
W tym roku uroczystości z
okazji Dnia Metalowca będziemy
świętować w dniu 15 czerwca.
Tradycyjnie ten dzień rozpocz-
niemy Mszą Świętą w Kościele
pw. Św. Michała Archanioła w
Michałkowicach, a następnie bę-
dziemy się bawić w nowo wyre-
montowanym Zameczku przy
ulicy Oświęcimskiej 1 .

Zarząd FEZ S.A. serdecznie
zaprasza wszystkich pracowników
Fabryki do wzięcia udziału w ob-
chodach naszego święta, tym
bardziej , że w tym roku
świętujemy 150 lat istnienia
Fabryki.

Chętnych prosimy o zapi-

sywanie się na listach do-

stępnych u Kierowników w

terminie do dnia 20 kwietnia

2018r.
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W dniu 22 marca 2018 r.

odbyła się pierwsza tura

wyborów na przedstawicieli

pracowników do Rady

Nadzorczej FEZ S.A.

W wyborach startowało troje

kandydatów ubiegających się

o dwa miejsca w Radzie

Nadzorczej .

Lokal wyborczy był czynny w go-
dzinach 5.30 - 1 5.30, a w głosowaniu
wzięło udział 77,8 % uprawnionych
pracowników.
Zwyciężczynią pierwszej tury wybo-

rów została Pani Wioletta Kaciczak
uzyskując 54 z 90 ważnie oddanych
głosów i tym samym zapewniając sobie
pierwsze z dwóch dostępnych miejsc w
Radzie Nadzorczej .

PRACOWNICY WYBRALI
SWOICH PRZEDSTAWICIELI
DO RADY NADZORCZEJ

cd. na str. 2
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SPOTKANIE WIGILIJNE

Dnia 20 listopada br. Prezes Zarzą-
du FEZ S.A. Maciej Gosiewski oraz
Przewodnicząca Beata Ziemianek i
Skarbnik Grażyna Słania z NSZZ Pra-
cowników FEZ S.A. podpisali We-
wnętrzną Politykę Antymobbingową,
która wprowadza regulacje antymob-
bingowe w Fabryce.

Każdy pracownik został zapoznany
z Wewnętrzną Politykę Antymobbingo-
wą i złożył na piśmie własnoręcznie
podpisane oraz opatrzone datą oświad-
czenie o zaznajomieniu się z jej treścią.

Wewnętrzna Polityka Antymobbin-
gowa obejmuje każdą zatrudnioną oso-
bę, również na podstawie kontraktów
cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło
czy umowy zlecenia), wykonującą
swoją pracę w Fabryce.

W poniedziałek, 22 stycznia br. w
gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczo-
ści i Technologii Prezes Maciej Go-
siewski oraz Dyrektor Janusz Grobelka
brali udział w konferencji: "Szanse i
możliwości współpracy biznesu na
rzecz kształcenia zawodowego oraz
zmiany w szkolnictwie branżowym i
technicznym". Tematem głównym spo-
tkania była „Szkoła branżowa – przy-
szłość nowoczesnego biznesu” z
udziałem Minister Edukacji Narodowej
Anny Zalewskiej .
Podczas poniedziałkowej konferencji

została omówiona rola pracodawców w
systemie kształcenia zawodowego.
Fabryka Elementów Złącznych S.A.

w związku z tą konferencją i pismem
premiera Mateusza Morawieckiego i

minister edukacji Anny Zalewskiej
dotyczącej bliższej współpracy ze
szkołami oraz włączeniem się w reali-
zację kampanii promującej szkolnic-
two zawodowe i techniczne spółka
podjęła wspólnie działania z Walcow-
nią Rur Silesia S.A. i Fabryką Prze-
wodów Energetycznych S.A. w tym
zakresie.
Opracowano wspólną informację

dotyczącą zapotrzebowania spółek na
pracowników, podjęto rozmowy z dy-
rektorami siemianowickich szkół bran-
żowych, a wspólne stanowisko
przedstawiono w Śląskim Kuratorium.
Wypracowano szczegółowo cele pro-
mocji szkolnictwa zawodowego a
opracowanie przekazano do Minister-
stwa Edukacji Narodowej .

