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Polska potrzebuje większych płac 

Od kilku miesięcy hasło 
„Polska potrzebuje 
większych płac” jest 
lansowane i promowane 
przez Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków 
Zawodowych, którego 
integralną częścią jest 
Federacja Związków 
Zawodowych Metalowcy. 
Podążając za tym hasłem 
Zarząd Federacji oczekuje 
informacji od Zakładowych 
Organizacji Związkowych, 
o przebiegu i wynikach 

prowadzonych negocjacji płacowych. Zapewne w wielu 
przypadkach zaprezentowane rezultaty oraz osiągnięte 
wzrosty wynagrodzeń, pozwolą innym naszym Zakładowym 
Organizacjom na formułowanie żądań płacowych. Na 
wskazanie pracodawcom, że w danym konkretnym zakładzie, 
zostały podpisane porozumienie zwiększające miesięczne 
wynagrodzenia o …… zł.  Będą to doskonałe przykłady jakie 
będzie można przytoczyć w trakcie rozmów wywierając 
pozytywną presję na przedstawicielach lub właścicielach firm. 
Pierwszą Organizacją która poinformowała o zawartym 
porozumieniu jest NSZZ Pracowników FCA Poland S.A. i 
Spółek w Bielsku-Białej.  W Spółce Marpol Sp. z o. o. 
zajmującej się produkcją komponentów do silników 
samochodowych. W ramach tegorocznego pakietu 
ekonomicznego pracownicy otrzymali wzrost płacy miesięcznej 
w kwocie 150 zł. Wprowadzenie do Regulaminu wynagrodzeń 
zapisów o dodatku stażowym zwiększy płacę miesięczną 
dodatkowo o  80 zł..  

Negocjacje w FŁT Kraśnik S.A. oraz 
ArcelorMittall Poland S.A. 

W Fabryce Łożysk Tocznych – 
Kraśnik S.A. w wyniku 
przeprowadzonych negocjacji 
uzgodniono podwyżkę płac w    
wysokości 130 zł. średnio 
miesięcznie na jednego pracownika 
z dniem 1 stycznia 2018 roku.    

 
 
Dodatkowo pracownicy bezpośrednio produkcyjni 
poszczególnych wydziałów otrzymają średnio miesięcznie 
kwotę 30 zł. na osobę.  

 
W dniu 5 lutego 2018 Zakładowe 
Organizacje Związkowe 
działające w ArcelorMitall 
Poland S.A. będące stroną 
Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy zawarły z 
Dyrekcją Spółki Porozumienie 
Płacowe na lata 2018 i 2019. Z 
dniem 1 stycznia 2018 podwyżka 

płac będzie wynosić 120 zł. miesięcznie na jednego 
pracownika, plus średnio 30 zł. miesięcznie na jednego 
pracownika w ramach podwyżek indywidulanych w 
skutkach od 1 kwietnia 2018. W związku ze zmianą płac 
zasadniczych średnie wynagrodzenia pracownika wynikające 
z zapisów ZUZP może dodatkowo zwiększyć się o ok. 50 zł. 
W roku 2019 pakiet ekonomiczny będzie zawierał podobne 
wartości. Grupa ArcellorMitall Poland S.A.  zatrudnia ok. 10 
tyś pracowników zatrudnionych w 6 zakładach – Dąbrowie 
Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach, 
Świętochłowicach i Chorzowie.   
 

„Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego 

udziału partnerów społecznych w procesie 

stanowienia prawa”  

W ramach realizowanego przez Federacje ZZ Metalowcy 
projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego 
udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia 
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prawa” miały miejsca już dwa szkolenia dla przedstawicieli 
Rady Okręgu Łódzkiego oraz Rady Okręgu Opolskiego 
Uczestnicy w trakcie trzech dni zapoznali się z procesem 
stanowienia prawa. Jego przebiegiem legislacyjnym na 
poziomie krajowym i europejskim.  Druga część szkolenia 
dotyczyła kształtowania polityki przemysłowej, oraz roli 

partnerów społecznych. Związkowcy przy udziale trenera 
przeprowadzili szczegółową analizę finansową wybranego 
przedsiębiorstwa, wraz z umiejętnością czytania sprawozdania 
finansowego. Projekt realizowany jest wraz z Zachodnią Izbą 
Gospodarczą Pracodawcy i Przedsiębiorcy z Wrocławia przy 
nadzorze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt 
przewiduje zorganizowanie łącznie 16 szkoleń, po jednym w 
każdym województwie. Koordynatorami są Przewodniczący 
poszczególnych Okręgów.   

