
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informator Związkowy Federacji Związków Zawodowych Metalowcy 00-238 Warszawa ul. Długa 29 

Tel./ fax 22 635 31 38   e-mail sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl  www.federacja-metalowcy.org.pl  

Konferencja w Zagrzebiu. 
 
W dniu 13 października 2015 w Zagrzebiu miała miejsce 
konferencja podsumowująca projekt „Efektywność dialogu 
społecznego na poziomie lokalnym i firmy – rola i zadania 
związków zawodowych” Projekt zrealizowany był przy 
wsparciu europejskich funduszy społecznych a partnerem 
Federacji Metalowców byli chorwaccy metalowcy z centrali 
SMH. Konferencję wspólnie poprowadzili Przewodniczący 
FZZM Romuald Wojtkowiak oraz Przewodniczący SMH Vedran 
Dragičević.  
W pierwszej części Cyprian Szyszka – ekspert unijny, 
zaprezentował podsumowanie działań projektowych oraz 
przeprowadzonych szkoleń w temacie jak podnieść 
skuteczności dialogu społecznego na poziomie lokalnym i na 
poziomie spółki według zaleceń Komisji Europejskiej z 
uwzględnieniem polskich i chorwackich doświadczeń.  
Uzupełnieniem wystąpienia była prezentacja dotycząca 
sytuacji przebiegu dialogu społecznego, jaki jest prowadzony 
przez chorwackich metalowców z pracodawcami, zwłaszcza, że 
mogą się pochwalić wynegocjowaniem ponad 100 umów 

zbiorowych (odpowiednik naszych ZUZP oraz Regulaminów 
wynagrodzeń)  
Druga cześć konferencji była poświecona wspólnej dyskusji i 
wymianie doświadczeń w tematach prawa pracy, spraw 
socjalnych, funkcjonowania organizacji związkowych, 
warunków bhp, możliwości zwiększenie uzwiązkowienie, a 
także roli związków zawodowych w życiu społeczeństwa. Z 
danych, jakie przekazali nam chorwaccy koledzy to – średnia 
płaca – ok. 950 euro, stopa bezrobocia – ok. 16 %, 
uzwiązkowienie krajowe ok. 130 tyś. osób przy 4,5 mln. 
mieszkańców. Ciekawostką jest sytuacja, kiedy to pracownik 
po przekroczeniu 90 dni zwolnienia lekarskiego otrzymuje  

 
świadczenie bez potrącania podatku dochodowego. 
Konferencja zakończyła się wspólnym mottem „ Mówimy do 
następnego spotkania a nie do widzenia”.  

 
Związkowa pikieta w Praszce 

 
Naapco Europe Sp. z o.o. w Praszce jest producentem i 
dostawcą półosi napędowych oraz odlewów aluminiowych 
dla największych światowych koncernów samochodowych 
w Europie. Zakład zatrudnia ponad 900 osób i od dłuższego 
czasu regularnie zwiększa zatrudnienie oraz moce 
produkcyjne.  
W związku ze wzrostem zamówień firma pragnie 
rozbudować zakład i szuka terenów inwestycyjnych. 
Naturalną sytuacją byłoby zagospodarowanie obecnie 
zajmowanych terenów jednak problemem jest to, że 
Neapco nie jest właścicielem hal, w których teraz prowadzi 
produkcję a amerykański zarząd nie chcę dłużej płacić 
milionów za dzierżawę. Ewentualna dalsza rozbudowa lub 
też przeprowadzka jest rozważana do dwóch najbliższych 
miast do Wielunia lub Olesna.  
 

 
 
Z taką sytuacją nie zgadzają się Związki Zawodowe w tym ZZ 

Metalowcy, którego Przewodniczącym jest kol. Grzegorz 

Bor. W dniu 22 października 2015 związkowcy 
zorganizowały pikietę pod Urzędem Miejskim w Praszce 
domagając się od burmistrza Jarosława Tkaczyńskiego, żeby 
podjął wszelkie kroki, aby zatrzymać Neapco w Praszce 
poprzez udostępnieniem inwestorom miejsca na 
rozbudowę.  
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Związkowcy nie wyobrażają sobie wyprowadzki z miasta firmy, 
nazywanej od lat żywicielka Praszki. Jeśli firma przeniesie się 
do Wielunia, oznacza to, że nie tylko Praszka, ale i 
Opolszczyzna straci duży zakład pracy. 
 