W czwartek 21 grudnia Zarząd
wraz z Kierownictwem Fabryki Ele-

mentów Złącznych, podobnie jak w
roku ubiegłym, miał okazję do
wspólnego spotkania wigilijnego
z pracownikami.
Prezes Maciej Gosiewski pod-

sumował 2017 rok i zaprezentował
plany na 2018, podziękował też
pracownikom za całoroczną pracę
oraz złożył wszystkim świąteczne
życzenia. Na spotkaniu nie zabra-
kło także tradycyjnych polskich
potraw, ale przede wszystkim cie-
płej i przyjaznej atmosfery spę-
dzonej w szczególnej aurze
nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia.

PRACOWNICY
WYBRALI SWOICH
PRZEDSTAWICIELI ...
cd. ze str. 1
Druga tura odbyła się 28 marca. Fre-

kwencja ponownie była wysoka i wynio-
sła 77,8 %. W tej turze zwyciężyła Pani
Bernadeta Powszek uzyskując 49 z 91
ważnie oddanych głosów. Kadencja nowo
wybranej Rady Nadzorczej rozpocznie się
1 lipca 2018r. Zwyciężczyniom serdecz-
nie gratulujemy.
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JESTEŚMY NA
DOBREJ DRODZE

Panie Prezesie jaki był dla Fabryki

i jej pracowników 2017 rok, co udało

się zrobić, a czego nie?

- Rok 2017 dla naszej Fabryki był
trudny, ale dzisiaj już widzę i to mogę
powiedzieć z całą stanowczością, że
podjęte działania (naprawcze) przy-
noszą efekty. W pierwszym półroczu
2017 roku borykaliśmy się z ciągłymi
awariami linii. Duży nieplanowany
remont Forgemaster’a, problemy ze
skrzynią kleszczową na Polimastrze,
problemy z liniami nakrętkowymi,
można by tak wymieniać. Średnia
produkcja miesięczna w pierwszym
półroczu wynosiła zaledwie 250 ton.
Podjęte działania naprawcze spowo-
dowały poprawę w drugim półroczu i
mogliśmy zaobserwować efekty. Pro-
dukcja wzrosła do 350 ton, styczeń i
luty 2018 roku to już 380 ton. Za
miesiąc luty udało się nam także
osiągnąć zysk na sprzedaży.

Nie mogę powiedzieć, że wszystko
działa tak jak zaplanowaliśmy, ale
wiem, że jesteśmy na dobrej drodze,
którą musimy dalej podążać. Wszystkie
podjęte do tej pory działania oraz te,
które będą w bliższej i dalszej przy-
szłości mają na celu zapewnienie Fir-
mie stabilnego i zrównoważonego
rozwoju.

W Fabryce przez ostatnie lata nie była
prowadzona żadna polityka płacowa. W
2017 roku przygotowaliśmy zmiany,
podwyższając płacę zasadniczą dla
każdego pracownika zatrudnionego w
Spółce oraz dodatkowo w trakcie roku
dla najlepszych. W marcu tego roku
podnieśliśmy wynagrodzenia dla osób
najmniej zarabiających, a w następnych
miesiącach planujemy zmiany dla ko-
lejnych pracowników.

Wszyscy pracownicy muszą jednak
mieć świadomość, że zmiany płacowe
będą realizowane w zależności od po-
siadanych przez Firmę środków, a to w
dużej mierze zależy także od każdego

pracownika, który na swoim stanowi-
sku powinien wykonywać pracę jak
najlepiej .

Mam świadomość, że nie jest to jesz-
cze poziom płac na poziomie przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw w Polsce, ale
mam nadzieję, że z czasem taki pułap
osiągniemy.

Mówi Pan Prezes o kontynuowaniu

działań naprawczych, które są

w toku, a wielu pracowników chcia-

łoby się dowiedzieć, jakie są plany

inwestycyjne?

