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Ostanie pożegnanie śp. Władysława 
Ostrowskiego  
 

W dniu 28 listopada 2017 w Barlinku  najbliżsi, rodzina, 
znajomi, koleżanki i koledzy pożegnali Przewodniczącego Rady 
Okręg Zachodniopomorskiego Federacji METALOWCY śp. 
Władysława Ostrowskiego. Kolega Władysław długie lata pełnił 
funkcję Przewodniczego Związku Zawodowego Metalowcy w 

macierzystym zakładzie – 
dawniej Bomet Barlinek a 
obecnie Liberty Forging 
Europe . Przez ostanie 15 
lat w Federacji pełnił różne 
funkcje statutowe, członka 
- Komisji Rewizyjnej, 
Prezydium i  Rady 
Federacji. W naszej 
pamięci na zawsze 
pozostanie jako wzór 
działacza związkowego dla 
którego niesienie pomocy 
drugiemu człowiekowi było 

celem priorytetowym w działaniu. W jego osobie utraciliśmy 
wspaniałego przyjaciela i kolegę.  

Cześć jego pamięci.   

 

Młodzi FZZ Metalowcy  

W dniach 29-30 września 2017 w Warszawie (w siedzibie 
Federacji) miało miejsce spotkanie Młodych Metalowców. Jest 
to kontynuacja rozpoczętego w tamtym roku cyklu spotkań 
młodych działaczy naszej Federacji, będących jej przyszłością.  

 

W spotkaniu wzięło udział 21 osób reprezentujących 6 
okręgów ( wielkopolski, mazowiecki, lubelski, podkarpacki, 
dolnośląski, łódzki ) W pierwszym dniu przedstawiciel 
Państwowej Inspekcji Pracy zapoznał uczestników spotkania 
z prawnymi zagadnieniami funkcjonowania Zakładowej 
Organizacji Związkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 
obustronnych zobowiązań na linii pracodawca – związek 
zawodowy. W drugiej części trenerka fundacji COZZ  
(Centrum Organizowania Związków Zawodowych) 
zaprezentowała sposób budowania Związku Zawodowego 
poprzez poszerzanie bazy związkowej w najbliższym 
otoczeniu swojej pracy ( zespole, wydziale, zakładzie). W 
drugim dniu w trakcie dyskusji z przedstawicielami Zarządu 
Federacji, młodzi zeprezentowani swoje spostrzeżenia oraz 
uwagi dotyczące ich wizji funkcjonowania związków 
zawodowych. Na zakończenie została podjęta wspólna 
deklaracja kolejnego spotkania w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.  

 

Spotkanie Społecznych Inspektorów Pracy  

W dniach 20-21 października 2017 Federacja ZZ Metalowcy 
zorganizowała spotkanie szkoleniowe Społecznych 
Inspektorów Pracy. W spotkaniu wzięło udział 26 osób 
reprezentujących 6 okręgów ( wielkopolski,mazowiecki, 
śląski , opolski, dolnośląski i łódzki). Szkolenie 

przeprowadzili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy z 
Warszawy. Inspektorzy zapoznali uczestników z 
zagadnieniami prawnej ochrony pracy, analizą i przyczyną 
wypadków, postepowaniem zespołu powypadkowego oraz 
funkcjonowaniem i zadaniami Komisji BHP. Uczestnicy w 
trakcie wspólnej dyskusji wymienili się spostrzeżeniami oraz 
uwagami ze swojej działalności na terenie zakładów pracy.   
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Polsko-niemieckie spotkanie związkowe Grupy 
Magneti Marelli  

W dniach 5-6 października 2017 Zarządy Związków 
Zawodowych działające  w  zakładach Grupy Magneti Marelli w 
Sosnowcu gościły dwuosobową delegację  przedstawicieli IG 

Metal – Yvonne Krug oraz Torsten Maier  - z zakładów 
Automotive Leighting GmbH z Broterodde ( Grupa Magneti 
Marelli w Niemczech) . Torsten Maier pełni obowiązki 
przewodniczącego Rady Zakładowej w macierzystym zakładzie 
oraz jest członkiem Europejskiej Rady Zakładowej, w składzie 
której przedstawicielem polskich zakładów jest kol. Elżbieta 
Szkotak. Delegacja zwiedziła hale produkcyjne, zapoznała się z 
warunkami pracy i funkcjonowaniem WCM, z którym 
niemieccy koledzy są dopiero zapoznawani.  Wizyta miała na 
celu wymianę doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy 
organizacjami związkowymi w ramach Grupy.   