 

Spotkanie Rady Okręgu Śląskiego 
W dniu 22 października 2015 w siedzibie Okręgu Śląskiego 
Federacji Związków Zawodowych Metalowcy w Katowicach 
miało miejsce spotkanie członków Rady Okręgu, w której 
uczestniczyli przedstawiciele Oddziału ZUS w Chorzowie.  
W pierwszej części spotkanie było poświęcone aktualnej 
sytuacji w ruchu związkowym ze szczególnym uwzględnieniem 
niedzielnych wyborów parlamentarnych oraz sytuacji w 
poszczególnych zakładach pracy.  
W drugiej części pracownicy ZUS przybliżyli uczestnikom 
najnowsze zamiany w ustanie o zabezpieczeniu społecznym, 
które obwiązują po dniu 1 maja 2015 roku, dotyczące 
możliwości ponownego wyliczenia kapitału początkowego 
mającego zasadniczy wpływ na wysokości emerytury.  
Z nowelizacji tej mogą skorzystać osoby, które pracowały 
dłużej niż jest to wymagane przez przepisy. Głównie kobiety, 
które przed 1999 rokiem przebywały na urlopie 
wychowawczym, osoby studiujące przed 1999 rokiem, a także 
urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku i pracujące przed reformą 
emerytalną a posiadające dość długi okres składkowy w 

nowym systemie. We wszystkich ewentualnych 
wątpliwościach najlepiej skonsultować się z najbliższą 
placówką ZUS.  
Prelegenci przybliżali zebranym zasady emerytur częściowych, 
z których w obecnej chwili głównie korzystają mężczyźni po 
ukończeniu 65 lat – pobierając 50 % przyszłej emerytury i 
kontynuując dalsze zatrudnienie. Panie z tych rozwiązań mogą 
skorzystać po 62 roku życia. Bardzo istotnym elementem było 
przypomnienie zabranym, że osoby, które do końca 1998 roku 
spełniły kryteria do wcześniejszych emerytur za pracę w 
warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze i nie 
przeszły na emeryturę pracując dalej. W momencie złożenia 
wniosku emerytalnego powinny zawnioskować o 

rewaloryzację kapitału początkowego, co może skutkować 
dość znacznym wzrostem przyszłego świadczenia.  
Na zakończenie przedstawiciele ZUS odpowiadali na liczne 
pytania zabranych.  

 

Wizyta studyjna w zakładach lotniczych w 
Varese  

W dniach 3-4 listopada 2015 odbyła się kolejna wizyta 
studyjna w ramach realizowanego przez Federację 
Metalowcy europejskiego projektu o nazwie „AirSpace for 
Communication” (Lotnicza przestrzeń dla komunikacji) w 
zakładach AgustaWesland w Varese w pobliżu Mediolanu.  

Początki AgustaWestland sięgają pierwszych lat XX wieku i 
była ona prekursorem włoskiego lotnictwa cywilnego i 
wojskowego. Produkcja śmigłowców została 

zapoczątkowana w roku 1950. Obecnie firma prowadzi 
działalność w USA, Wielskiej Brytanii i Polsce gdzie jest 
inwestorem w PZL Świdnik. Stronę polską reprezentowali 
przedstawiciele Federacji Metalowców – związkowcy z 
zakładów PZL Świdnik i Związku Zawodowego Przemysłu 
Elektromaszynowego z PZL Mielec. Stronę hiszpańską 
związkowcy z centrali Industraia de CCOO z zakładów Airbus 
Group z Sewilli i Bilbao. W trakcie dwóch dni wspólnego 
spotkania z włoskimi i hiszpańskimi kolegami zostały 
wymienione doświadczenia dotyczące sytuacji pracowników 
zatrudnionych w poszczególnych krajach ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora lotniczego.  

Spotkania te pozwalają na zwiększenie wiedzy, stworzenie 

sieci współpracy oraz na poznanie najlepszych praktyk, 
które można wykorzystać z codziennej działalności 
związkowej.  


