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Bogaci o doświadczenia , które pozyskaliśmy w okresie walki o zmniejszenie 
zagrożeń,  wobec których stoją zakłady branży chemicznej, szklarskiej i ceramicznej   
w gospodarce rynkowej funkcjonująca w Polsce już 25 lat  oraz  prawodawstwa Unii 
Europejskiej, której jesteśmy członkiem od 01.05.2004r. reprezentujemy związek walczący  
argumentami a nie przemocą  i szantażem.  
Opowiadamy się za umacnianiem branżowego ruchu zawodowego. 
 

 Za swój obowiązek uważamy obronę interesów ludzi pracy, w tym tworzenie nowych 
miejsc pracy i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w Polsce.  
Dla osiągnięcia naszych celów wykorzystywać będziemy naszych przedstawicieli  
w Komisji Trójstronnej , w Parlamencie . 
Będziemy także prowadzić negocjacje z Rządem i Pracodawcami, a także 
wykorzystywać   właściwe związkom  zawodowym formy i metody walki ze strajkiem 
włącznie. 
Będziemy rozwijać dwustronny dialog społeczny z pracodawcami na szczeblu 
krajowym i europejskim. 

 
 Krytycznie oceniamy wysoki poziom bezrobocia  i domagamy się od Rządu RP 

aktywnej polityki na rzecz zwiększenia miejsc pracy a co za tym idzie ograniczenia 
bezrobocia . 
Chcemy Polski silnej i rządzonej demokratycznie. Nie widzimy w niej miejsca  na 
łamanie prawa, a zwłaszcza działanie prawa wstecz. 
Domagamy się państwa gwarantującego bezpieczeństwo socjalne swoim obywatelom, 
stojącego na straży ich praw oraz zasad praworządności. 

 
   Stanowcze NIE!  dla: ograniczania praw pracowniczych, pozbawiania uprawnień   

socjalnych, obniżania wynagrodzeń, manipulowania przy rozwiązaniach 
emerytalnych a szczególnie NIE! dla antypracowniczych rozwiązań w prawie pracy.  
 

   Domagamy się od Rządu realizacji postulatów Związków Zawodowych dotyczących 
  Dialogu Społecznego w Polsce. 

 
 Promować będziemy godną prace, warunki pracy i systemy zabezpieczeń społecznych  

z pierwszeństwem dla umów na czas nieokreślony. 
Sprzeciwiamy się wszelkim formom niepewnego zatrudnienia, w tym nagminnemu 
wykorzystywaniu umów na czas określony. 

 
 Opowiadamy się również za ochroną zatrudnienia w przemyśle przed 

systematycznym ryzykiem sektora bankowego, które przyczyniło się do ostatniego 
kryzysu gospodarczego, którego skutki odczuwamy do dnia dzisiejszego.  

 
   Będziemy w swoich działaniach przeciwstawiać się jakimkolwiek objawom 

dyskryminacji i mobbingu. Wspierać będziemy inicjatywy, które promować będą 
równość , szczególnie kobiet w życiu społecznym, zawodowym czy rodzinnym. 
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   Emeryci i renciści to grupa społeczna żyjąca w większości na skraju ubóstwa. 

Przewidywania dla przyszłych emerytów z nowego systemu emerytalnego są równie 
zastraszające.  
Dlatego domagamy się od Rządu RP działań, które uzdrowią system  
emerytalno - rentowy w Polsce, tak aby zapewnił on  spokojne i godne życie każdemu 
emerytowi i renciście w naszym kraju.  
 

   Wspierać będziemy działania na rzecz podniesienia najniższych emerytur i rent oraz 
na rzecz przywrócenia stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze, które 
zostały wykreślone z katalogu stanowisk a w rzeczywistości nadal istnieją a praca na 
nich ma negatywny wpływ na zdrowie pracowników a nie jest zaliczana do pracy  
w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. 
 

 Domagamy się odbudowy autorytetu państwa prawa. Domagamy się sprawnej  
i kompetentnej administracji, która powinna służyć obywatelom. Żądamy odsunięcia  
niekompetentnych i skorumpowanych funkcjonariuszy państwowych, których  
działalność obniża autorytet Polski. 

 
 Jesteśmy  ZA umacnianiem pozycji Polski w  Unii Europejskiej  zapewniające godne 

miejsce dla całego społeczeństwa  i pojedynczego obywatela. 
Domagamy się od naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim dbałości  

    o interesy społeczeństwa i Polski. 
 

