
 
 
 
 
 

Uchwała nr 1 
XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 

 
ws. przyjęcia sprawozdania Rady 

 

 

Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” przyjmują 
sprawozdanie Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” za pierwszy rok 
kadencji 2014-2018. 
 

 
 

 

 

Bukowina Tatrzańska. 14 maja 2015r. 
  



 
 

Stanowisko nr 1 
XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 

 
ws. przetargu MON na pozyskanie dla polskiej armii śmigłowców 

wielozadaniowych wsparcia bojowego 
 

 
 
 
Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” wyrażają 

stanowczy sprzeciw odnośnie rozstrzygnięcia najistotniejszego etapu przetargu  

na pozyskanie dla polskiej armii śmigłowców wielozadaniowych. W wyniku tego 

oferty dwóch firm posiadających duże zakłady produkcyjne w Polsce zostały 

odrzucone, do ostatniego etapu testowego został natomiast zakwalifikowany 

producent, który nie ma i jak należy się spodziewać, nie będzie miał znaczącego 

udziału w krajowej produkcji lotniczej. Oceniamy, że przyjęte kryteria wyboru oferty 

mają charakter wybiórczy i nie uwzględniają w żadnym stopniu interesu Polski  

i polskich pracowników. Wątpliwości budzi brak uwzględnienia stopnia 

zaangażowania dostawcy w krajowy rynek produkcyjny. W naszej ocenie  

nie uczyniono nic, aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo oraz militarne uniezależnienie 

od dostawców zewnętrznych. W ten sposób wymierzono policzek krajowemu 

przemysłowi lotniczemu, polskiej polityce przemysłowej oraz polskim pracownikom.  

Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców krytycznie oceniają również 

dotowanie miejsc pracy i budżetu obcego kraju, w warunkach, kiedy produkcja  

z korzyścią dla obronności kraju, mogłaby odbywać się w Polsce, tu tworzyć miejsca 

pracy i tu procentować zyskami dla budżetu naszego kraju. Takie działanie Prezydenta 

i Rządu uważamy za szkodliwe z punktu widzenia interesów kraju. Wartości, którymi 

kierowało się Ministerstwo Obrony Narodowej podczas prowadzenia w/w przetargu 

budzą nasze zasadnicze wątpliwości i nie znajdujemy żadnego racjonalnego 

uzasadnienia dla dotychczasowych działań MON podejmowanych w ramach przetargu, 

jesteśmy przekonani, że podczas przetargu zastosowano kryteria pozamerytoryczne, 

stawiające interes obcego państwa ponad interes Polski. Ograniczona transparentność 

postępowania przetargowego jest okolicznością, nad którą trudno będzie przejść nam 

do porządku dziennego.  

Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” wzywa do niezwłocznego 

unieważnienia dotychczasowego postępowania przetargowego i przeprowadzenia  

go w sposób transparentny i uwzględniający interes naszego, a nie obcego kraju. 



Sekretariat Metalowców udzieli wszelkiego wsparcia Krajowej Sekcji Przemysłu 

Lotniczego NSZZ „Solidarność” w walce z nieodpowiedzialnym i niezrozumiałym  

w naszej ocenie rozstrzygnięciem procedury przetargowej, której wynik ogłosił  

Prezydent Bronisław Komorowski. 

 

 

 
 
 
Bukowina Tatrzańska. 14 maja 2015r. 

  



 
Stanowisko nr 2 

XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 
 

ws. priorytetów działania Sekretariatu w kadencji 2014-2018 
 
 
 

Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” realizując 
podstawowe cele obrony godności, prac i interesów pracowniczych wskazują niniejsze 
priorytety do realizacji w kadencji 2014-2018 przez władzę wykonawczą Sekretariatu: 

 
1. Polska gospodarka wymaga jasnej polityki przemysłowej – realizacja poprzez dalsze 

promowanie zdecydowanej polityki przemysłowej traktującej produkcję, jako 
kluczową siłę napędową dla polskiego systemu gospodarczego oraz właściwe 
rozdysponowanie środków unijnych w latach 2015-2020 na stworzenie miejsc 
pracy i wsparcie polskich przedsiębiorstw. 

2. Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy, jako efekt dialogu społecznego  
w przemyśle – poprzez prowadzenie działań umożliwiających negocjowanie  
i podpisywanie PUZP w naszych branżach. 

