


POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Początek formowania się Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego
NSZZ „Solidarność” miał miejsce w 1980 roku, wówczas odbyło się pierwsze
spotkanie przedstawicieli komisji zakładowych.

Jednakże, formalnej rejestracji SKPPF dokonano decyzją Prezydium Komisji Krajowej

NSZZ Solidarność w dniu 27 czerwca 1994 roku, w której to decyzji
zatwierdzono również zrzeszenie Sekcji w Sekretariacie Chemii NSZZ Solidarność.

Pierwszym Przewodniczącym SKPPF był Janusz Jakub Godziebiewski,
delegat Komisji Zakładowej Polfy Łyszkowice.



Gdańsk 1994r.                 Gdynia 1994r. 



POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI
W dniach 16-17.03.1995 r. w Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa w Warszawie odbyło
się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Delegatów, podczas którego dokonano wyboru
władz SKPPF, doszło do ukonstytuowania się Rady oraz uchwalono miejsce jej siedziby.

Nowym Przewodniczącym został Marek Wota ze Stargardzkich Zakładów Farmaceutycznych Polfa
w Starogardzie Gdańskim.

Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Waldemar Tatarata z Kutnowskich Zakładów
Farmaceutycznych Polfa w Kutnie oraz Władysław Babiarz z Rzeszowskich Zakładów
Farmaceutycznych Polfa w Rzeszowie.

Na Sekretarza wybrano Teresę Cieślik - Sapiejka z Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa
w Krakowie, a skarbnikiem został Mirosław Miara z WZF „Polfa” w Warszawie.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w skład której weszli:

Jerzy Niedziałek, Krzysztof Marszal oraz Barbara Okruszek



Szklarska Poręba 1993r.         Licheń 1994



POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI
W skład Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność wchodziło

14 organizacji zakładowych z:

• Polfy Łódź,

• Polpharmy w Starogardzie Gdańskim,

• Polfy Pabianice,

• Polfy Łyszkowice,

• Polfy w Grodzisku Mazowieckim,

• Polfy Kutno,

• Jelfy Jelenia Góra,

• Polfy Warszawa,

• Polfy Rzeszów,

• Polfy Kraków,

• Polfy Lublin,

• Polfy Tarchomin,

• Polfy Poznań oraz

• Polfy Bolesławiec - która została przyjęta w skład SKPPF

podczas Walnego Zjazdu Delegatów SKPPF, który miał miejsce w

Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa S.A. w dniach 14 -

15 grudnia 1995 r



Pabianice 1994r.               Powroźnik 1994 r. 



IV KONGRES 
SEKRETARIATU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniach 23–25.05.1995 r. w Wiśle Malince, odbył się IV Kongres Sekretariatu Przemysłu
Chemicznego NSZZ Solidarność. Podczas Kongresu została przedstawiona struktura Sekretariatu
Przemysłu Chemicznego, z której wynikało, iż w skład Sekretariatu wchodziły Sekcje Krajowe:
Ceramików, Chemii, Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Pracowników Dystrybucji i
Magazynowania Produktów Naftowych „CPN”, Przemysłu Naftowego oraz Sekcja Pracowników
Przemysłu Farmaceutycznego, która w tym czasie liczyła 3949 członków. SKPPF niemal od początku
swojej działalności dążyła do rozwoju i ciągłego wzrostu liczebności jej członków. Zdawano sobie
sprawę, że siła i skuteczność działań Sekcji tkwi między innymi w kapitale doświadczeń, informacji i
kontaktów, dostrzegano zatem oczywistą zależność, że im więcej członków

wstąpi w szeregi sekcji, tym cenniejsze będą wspomniane wyżej zasoby.



Śnieżka 1995 r.               Wieruszów 1995r. 



POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI – I KADENCJA

Pierwsza kadencja SKPPF przypadła na niełatwy okres w polskim przemyśle farmaceutycznym, trwały 

bowiem zakrojone na szeroką skalę działania prywatyzacyjne w tej branży. Zmiany w strukturach 

własnościowych zakładów pracy i nowe wizje dotyczące przyszłości przemysłu farmaceutycznego zrodziły 

konieczność wzmożonej aktywności SKPPF, która poza działalnością typowo związkową prowadzoną w 

swoich zakładach pracy, zaczęła podejmować szereg inicjatyw i realnych działań w kierunku współtworzenia 

nowej, sprywatyzowanej branży w takim kształcie, jaki uzyskałby akceptację załóg poszczególnych zakładów 

pracy oraz organizacji związkowych.