Pierwsze czytanie Ustawy o Związkach 
Zawodowych w Sejmie  

W dniu 9 listopada 2017 podczas  obrad Sejmu miało miejsce 
pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o Związkach 
Zawodowych związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791). 
Wyrok TK jednoznacznie określił, że członkiem Związku 

Zawodowego ma prawo być osoba wykonująca pracę 
zarobkową. Za osobę taką należy rozumieć pracownika w 
rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy lub osobę świadczącą 
osobiście pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy.  Podczas pierwszego czytania nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli OPZZ i Federacji METALOWCY, 
którzy uczestniczyli w obradach Sejmu. Wniosek 
prezentował poseł Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie 
Kluby Parlamentarne pozytywnie zaopiniowały projekt, 
który został skierowany do dalszych prac. W trakcie dyskusji 
nad projektem przedstawiciel Kukiz 15 – zwrócił uwagę 
dlaczego projekt nie zakłada możliwości odliczenia składki 
związkowej od dochodu jak ma to miejsce w przypadku 
pracodawców. Wniosek ten był m.in. zgłaszany przez OPZZ 
w opiniowaniu budżetu państwa.   Projekt zmian do ustawy 
o związkach zawodowych zakłada m.in. zwiększenie progu 
prezentacyjności z 7 % do 8 % dla Zakładowych Organizacji 
Związkowych będący członkami OPZZ, Forum i Solidarności, 
a dla pozostałych ZOZ zwiększa ten próg z 10 % do 15%. 
Wszystkie zmiany i nowelizacje w „Konstytucji Związkowej” 
zawiera druk Sejmowy nr 1933.  
 

Szkolenie z zakresu prowadzenia negocjacji  

Jak ważnym elementem w działalności Zakładowej 
Organizacji Związkowej jest umiejętność prowadzenia 
negocjacji nie należy nikogo przekonywać. Aby wesprzeć te 
umiejętności oraz warsztat naszych działaczy, Federacja w 
dniach 24 – 25 listopada 2017 zorganizowała szkolenie, 
które przeprowadził ekspert OPZZ kol. Paweł Śmigielski. W 
spotkaniu wzięły udział 32 osób reprezentujące 5 okręgów ( 
wielkopolski, lubelski, śląski, dolnośląski, łódzki ). Uczestnicy 
szkolenia pogłębili wiedzę z zakresu prowadzenia dialogu i 
sztuk negocjacyjnych. Mieli również okazję bezpośrednio 
wymienić się uwagami i spostrzeżeniami na temat swoich 
zakładów pracy oraz zapoznać się z ich aktualną sytuacją. 

Zarząd Federacji mając na uwadze opracowanie danych o 
sytuacji osób zatrudnionych w przemyśle metalowym 
zwrócił się do uczestników o wypełnienie stosownej ankiety.  
Z tym samym apelem zwracamy się do pozostałych ZOZ o 
wypełnienie zamieszonej na stronie internetowej w pdf 
ankiety i przesłanie na adres email sektretariat@federacja-
metalowcy.org.pl  , ankieta posłuży do opracowania przez 
Federację sytuacji w sferze wynagrodzeń   

Wyniki tej ankiety zostaną opracowane i przesłane do 
Okręgów stanowiąc zapewne oczekiwane informacje jak 
kształtują się nasze płace. Mamy nadzieję, że przygotowany 
materiał posłuży ZOZ w trakcie prowadzenia negocjacji 
płacowych.                                                                                                                              
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