 Nie jesteśmy przeciwnikami zmian gospodarczych,  ale nie wyrażamy zgody  na 
nieodpowiedzialne decyzje w tym zakresie , bałagan decyzyjny i korupcję. Uważamy, 
że    najważniejszym zadaniem Parlamentu i Rządu powinno być działanie na rzecz   
ożywienia gospodarczego.  
Bez dobrze przygotowanej  długofalowej  polityki gospodarczej  połączonej  
z postępem naukowo -  technicznym nasza gospodarka nie sprosta konkurencji  
i wymogom jakie stawia członkostwo w Unii Europejskiej. 
 

 Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw polskich winna być środkiem do 
poprawy gospodarności   ekonomicznej przedsiębiorstwa  i całej gospodarki.   
Nie może ona jednak wiązać się tylko ze zmniejszaniem zatrudnienia. 
Będziemy wspierać zakładowe organizacje związkowe w ich działaniach  na szczeblu 
zakładowym i ponadzakładowym aby działania podejmowane przez pracodawców 
ukierunkowane były nie tylko na bogacenie się i zysk ale także na wykorzystywanie 
postępu technicznego  i nowoczesnych technologii produkcji w celu zapewnienia 
stabilnej i pewnej przyszłość  zatrudnienia dla pracowników.  

 
 Opowiadamy się za współdziałaniem ruchu związkowego w Polsce i w Europie w celu 

zwiększenia możliwości obrony ludzi pracy. 
 

 Jako członek Europejskiej Federacji Pracowników Przemysłu IndustriAll, będziemy 
podejmować działania dla obrony przemysłu chemicznego,  szklarskiego  
i ceramicznego przed nieuczciwą konkurencją. 
Będziemy brać udział w promowaniu silnego wymiaru społecznego w ramach 
europejskiego jak i krajowego zarządzania gospodarczego  i formułowanie jasnej 
alternatywy dla polityki oszczędnościowej. 
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 Z raportów Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że sytuacja w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny w zakładach pracy ciągle jest zła. Wielu pracowników 
zatrudnionych jest nadal w warunkach zagrażających nie tylko ich zdrowiu ale  
i życiu.  
Będziemy wspierać wszelkie działania na wszystkich szczeblach organizacyjnych 
ukierunkowane na poprawę tej sytuacji.  

  
 Wspierać będziemy działania na rzecz tworzenia europejskich standardów BHP. 

Komisja Europejska winna zwrócić uwagę na to, że stosowanie elastycznego czasu 
pracy oraz umów krótkoterminowych (na czas określony) wpływają negatywnie na 
bezpieczeństwo pracowników i są przyczyną wzrostu wypadków w pracy.  

 
 Gospodarka rynkowa i członkostwo w Unii Europejskiej jest naszą rzeczywistością . 

Opowiadamy się jednak za społeczną gospodarką rynkową, w której państwo za 
podstawowy cel uznaje  dobrobyt społeczeństwa, zapewnia bezpieczeństwo socjalne   
i trwałość zatrudnienia .   
Budowa „Polski Społecznej” musi być wytyczną dla programu Rządu RP oraz całego 
Parlamentu, bez względu na opcję polityczną jaką reprezentują. 

 
 Uważamy, że polityka przemysłowa w Europie powinna uwzględniać potrzeby  

i wymagania sektorów oraz rozwijać rozwiązania, które zachęcą do innowacji 
technologicznych i postępu a przede wszystkim do tworzenia nowych miejsc pracy.  
 

 Będziemy podejmować działania zmierzające do zmniejszenia różnic pomiędzy    
wysokością wynagrodzenia pracowników w polskich przedsiębiorstwach 
wykupionych przez firmy obce a wysokością wynagrodzenia pracowników firmy, 
która to przedsiębiorstwo wykupiła. 

 

   Będziemy wykorzystywać wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania włącznie do 
strajków,  przed agresywnymi zachowaniami partii politycznych, pracodawców  
i mediów  wobec związków zawodowych. 

 
   Potrzebą jest coraz skuteczniejsze podnoszenie wiedzy w programach kształcenia    

aktywu związkowego. 
Będziemy organizować szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,   
bezpieczeństwa pracy, uprawnień związków zawodowych aby wzmocnić wiedzę  
działaczy związkowych w kontaktach z pracodawcą przy negocjacjach i sporach  
zbiorowych. 

 
 Krytycznie oceniamy wysokość nakładów na działalność naukowo-badawczą. 

              Oczekujemy: 
 zwiększenia nakładów na badania naukowe do poziomu minimum 1% PKB, 
 opracowania perspektywicznego programu polityki naukowej państwa  
       skoordynowanej  z wizją rozwoju Polski i planem reform.  