Wieruszów 1995r.            Bolesławiec 1997



POCZĄTKI PRYWATYZACJI

W dniach 15-16 marca 1996 r. na terenie Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. odbyło się

Walne Zebranie Delegatów SKPPF, w którego otwarciu wziął udział ówczesny prezes Polfy w Poznaniu

Zbigniew Bejma. W obradach Sekcji, na zaproszenie delegatów uczestniczyli:

Dyrektor Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Wielkopolsce Ryszard Szulc oraz

wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska Piotr Meteniowski.

Tematem spotkania była głównie prywatyzacja i komercjalizacja polskiej farmacji. Delegaci Sekcji zebrani

na wyżej wspomnianym WZD opracowali i wystosowali pismo do ówczesnego Ministra Przekształceń

Własnościowych Wiesława Kaczmarka, w którym zwrócili się o przedstawienie SKPPF

programu restrukturyzacji i komercjalizacji sektora farmaceutycznego.



Poznań Błażejewo 1996



POCZĄTKI PRYWATYZACJI
Zdaniem delegatów Sekcji nie było możliwe opracowanie kompletnego projektu restrukturyzacji bez 

uwzględnienia i uregulowania problemów nurtujących przemysł farmaceutyczny, z których wymieniono:

• Zniesienie urzędowych cen leków i wprowadzenie cen negocjowanych oraz   dygresywnych marż detalicznych

• Zniesienie cła, ewentualne zwiększenie i utrzymanie bezcłowego kontyngentu na zakup surowców do produkcji 

leków, maszyn i części zamiennych potrzebnych do ich produkcji

• Uregulowanie systemu sporządzania list leków refundowanych

Domagano się również odpowiedzi na pytania:

• Dlaczego producenci leków są pomijani w dotacjach na finansowanie prac badawczych w farmacji

• Dlaczego na listach leków podstawowych refundowanych przez państwo znajdują się leki zagraniczne mimo, że
istnieją ich krajowe odpowiedniki oraz dlaczego dotąd nie wprowadzono na takie leki zagraniczne ceł w celu
ochrony własnego rynku?



Powroźnik



POCZĄTKI PRYWATYZACJI
Z wnioskiem o udział przedstawicieli SKPPF w posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu do spraw prywatyzacji

sektora farmaceutycznego delegaci na WZD SKPPF wystąpili także do Przewodniczącego Zespołu Leszka Juchniewicza

– Podsekretarza Stanu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Odpowiedź Przewodniczącego Zespołu, jaką

SKPPF otrzymała w maju 1996 r. była pozytywna i zawierała informację o możliwości uczestniczenia przedstawiciela

SKPPF w charakterze obserwatora w posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu ds. Prywatyzacji Sektora

Farmaceutycznego, na których miałyby być podejmowane decyzje dotyczące wyboru ścieżki prywatyzacyjnej

przedsiębiorstw z poszczególny branży. Był to istotny krok w realizowaniu zamierzeń SKPPF dotyczących

współuczestniczenia w przekształceniach własnościowych zakładów pracy, we wskazywaniu i rozwiązywaniu

problemów w branży farmaceutycznej mających realne i wymierne przełożenie na stan krajowego przemysłu

farmaceutycznego, a przez to na stosunki pracy i sytuację zatrudnionych w tym przemyśle osób.



Pisz 2000 r.                Powroźnik 2000 r.