3. Dialog elementem wzmacniającym rozwój przemysłu – poprzez działania na rzecz 
wzmocnienia dialogu pomiędzy pracodawcami a poszczególnymi sekcjami 
branżowymi. 

4. Współpraca w strukturach europejskiej i światowej Federacji przemysłowej – 
poprzez działania zmierzające do ochrony zakładów pracy na terenie naszego kraju. 

5. Akty prawne elementem zabezpieczającym rozwój zakładów pracy – poprzez 
stworzenie i włączenie zespołu ekspertów branżowych w celu tworzenia  
i opiniowania proprzemysłowych aktów prawnych. 

 
 
 
 
 
Bukowina Tatrzańska. 14 maja 2015r. 



Stanowisko nr 3 
XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 

 
ws. łamania zasad dialogu społecznego w FCA Poland S.A. 

(przed zmianą nazwy Fiat Auto Poland) 
 

 

Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” wyrażają 
stanowczy sprzeciw wobec trwającego od lat łamania przez dyrekcję FCA Poland 
(dawniej Fiat Auto Poland) oraz jej spółek zależnych podstawowych zasad dialogu 
społecznego oraz blokowania i ignorowania ustawowej procedury sporu zbiorowego. 
Przypominamy, że w naszym kraju zasadniczym aktem prawnym określającym ramy  
i narzędzia rozwiązywania sporów pomiędzy pracownikami reprezentowanymi przez 
związki zawodowe a pracodawcą jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Demonstracyjne ignorowanie i nieprzestrzeganie jej zapisów oraz lekceważenie 
dialogu społecznego zawsze i nieuchronnie prowadzić musi do eskalacji i wybuchu 
konfliktu społecznego. 

Trzeba przy tym zauważyć, że takie działania pracodawcy oznaczają również 
naruszenie norm konstytucyjnych, stanowiących, że podstawą ustroju gospodarczego 
Rzeczpospolitej Polskiej jest społeczna gospodarka rynkowa oparta m. in. na 
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych oraz zapewniająca 
związkom zawodowym prawo do prowadzenia sporów zbiorowych. 

Mając powyższe na uwadze XXV Kongres Sekretariatu Metalowców  
NSZZ „Solidarność” zwraca się do Zarządów FCA Poland, Sistema Poland, Magneti 
Marelli Suspension Systems Bielsko oraz Denso Thermal Systems Polska z żądaniem 
zaprzestania łamania praw pracowniczych i związkowych oraz rozpoczęcia rzetelnego 
dialogu społecznego z reprezentującą załogi tych spółek Międzyzakładową Organizacją 
Związkową NSZZ „Solidarność” FCA Poland, zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju 
aktami prawnymi oraz normami i standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
Jednocześnie informujemy, że nie będziemy tolerować łamania polskiego prawa, 
blokowania ustawowych procedur rozwiązywania sporu zbiorowego oraz odmawiania 
pracownikom prawa do rokowań płacowych oraz godnych, odpowiadających  
ich wysiłkowi wynagrodzeń. 

XXV Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” w pełni popierając 
działania podejmowane przez Międzyzakładową Organizację Związkową  
NSZZ „Solidarność” FCA Poland w obronie praw i interesów pracowniczych, domaga 
się od Zarządów wyżej wymienionych spółek zastąpienia obecnego dyktatu 
merytorycznymi rozmowami ze związkowcami w trybie rokowań oraz pełnego 
poszanowania zasad partnerstwa i dialogu społecznego. 

Naruszające natomiast konstytucyjne fundamenty społeczno-gospodarczego 
ustroju naszego kraju działania pracodawców, zmieniające Rzeczpospolitą Polską  



z państwa prawa w kraj liberalnego bezprawia, wymagają zdecydowanego 
przeciwdziałania zarówno naszego Związku, jak przede wszystkim organów państwa 
odpowiedzialnych za przestrzeganie porządku prawnego. 

XXV Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, po zapoznaniu  
się z dokumentacją wszczętego sporu zbiorowego stwierdza, że w FCA Poland S.A.  
i pozostałych spółkach istnieje spór zbiorowy w oparciu o  ustawę o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. 

 

 

 
 
Bukowina Tatrzańska. 14 maja 2015r. 
  