35 lat SZZ ELEKROCHEMIKÓW                          
Exide Technologies S.A. w Poznaniu 

W dniu 13 stycznia 2018 jubileusz 35-lecia działalności 
obchodził Samorządnego Związku Zawodowego 
ELEKROCHEMIKÓW Exide Technologies S.A. w Poznaniu.  W 

swoim wystąpieniu Przewodniczący Związku kol. Alfred Ignac 
przypomniał uczestnikom okoliczności powstania Związku. 
Przybliżył działania pokoleń związkowców na rzecz obrony 
praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i 
socjalnego oraz czas dzisiejszy i zadania jakie stawia przed sobą 
Związek. Zaproszeni goście Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz, 
Przewodniczący Federacji Metalowcy Mirosław Grzybek, V-ce 
Przewodniczący Federacji Metalowcy Stróżyk Zdzisław, 
Przewodniczący Okręgu Wielkopolskiego FZZ Metalowcy 

Bogusław Kaczmarek, oraz Prezes Exide Technologies S.A. 
pan Janusz Mieloszek złożyli na ręce kol. Przewodniczącego 
wyrazy uznania i gratulacje za 35 lat działalności. Jubileusz 
stał się okazją do wręczenia wyróżnień związkowych. 
Odznaczenie „Zasłużony dla OPZZ”, otrzymał kol. Buszewicz 
Wojciech oraz Jagodziński Wojciech.  Dziewięć osób 
otrzymała odznaczenia „Zasłużony działacz Federacji 
Metalowcy” 

 
35 lat ZZ METALOWCY FŁT Kraśnik S.A.  
 

W dniu 9 lutego 2018 r.  jubileusz 35 – lecia działalności 

związkowej obchodzi członkowie Związku Zawodowego 

METALOWCY Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. W 

wystąpieniu okolicznościowym prezentującym dorobek i 

historię Związku Przewodniczący kol. Aleksander Paluch 

podkreślił, że „….miniony czas to nie tylko lata sukcesów i 

porażek, ale to przede wszystkim historia życia wielu 

pracowników i ich rodzin przez lata związanych z zakładem, 

niekiedy od szkoły zawodowej aż do osiągniecia wieku 

emerytalnego. Od momentu powstania Związku zmieniło się 

niemal wszystko - żyjemy w innej Polsce i w innej w Europie, 

ale nadal musimy pozostać wierni ideom związkowym w 

przekonaniu, że służyć tym co żyją z pracy własnych rąk to 

porostu obowiązek…” W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 

goście – Przewodniczący Federacji ZZ Metalowcy Mirosław 

Grzybek oraz Prezes FŁT – Kraśnik S.A. Pan Grzegorz Jasiński, 

którzy złożyli na ręce Przewodniczącego życzenia i gratulację 

za 35 lat działalności Związku. Podczas uroczystości 

wręczono odznaczenia zasłużony dla OPZZ II stopnia : kol. 

Wiesław Makuch, Majczyna Wanda, Król Wiesław I stopnia:  

Bis Wojciech, Kasza Adam, Sadowska Krystyna, Wójcik 

Tomasz, Zasłużony działacz Federacji „METALOWCY” : 

Tudrujek Aldona,Pawlak Anna, Skórski Jacek, Rzepka Artur, 

Ciempiel Piotr, Oględzińska Agnieszka, Piasecka Małgorzata, 

Skorupa Małgorzata.  

Materiały pochodzą ze strony internetowej  

www.federacja-metalowcy.org.pl 
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