POCZĄTKI PRYWATYZACJI
Na kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów w 1996 r. w Lublinie wybrano delegata Sekcji do udziału w

posiedzeniach Międzyresortowego Zespołu ds. Prywatyzacji Sektora Farmaceutycznego, którym został

Henryk Szwarc z Polpharmy w Starogardzie Gdańskim, a na kolejnym WZD, który odbył się w dniach 3-4

października 1996 r. w Łodzi powołano Zespół ds. prywatyzacji, którego koordynatorem został

Przewodniczący Sekcji Marek Wota. W skład zespołu weszli przedstawiciele zakładów, których proces

prywatyzacji był w toku bądź właśnie się rozpoczynał: Polfy Kutno, Polfy Tarchomin, Polfy Poznań, Polfy

Kraków, Polfy Rzeszów oraz Polpharmy w Starogardzie Gdańskim. Powołany przez SKPPF zespół miał za

zadanie świadczyć wzajemną pomoc merytoryczną, prowadzić konsultacje i wspomagać w trakcie

przeprowadzania zmian własnościowych. Jeszcze zanim odbyło się kolejne WZD doszło do reorganizacji

struktur państwowych, wskutek których kierowany przez Podsekretarza Stanu Ministra Leszka Juchniewicza

Zespół ds. Prywatyzacji uległ rozwiązaniu.



Iwonicz 2001 r.               



POCZĄTKI PRYWATYZACJI
Podczas WZD SKPPF w Powroźniku, które odbyło się w dniach 27-28.02.1997r. ponownie uchwalono skład

Zespołu SKPPF ds. prywatyzacji. Przewodniczącym został Waldemar Tatarata z KZF Polfa Kutno, a

członkami: Włodzimierz Sopel z PZF Polfa S.A. Poznań, Andrzej Pasiowiec z KZF Polfa S.A. Kraków, Antoni

Stawarz z RZF Polfa S.A. Rzeszów, Henryk Szwarc z SZF Polpharma S.A. Starogard Gdański, Wojciech

Drebert z TZF Polfa S.A. Tarchomin. Dyskutowano także na temat prac nad projektami pakietów

socjalnych w poszczególnych spółkach, które to prace przebiegały zbyt wolno w stosunku do potrzeb.

Postanowiono, że zostanie opracowany jeden wspólny dla wszystkich zakładów projekt porozumienia.

Podjęto w związku z tym uchwałę, w myśl której delegaci SKPPF upoważnili Przewodniczącego Marka

Wotę i Skarbnika Mirosława Miarę do przeprowadzenia rozmów z pracownikami BKN Toruń w tej sprawie.



Zamek Czocha 2002 r.



POCZĄTKI PRYWATYZACJI
W dniu 23 kwietnia 1997 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa odbyło się spotkanie Rady SKPPF NSZZ

Solidarność oraz powołanego przez Sekcję Zespołu ds. prywatyzacji z Dyrektorem Departamentu

Prywatyzacji Spółek i Restrukturyzacji Jackiem Strzeleckim, podczas którego poruszono tematy:

• PRYWATYZACJI ZAKŁADÓW POLFA RZESZÓW I KRAKÓW

• ZAMIERZEŃ WOBEC ZAKŁADÓW POLFA TARCHOMIN, POLFA POZNAŃ I POLPHARMA STAROGARD GDAŃSKI

• PESPEKTYW PRYWATYZACYJNYCH DLA CAŁEGO SEKTORA FARMACJI



Zamek Czocha 2002 r.                             Karpacz 2003 r.



PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
Od początku swojej działalności SKPPF postawiła sobie cel w postaci wypracowania i zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży

farmaceutycznej. Napotykano niestety na wiele przeszkód, z których kluczową był brak partnera w procesie negocjowania układu. SKPPF z niezłomnym

uporem pukała do wielu drzwi w tej sprawie i mimo niepowodzeń nie zaprzestała prac nad wypracowaniem i zawarciem Układu. Historia pokaże, że mimo

chęci i propagowania tej idei, mimo pozornie sprzyjających warunków oraz potencjalnych partnerów w ewentualnych negocjacjach cel, który sobie

postawiono jest dziś równie daleki jak na początku działalności. Po latach, w 2015 r. obecny przewodniczący ówczesnej SKPPF Mirosław Miara w artykule

„Branże potrzebują wzmocnienia” napisze: „…podstawą działalności dla większości organizacji europejskich jest negocjowanie Układów Zbiorowych Pracy. To

właśnie branżowe związki zawodowe w Europie, posiadając profesjonalne biura negocjacyjne oraz profesjonalne biura eksperckie i biura prawne, realizują tę

– wydaje się podstawową – działalność związkową jaką jest zawieranie Układów Ramowych, Ponadzakładowych, i Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.