 
Federacja Związków  Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego  
w Polsce opowiada się za zawieraniem pomiędzy związkami zawodowymi i związkami 
pracodawców, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy oraz 
umocowaniem pakietów socjalnych w przepisach prawnych i ustawach i uznanie ich za 
źródło prawa pracy. 
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           STRUKTURY ZWIĄZKOWE  
 

 Najmniejszym ogniwem naszego ruchu związkowego jest związek zawodowy  
w zakładzie pracy. 

 
 Tworzyć musimy warunki umożliwiające wykorzystywanie przez związki zawodowe 

uprawnień zawartych w ustawie o związkach zawodowych.  
Pomagać  w organizacji szkoleń, doskonalić poradnictwo prawne dla  potrzeb     
aktywu związkowego. Wspomagać przy rozwiązywaniu sporów. 

 
 Będziemy wspierać działania funkcjonujących w zakładach pracy rad pracowników. 

 
 Będziemy wspierać działania związków zawodowych w wielonarodowych 

przedsiębiorstwach o uczestnictwo ich przedstawicieli w pracach Europejskich Rad 
Zakładowych. 

 
 Ważnym zadaniem związków zawodowych w zakładach pracy konieczna jest  troska  

o wzrost liczby członków, ugruntowanie przekonania, że pracownicza solidarność 
najskuteczniej wyraża się poprzez  związek zawodowy. 
Musi to być proces naturalny, uwzględniający dotychczasowe doświadczenia.  

 
 Przemiany społeczno - polityczne i gospodarcze, a zwłaszcza decentralizacja władzy 

oraz członkostwo w Unii Europejskiej stwarzają dobre warunki do zacieśniania 
współpracy w branżach. Zbliżanie się  branż o podobnym profilu produkcyjnym w 
celu umożliwienia wypracowania stanowisk lub przygotowania do negocjacji  
z pracodawcami, obrony i tworzenie nowych miejsc pracy naszym zdaniem jest 
nieuniknione. 
Dlatego będziemy współpracować na szczeblu krajowym w ramach członkostwa  
w OPZZ w Branży Przemysł Górniczy, Chemiczny i Energetyczny OPZZ a na szczeblu 
Europejskim w ramach członkostwa w IndustriAll. 

 
 Federacja opowiada się za kontynuowaniem zagranicznej współpracy związkowej, dla 

wykorzystania wzajemnych doświadczeń i nawiązywaniem kontaktów z 
Europejskimi Centralami Związkowymi reprezentatywnymi w stosunku do Unii 
Europejskiej. 

 
 Konieczne jest inicjowanie powstawania międzyzakładowych struktur związkowych 

dla pracowników zakładów pracy, gdzie ze względu na małą ilość pracowników nie 
mogą powstawać związki zawodowe. 

 
 Dążyć będziemy do kontynuacji i pogłębiania wspólnych działań z pracodawcami   

w ramach podpisanych Porozumień o współdziałaniu. 
 

 Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, będziemy 
aktywnie uczestniczyć w życiu OPZZ oraz wspierać  w kraju  i zagranicą działania 
Centrali w celu umacniania jej autorytetu. 

 
 Opowiadamy się za koordynacją działań europejskiego ruchu zawodowego jako 

przeciwwagi dla negatywnych skutków gwałtownej globalizacji gospodarki światowej 
a także dążenie kapitału do ograniczenia roli ruchu zawodowego .  

 
5 

 



 
Aby być skuteczną i zdecydowaną w swoich działaniach Federacją , musimy: 
 

 podejmować działania w kierunku wzmacniania aktywności związków zawodowych 
na wszystkich szczeblach organizacyjnych. 
 

 działać na rzecz jedności ruchu związkowego chemików, szklarzy i ceramików. 
 

 przeprowadzić skuteczną i zdecydowaną reformę swoich organizacji  - struktura, 
finanse, polityka personalna i strategia. 

 
 zbudować niezależną, silną, zdeterminowaną i walczącą krajową organizację 

związkową. 
 
 wspierać europejskie organizacje związkowe w celu ich wzmocnienia. 

 
wtedy będziemy mogli myśleć o umocnieniu Ruchu Zawodowego w Polsce i Europie oraz  
o  skutecznej obronie praw pracowniczych.  
 

 
**************************************************************************************** 
 
Program nasz jest odzwierciedleniem aktualnych problemów nurtujących naszą branżę . 
 
Realizacja tego programu wymagać będzie dalszej aktywności  Prezydium, Rady Federacji, 
Krajowych Sekcji Branżowych , Okręgów Federacji i Zakładowych Organizacji Związkowych. 
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