraźniejszych przekształceń, restrukturyzacji. Na 
płaszczyźnie dialogu pracodawca-związki apelował do 
konstruktywnych wzajemnych relacji, gdyż tylko 
obustronne kompromisowe rozwiązania mogą przynieść 
oczekiwane efekty i stabilizację w firmie. Członkowie 
zarządu w trakcie dyskusji poruszyli między innymi tematy 
wewnątrz związkowe oraz związane z bezpieczeństwem i 
higieną pracy w zakładzie. Część merytoryczną zakończono 
krótką uroczystością. Za długoletnią pracę związkową 
wyróżniono trzy osoby pełniące funkcję członka zarządu 
związku:  

Gryc Zbigniew Pakuła Grzegorz, Janiak Bogumił 
Wyróżnionych odznaczono złotymi odznakami 
„Zasłużonego działacza Federacji Metalowcy”. 

 
Spotkanie branży Metalowcy OPZZ 

 

 

W dniach 14-16 września 2015 w miejscowości Mikorzyn 
koło Konina miało miejsce spotkanie branży Metalowcy 
OPZZ, w którą wspólnie tworzą Federacja Związków 
Zawodowych „METALOWCY”, Federacja Hutniczych 
Związków Zawodowych oraz Związek Zawodowy 
Przemysłu Elektromaszynowego.  
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Przedstawiciele branży przedyskutowali aktualną sytuację w 
ruchu związkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
bulwersujących pomysłów, jakie obecnie prezentuje w 
mediach Platforma Obywatelska dotyczące radykalnego 
ograniczenia praw związkowych. Związkowcy rozmawiali o 
godzinowej płacy minimalnej, ograniczeniu umów 
śmieciowych, które wchodzą w życie w lutym przyszłego roku, 
podwyższeniu płacy minimalnej ( projekt rządowy zakłada jej 
wzrost do kwoty 1850 zł), projektach zmian emerytalnych, 
waloryzacji funduszu socjalnego oraz rent i emerytur. 
Poszczególne Federacje zaprezentowały aktualną sytuację w 
poszczególnych gałęziach przemysłu i sytuacjach w zakładach 
pracy. W trakcie dyskusji nastąpiła wymiana zdań i poglądów 
na temat zbliżających się wyborów parlamentarnych. 
Uczestnicy spotkania jednoznacznie uzgodnili, aby kolega 
Przewodniczący ZZPE Stanisław Janas reprezentował branżę 
Metalową w Radzie Dialogu Społecznego, która zgodnie 
ustawą z dnia 24 lipca 2015 z zastąpiła komisję trójstronną. Już 
najbliższy czas pokaże czy ta nowa forma dialogu, rozmów i 
konsultacji pomiędzy rządem, pracodawcami i związkami 
zawodowymi spełni pokładane w niej oczekiwania.  
  

Obywatelski projekt ustawy o wzmocnieniu 
przemysłowego potencjału obronnego 
Rzeczpospolitej Polskiej  

 
Co dalej z przetargiem na śmigłowce? Takie pytanie 
zadawaliśmy sobie jeszcze przed sezonem urlopowym, na 
obecną chwilę Rząd pani premier Kopacz nie przewiduje 
rozpisania nowego przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. 
Jednak nasi koledzy i związkowych z PZL Świdnik S. A. nie 
ustają w swoich działaniach na rzecz odwrócenia tej 
niekorzystnej dla ich zakładu pracy sytuacji. Ze wspólnej 
inicjatywy związków zawodowych działających na terenie PZL 
Świdnik został przygotowany obywatelski projekt ustawy 
o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy zakłada, że 
zamówienie na dostawy broni, amunicji czy materiałów 
wojennych dla polskiej armii powinno być udzielone 
w pierwszej kolejności podmiotowi polskiemu, jeżeli posiada 
takie zdolności wytwórcze, natomiast podmiot zagraniczny, 
może być dopuszczony tylko wtedy, gdy po pierwsze krajowy 
podmiot nie posiada takich możliwości, a po drugie uruchomi 
w Polsce faktyczną działalność wspólnie z innym podmiotem 
polskim. Z dostaw sprzętu na potrzeby polskich sił zbrojnych 
nie będą korzystały firmy zagraniczne, których wkład w rozwój 

polskiego przemysłu obronnego kończy się na obietnicach. 
W ten sposób Minister Obrony Narodowej dostanie 
skuteczne narzędzie do realizacji programu modernizacji 
polskiej armii w sposób najbardziej korzystny dla żołnierzy 
i dla naszej gospodarki. Aby projekt mógł wpłynąć do Sejmu 
nasi koledzy ze Świdnika muszą zbierać 100 000 podpisów 
poparcia pod tym projektem.  W imieniu naszych kolegów 
związkowców Metalowców ze Świdnika zwracamy się 
wszystkich do członków Zakładowych Organizacji 
Związkowych zrzeszonych w Federacji Związków 
Zawodowych Metalowcy o wsparcie tej inicjatywy i pomoc 
w zbieraniu podpisów i przekazanie ich na ręce: kol. 
Przewodniczącego Związek Zawodowy Metalowcy PZL 
Świdnik S.A. Zdzisława Łachmańskiego i wysłanie tych list 
na adres:  Związek Zawodowy Metalowcy PZL Świdnik S.A. 
Al. Lotników Polskich 1 21 - 045 Świdnik 
 

Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy  

W dniach 1-3 października, w Spale, odbyło się szkolenie 
dla społecznych inspektorów pracy zorganizowane przez 
Federację Związków Zawodowych „Metalowcy" oraz  
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. W szkoleniu 
uczestniczyło 70 osób, wśród nich społeczni inspektorzy 
pracy, przedstawiciele zakładowych organizacji 
związkowych w komisjach BHP, oraz osoby przygotowujące 
się do pełnienia roli SIP. Uczestnicy poznali zasady 
funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w zakładach 
pracy. Omawiali prawne i techniczne zagadnienia ochrony 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem branży metalowej. 
W trakcie dyskusji mieli okazję wymienić doświadczenia z 
macierzystych zakładów pracy. Kursanci spotkali się z 
wiceprzewodniczącą OPZZ, Wiesławą Taranowską, oraz 
Renatę Górną, członkinią Rady Ochrony Pracy przy Sejmie 
RP z ramienia OPZZ. Wiesława Taranowska przedstawiła 
sytuację w ruchu związkowym ze szczególnym 
uwzględnieniem medialnych ataków na związki zawodowe, 
które pojawiają się przed wyborami parlamentarnymi. 
Zaprezentowała ponadto możliwości płynące z 
wykorzystania środków finansowych z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego oraz odpowiedziała na liczne pytania 
dotyczące m.in. możliwości powrotu do wieku 
emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Renata 
Górna omówiła zagadnienia, którymi zajmowali się 
członkowie  Rady Ochrony Pracy w upływającej kadencji. 
Szkolenie zakończyło wręczenie certyfikatów o ukończeniu 
kursu. 

Materiały pochodzą ze strony internetowej  

www.federacja-metalowcy.org.pl  