W Polsce Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy można śmiało powiedzieć, że praktycznie nie ma. Pracodawcy nie widzą potrzeb zawierania PUZP,

nie widzą również korzyści z tego wynikających, natomiast związki zawodowe nie poświęcają temu zagadnieniu dostatecznej uwagi, co moim zdaniem jest

kardynalnym naszym błędem i zaniechaniem”.



Karpacz 2003 r.



PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
Jednocześnie, z inicjatywy SKPPF nawiązano kontakt z prawnikiem Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego przy

NSZZ Solidarność w Toruniu dr Janem Piątkowskim, który wyraził zgodę udzielać porad i opinii prawnych

dotyczących projektu PUZP oraz zadeklarował poprowadzenie negocjacji Układu. W czerwcu tego samego roku

SKPPF wystosowała pismo do prezesów wszystkich zrzeszonych w sekcji zakładów z informacją, że opracowała

projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla przemysłu farmaceutycznego, wobec czego zwraca

się do wszystkich pracodawców z prośbą o spotkanie lub wyznaczenie reprezentacji do wstępnych rozmów

związanych z Układem. Zaznaczono również, że ewentualne negocjacje nad PUZP byłyby doskonałą okazją do

realnego uregulowania wielu spraw i problemów wspólnych dla wszystkich zakładów farmaceutycznych.

Niestety, odzew nie był pozytywny i nie napawał optymizmem. Wszystkie zakłady odmówiły rozmów na temat

Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla przemysłu farmaceutycznego, wskazując, że opracowują

wspólnie z organizacjami związkowymi Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy i nie są zainteresowane

negocjacjami w sprawie Ponadzakładowych Układów Zbiorowych.



Karpacz 2003 r.



PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
Jedynie Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa zamiast kategorycznej odmowy udziału w przedsięwzięciu

zaproponowały ścieżkę postępowania, jaka ich zdaniem umożliwiłaby przystąpienie do negocjacji i następnie

zawarcie PUZP. W pierwszym rzędzie wskazano, że do zakładów farmaceutycznych powinien trafić projekt

Układu, co ułatwiłoby podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji. W przypadku zainteresowania

proponowano spotkanie robocze przedstawicieli wszystkich „Polf”. Niestety, odpowiedź o takiej treści był

jedyna i odosobniona, pozostałe zakłady, jak już wspomniano, podjęły decyzje odmowne nawet bez zapoznania

się z projektem PUZP. W grudniu 1995 r. doszło do pewnego progresu rodzącego nadzieję na wprowadzenie

Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy do polskiej rzeczywistości. Związek Pracodawców Przemysłu

Chemicznego w porozumieniu z ówczesnym Podsekretarzem Stanu - Andrzejem Bączkowskim zwrócił się do

SKPPF z pisemnym zaproszeniem na spotkanie, które miało się odbyć 15 grudnia 1995 r. w Ministerstwie Pracy i

Polityki Socjalnej.



Warszawa 2003 r.



PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY
W spotkaniu mieli wziąć udział przedstawiciele zarządów zakładów pracy, związków zawodowych,

Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. W zaproszeniu

argumentowano, że kształtujący się w Polsce ustrój będzie odpowiadał europejskiemu modelowi i

standardom społeczno – ekonomicznym, a w tymże modelu jednym z mechanizmów zapewnienia pokoju

społecznego są Układy Zbiorowe Pracy i inne porozumienia zawierane pomiędzy pracodawcami i związkami

zawodowymi. Niestety, mimo chęci nawiązania kontaktu i wspólnego pogłębiania wiedzy na temat PUZP ze

strony Związku pracodawców, w dalszym ciągu podstawowy problem pozostał nie rozwiązany. Nadal w

działaniach SKPPF związanych z Układem brakowało kluczowego elementu – partnera dialogu. SKPPF nie

ustawała w wysiłkach w obrębie tematu Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy.



Warszawa 2003 r.



