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Federacja  Związków Zawodowych Metalowców i Hutników 

Związkowych Organizacji  Zawodowych zrzeszonych w OPZZ 

Drodzy Koledzy i Koleżanki 

 

W związku z moim przejściem na emeryturę i tym samym zakończeniem pracy zawodowej w CNH Industrial 

Polska Sp. z o.o. w Płocku składam Wam serdeczne podziękowania za współpracę, dobrą atmosferę, którą na co 

dzień tworzyliście oraz okazaną życzliwość i Wasze ogromne wsparcie w wielu kwestiach.  

Swoja pracę zawodową rozpocząłem przed ponad 45 laty jeszcze w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku na 

stanowisku elektronika, potem w wyniku zmian gospodarczych i przekształcenia zakładu po 1992 roku 

kontynuowałem zatrudnienie w CNH Industrial Sp. z o.o. pełniąc funkcje Przewodniczącego Związku 

Zawodowego „Metalowcy”. O wielu spośród Was mogę powiedzieć, że są i mam nadzieję nadal będą, dla mnie 

kimś więcej niż tylko współpracownikami związkowymi. 

Mam wiele miłych wspomnień związanych z pracą związkowa - kierowanie działalnością związkową i 

rozbudowywanie społeczności organizacji niewątpliwie motywowało mnie do wytężonej pracy. Bardzo podobała 

mi się współpraca z Wami w ramach Federacji Metalowcy  i OPZZ z wszystkimi , atmosfera, którą wspólnie 

tworzyliśmy!  

Nie ukrywam, że szczególnie będzie mi brakowało naszych rozmów na temat codziennej pracy w zakładach 

pracy w kraju, planów naszych  organizacji, bieżących spraw pracowniczych, czy też tych dyskusji i debat 

mających szerszy wymiar, bo związanych z życiem naszych  miast, regionu oraz pojawiającymi się ważnymi 

wydarzeniami krajowymi i geopolitycznymi.  

Będę dobrze wspominać każdego z Was i  będę czerpać z doświadczeń, które dzięki Wam zdobyłem.  

Trzymam kciuki za Wasze przyszłe sukcesy zawodowe. Jeszcze raz dziękuję Wam i jednocześnie życzę 

wszystkim i każdemu z osobna powodzenia. Mam nadzieję, że kiedyś - tak jak Ja dzisiaj - będziecie odchodzić na 

emeryturę spełnieni i zadowoleni ze swoich dokonań.  

Życzę Wam wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i realizacji najskrytszych marzeń. 

Dla tych, którzy chcieliby pozostać ze mną w kontakcie zapraszam do mojego Facebooka.  

 

 

Wszystkiego dobrego! 

        Lech Latarski 

 
 

 