- Plan naprawczy, to nie tylko wpro-
wadzanie efektywnego zarządzania, re-
dukcji kosztów, poszerzanie rynku
zbytu na nasze produkty czy zmiana
systemu remontów z doraźnego na pla-
nowo-zapobiegawczy, ale również pla-
nowanie nowych inwestycji.

Przymierzamy się do zakupu walcarki
wkrętów, którą chcemy uruchomić
jeszcze w czwartym kwartale tego ro-
ku. Prowadzimy także rozmowy i przy-
gotowujemy biznes plan, aby pozyskać
środki na zakup linii do produkcji łapek
sprężystych typu SB .

14 marca podpisałem „Listy intencyj-
ny” z firmą TORPOL S.A., w którym
strony deklarują zamiar współpracy w
zakresie wdrożenia przez FEZ S.A. no-
wych asortymentów - materiałów do
nawierzchni kolejowych oraz elemen-
tów złącznych do sieci trakcyjnych
wykorzystywanych przez jednego z
głównych wykonawców modernizacji
linii kolejowych.

- Fabryka Elementów Złącznych

S.A. w tym roku będzie obchodzić

150 lecie powstania…

- Tak, Fabryka ma już półtorawie-
kową tradycję,
w tym roku bę-
dziemy święto-
wać 150-lecie, i
muszę przyznać,
że z wielką du-
mą patrzę i włą-
czam się w tą
tradycję, etos
oraz historię. A
jest ona niezwy-
kle bogata: od
założonego w
1868 roku przez
Pana Fitznera
warsztatu, po-
przez Fabrykę
Nitów, Fitzne-
rowską Fabrykę
Śrub i Nitów,

Siemianowicką Fabrykę Śrub i Ni-
tów po Fabrykę Elementów Złącz-
nych.

Bardzo ważną częścią tej historii Fa-
bryki są byli i obecni pracownicy - nie-
jednokrotnie związani z nią od
pokoleń, którzy wkładają cały swój
wysiłek i zaangażowanie w jej rozwój .

Przez te 150 lat Firma istnieje i dalej
produkuje - podczas gdy w najbliższej
okolicy padło wiele wydawać się mo-
gło nowocześniejszych zakładów. Mam
nadzieję, że my – obecni pracownicy,
dołożymy kolejnej cegiełki, aby na-
stępne pokolenia pracowników mogły
być dumne, że pracują w Fabryce Ele-
mentów Złącznych.

Dziękujemy za rozmowę.

- Dziękuję.

Rozmowa z Maciejem GOSIEWSKIM -

Prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym,

Fabryki Elementów Złącznych S.A.
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Przychodzi króliczek do sklepu i
mówi:
- Poproszę 1 kg sera.
Następnego dnia znów prosi o 1 kg

sera i tak przez kilka dni. 7 dnia znów
prosi o ser, a sprzedawca na to:
- Po co ci tak dużo sera?
- Proszę iść ze mną to panu pokaże -

mówi królik.
Przychodzą nad jezioro, królik

wrzuca ser do wody, a tam bulgota,
gotuje sie i sera nie ma.
Co tam jest? - pyta sprzedawca
Na co królik:
-Nie wiem, ale strasznie lubi ser!

* * *
Blondynka już dłuższy czas stoi na

przystanku autobusowym. Przechodzi
obok chłopak i jej mówi:
- Ślicznotko, ten autobus kursuje

tylko w święta.
- No, to mam wielkie szczęście, bo

dzisiaj są moje imieniny.. .

* * *
Zając przychodzi do cukierni. Widzi

marchewkowe ciasto.
- Ile kosztuje 1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za darmo.

- Acha, to poproszę 2 kilogramy
okruszków.

* * *
Niedźwiedź złapał zajączka.

Zajączek krzyczy, wrzeszczy:

- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie
przeprosisz to, to. . .
- To co?!
- To trudno.. .

* * *
Idzie zajączek przez las i śpiewa:
- "Pomylone misie, pomylone

misie".
W tym momencie zza drzew

wychodzi niedżwiedź, a zajączek
zaczyna śpiewać:
- "Pomyliło mi się, pomyliło mi się".