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Członkowie SKPPF rozwijali swoje kompetencje poprzez udział i zaangażowanie w szkoleniach m.in. w:

• VI 1996 r. - szkolenie dla członków związku na temat „Ochrona i bezpieczeństwo członków w środowisku

pracy”

• XI 1996 r. - szkolenie „Kodeks pracy”.

• W lutym 1997 r. odbyło się szkolenie również z dziedziny Prawa pracy prowadzone przez Biuro Szkoleń

Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

• V 1996 r. - Przedstawiciele SKPPF brali również między innymi udział w Seminarium „Kształtowanie taryf i

ich zastosowanie w praktyce”, które odbyło się w Bad Munder

• VI 1997 r. - szkolenie z zakresu prywatyzacji, którego głównym tematem były pakiety socjalne.





PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
• XI 1998 r. z inicjatywy SKPPF Pani Poseł Ewa Sikorska – Trela zorganizowała seminarium poświęcone

kondycji i przyszłości polskiego przemysłu farmaceutycznego i sprzętu medycznego, którego efektem było

zapewnienie jego uczestników, że wypracowany wspólnie materiał posłuży Sejmowej Komisji Zdrowia do

wydania dezyderatu dla Rządu. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komisji

zakładowych zrzeszonych w Sekcji.

• I 1999 r. odbyło się w Gdańsku seminarium dotyczące roli związków w Unii Europejskiej

• IV 1999 r. w Lądku Zdrój odbyło się seminarium na temat „Konsultacje społeczne w UE oraz rola związków

zawodowych”.

• VII 1999 r. pod Berlinem odbyła się konferencja poświęcona Europejskim Radom Zakładowym.



Trzemeszno 2004 r.                             Spała 2004 r.



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
• XI 2000 r. w Kagel pod Berlinem, odbyło się sympozjum poświęcone działalności związków zawodowych w Niemczech oraz

Europejskim Radom Zakładowym

• XI 2001 r. w miejscowości Frydrychowo odbyło się szkolenie zorganizowane dla przedstawicieli wszystkich Komisji

Zakładowych zrzeszonych w Sekcji na temat Europejskich Rad Zakładowych.

• II 2001 r. w Warszawie odbyło się szkolenie „Lider” prowadzone przez Biuro Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

• VIII 2001 r. w Kagel koło Berlina odbyło się polsko – niemieckie seminarium ”Perspektywy rozwoju w branży chemicznej i

farmaceutycznej”

Warto też wspomnieć, że Sekcja dostrzegała potrzebę doszkalania i rozwoju młodych jej członków. Jeszcze w 1998 roku, na

przełomie sierpnia i września oddelegowano na seminarium dla młodych związkowców odbywające się we Frankfurcie

Wojciecha Truchla i Artura Mieleckiego. Natomiast w maju 1999 r. w Mikuszewie oraz we wrześniu tego samego roku na Słowacji

odbyły się konferencje młodzieży, w których oprócz Wojciecha Truchla zajmującego się sprawami

młodzieży uczestniczyło kilka osób z SKPPF.





II KADENCJA 1998-2002
W wyniku przeprowadzonych wyborów, w tej kadencji w skład Rady SKPPF weszli:

Teresa Cieślik-Sapiejka, Wojciech Drebert, Piotr Meroniuk, Andrzej Pasiowiec, Włodzimierz

Sopel, Marek Wota. Nastąpiła też zmiana na miejscu Przewodniczącego SKPPF, nowym

Przewodniczącym został wybrany - Mirosław Miara.

Druga kadencja SKPPF przyniosła nowe, liczne zadania. Wciąż bowiem długofalowym

założeniem w działaniu było doprowadzenie do zawarcia Ponadzakładowego Układu

Zbiorowego Pracy dla przemysłu farmaceutycznego. Równolegle pracowano intensywnie w

wielu obszarach bezpośrednio dotyczących interesów pracowniczych, uparcie również

drążono kwestie nierozwiązanych i kluczowych problemów w polskim przemyśle

farmaceutycznym.





II KADENCJA – WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Przywiązywano również niemałą wagę do wymiany doświadczeń i pozyskiwania szerszej perspektywy na

działalność związkową doprowadzając do kontaktów ze strukturami związkowymi spoza granic naszego kraju.

