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Deklaracja programowa I Zjazdu Federacji Związków Zawodowych 

Metalowców i Hutników w Polsce na lata 2018 – 2022 

Deklaracja Programowa Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce jest 
podstawowym dokumentem, określającym zadania i cele w działalności Federacji w trakcie na 
najbliższej kadencji.   

Kluczowym zadaniem będzie integracja naszych środowisk pracowniczych tak aby skutecznie móc 
reprezentować prawa i interesy zawodowe oraz socjalne ludzi pracy związanych z sektorem 
metalowym i hutniczym. 

Federacja będzie czynnie wspierać działania Ogólnopolskiego Porumienienia Związków 
Zawodowych zmierzających do realizacji przyjętego przez IX Kongres OPZZ Programu działań na 
lata 2018 – 2022  

W naszych działaniach będziemy uwzględniać zjawiska związane z nowymi uwarunkowaniami 
ekonomicznymi, społecznymi oraz wyzwaniami niosącymi przez zmiany technologiczne.  

 I Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce  jako główne zadania 
przyjmuje: 

 systematyczne dążenie do wzrostu wynagrodzeń w naszych zakładach pracy tak aby 

po 14 latach  obecności w Unii Europejskiej, pracownicy zatrudnieni w koncernach 

międzynarodowych nie byli dyskryminowani ze względu na miejsce jej wykonywania.  

 podwyższenie płacy minimalnej do poziomu 50 % średniej płacy krajowej oraz 

wyłączenia z niej wszystkich dodatków,   

 aktywne działania mające na celu wprowadzenia zapisów w systemie emerytalnym tak 

aby kobieta po 35 latach a mężczyzna po 40 latach okresu składkowego uzyskiwali 

prawo do zabezpieczenia emerytalnego  

 aktywną współpracę międzynarodową ze związkami zawodowymi z krajów Unii 

Europejskiej w temacie propagowania idei minimalnej płacy europejskiej,   

 wsparcie działań zakładowych organizacji związkowych mających na celu zwiększania 

bazy członkowskiej stanowiącą podstawę funkcjonowania Federacji.    

 dotarcie do zakładowych organizacji związkowych działających w branży metalowej i 

hutniczej pozostających poza strukturami Federacji,   

 prowadzenie szkoleń aktywu związkowego mających na celu zwiększanie umiejętności i 

zakresu wiedzy tak aby byli oni równoprawnym parterem w rozmowach z 

pracodawcami,  

 realizacje przez Federacje projektów finansowanych przez unię europejską, służącym 

wymianie doświadczeń międzyzwiązkowych,  

 powrót do próby zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla branży 

metalowej i hutniczej,    

 poszukiwanie trwałych źródeł finansowania działalności Federacji gwarantujących jej 

stabilne funkcjonowanie. 
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