Stanowisko nr 4 
XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 

 
ws. struktury młodych 

 

Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” wnoszą,  
aby do 30 września 2015r. Rada Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”: 
 
1. zmieniła nazwę Forum Młodych na Sekcję Młodych przy Sekretariacie Metalowców 

NSZZ „Solidarność”, 

2. przekazała informację o powstałej Sekcji Młodych wszystkich organizacjom 
zrzeszonym w Sekretariacie, 

3. zorganizowała spotkanie chętnych do działania młodych związkowców zgłoszonych 
przez Komisje Zakładowe zrzeszone w sekcjach branżowych należących  
do Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. 

 
 
 
 
 
Bukowina Tatrzańska. 14 maja 2015r. 
 
 
 
 
  



Stanowisko nr 5 
XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 

 
ws.  poparcia działań Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” 

 
 

Delegaci XXV Kongresu Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność popierają 
działania Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” dotyczące obrony miejsc 
pracy w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Krakowie. 

 

Załącznik 
Stanowisko nr 2/2015 Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność”  
ws. poparcia działań związków zawodowych AMP Oddział w Krakowie. 
 

 
Bukowina Tatrzańska. 14 maja 2015 r. 
 

 
Stanowisko nr 2/2015 

Rady Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” 
 

ws. poparcia działań związków zawodowych AMP Oddział w Krakowie 
 

 
Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje 

fakt, że Zarząd ArcelorMittal w Luxemburgu wstrzymał się z podjęciem decyzji  
o planowanym i zapowiadanym od wielu  miesięcy remontem wielkiego pieca  
w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland tj. dawnej Hucie im. T. Sendzimira. 

Przeprowadzona w dniu 16 kwietnia br. akcja informacyjna przed Hutą,  
w której uczestniczyło ponad 2 tysiące osób oraz zapowiadane przez związki 
zawodowe działające w ArcelorMittal Poland Oddział Kraków dalsze akcje 
protestacyjne, w przypadku odwlekania lub niepodjęcia decyzji o remoncie wielkiego 
pieca sprawia, że Rada Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ „Solidarność” zwraca się do 
Zarządu ArcelorMittal Poland SA i Zarządu ArcelorMittal w Luxemburgu oraz do Rządu 
RP o podjęcie starań, aby sytuacja ta nie doprowadziła do zamknięcia części 
surowcowej Huty, a tym samym poprzez likwidację miejsc pracy do  pozbawienia 
około 2 tysięcy pracowników i ich rodzin źródła utrzymania. 

Wydawało się, że po 2013 roku, kiedy Komisja Europejska przyjęła tzw. Plan 
Tajaniego dotyczący wspierania przemysłu stalowego w Unii Europejskiej, podjęte 
zostaną przez wszystkich działania, aby proces dezindustrializacji Unii został 
powstrzymany, a przemysł stalowy, będący obok węgla kręgosłupem  Unii, stał  



się motorem oczekiwanych przez wszystkich zmian. Nad problemem tym pracowała 
przecież grupa wysokiego szczebla, w pracach której uczestniczyli przedstawiciele 
polskiego Ministerstwa Gospodarki.  

Oczekujemy zatem, że żądania związków zawodowych ArcelorMittal Poland 
Oddział Kraków zostaną potraktowane poważnie, a Koncern ArcelorMittal wywiąże  
się ze składanych przy zakupie Polskich Hut Stali deklaracji, iż działania Koncernu 
służyły będą rozwojowi a nie likwidacji poszczególnych zakładów. 

Liczymy także pilnego podjęcia rozmów na odpowiednim szczeblu  
i zapobieżenie groźnym w skutkach decyzjom, które mogą zaważyć na przyszłości 
Nowej Huty. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Adam Ditmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pan Lakshmi Mittal – Prezes ArcelorMittal Luxemburg 
Pan  Sanjay Samaddar - Prezes Zarządu ArcelorMittal Poland SA 
Pani Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Pani Ewa  Kleniewska - Sekretarz Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków 
Restrukturyzacji Hutnictwa 
Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski 
Pan Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Pan Bogdan Szozda – Przewodniczący Rady Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” 
Pan Władysław Kielian – Przewodniczący KRH NSZZ „Solidarność” AMP O/Kraków, członek 
Europejskiej Rady Zakładowej 
Pan Jerzy Goiński – Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” AMP O/Dąbrowa Górnicza, 
członek Europejskiej Rady Zakładowej 