We Wrocławiu, w dniach 10 – 12 sierpnia 1998 r. doszło do spotkania Rady SPCh z delegacją węgierskich

związków zawodowych reprezentujących pracowników przemysłu farmaceutycznego. Miesiąc później, w

dniach 10-12 września również we Wrocławiu, Prezydium Sekretariatu spotkało się z Przewodniczącym

Europejskich Związków Zawodowych Chemii i Energetyki. Omawiano możliwość wstąpienia do Europejskiej

Federacji Energetyków i Chemików z siedzibą w Brukseli (EMCEF). Z kolei w kwietniu 1999 r. w Rzymie odbyło

się Walne Zgromadzenie EMCEF. Sekretariat reprezentowali Przewodniczący SPCh Krzysztof Hnatio oraz

członek Prezydium SPCh i jednocześnie przewodniczący SKPPF Mirosław Miara.





II KADENCJA – WSPÓŁPRACA Z RZĄDEM I ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW

W czerwcu 1998 r. SKPPF skierowała pismo do Działu Branżowego Komisji Krajowej z prośbą o pomoc w zorganizowaniu

spotkania z udziałem przedstawicieli Rządu i posłów AWS zajmujących się sytuacją przemysłu farmaceutycznego, zarządów

zakładów farmaceutycznych, Polfarmedu (organizacja pracodawców) i oczywiście przedstawicieli SKPPF. Jednocześnie, już w

marcu podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z Polfarmedem i skorzystaniu z pomocy merytorycznej, w związku z tym

Przewodniczący Mirosław Miara zwrócił się do Izby z pismem w tej sprawie. W odpowiedzi Polfarmed złożył deklarację

aktywnego współudziału w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi krajowego przemysłu farmaceutycznego, a także

wyraził chęć wzięcia udziału w spotkaniach związkowych temu poświęconych. Do pisma dołączone było również szczegółowe,

bardzo pomocne opracowanie zawierające informacje dotyczące między innymi struktury podmiotowej przemysłu

farmaceutycznego, kondycji finansowej, rynku leków w Polsce, cen leków czy handlu zagranicznego. A zatem reakcja Polfarmedu,

z jaką spotkała się inicjatywa SKPPF, pozwalała przypuszczać, że SKPPF właśnie zyskała wspierającego, zaangażowanego

partnera, z którym możliwości wzajemnej współpracy rysowały się bardzo obiecująco.



Warszawa 1999 r.



II KADENCJA – WSPÓŁPRACA Z RZĄDEM I ZWIĄZKIEM PRACODAWCÓW

W dniu 24 czerwca 1999 r. w Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych Polfa odbyło się spotkanie Rady

Sekcji z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marianem Krzaklewskim. W spotkaniu, poza

członkami Rady uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich zakładów zrzeszonych w Sekcji,

przewodnicząca Komisji Zakładowej z Instytutu Farmaceutycznego oraz zaproszeni goście: prof. Waldemar

Roszkowski – wiceprezes Polfarmedu, Władysław Karaś – Zarządca WZF Polfa, Krzysztof Hnatio –

Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego i Mirosław Sezligowski – Dyrektor Departamentu

Farmacji Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Omówiono problemy występujące w przemyśle

farmaceutycznym, które co nieczęsto się zdarzało, łączyły zarówno związkowców, jak i pracodawców oraz tę

część Ministerstwa Zdrowia, która bezpośrednio zajmowała się farmacją. Uczestnicy spotkania podkreślali, że

od lat sygnalizowany jest niepokój o losy polskiego przemysłu i polskiego leku, które są stale dyskryminowane

w stosunku do firm i leków zagranicznych.



Warszawa 1999 r.



III KADENCJA – 2002-2006 Sekcja Młodych
W trakcie tej kadencji odbyło się 9 Walnych Zjazdów Delegatów, 16 posiedzeń Rady Sekcji oraz 5 posiedzeń Komisji

Rewizyjnej SKPPF NSZZ Solidarność. Miara Mirosław został ponownie wybrany Przewodniczącym SKPPF. Sekcja w tym

czasie liczyła 3534 członków. W lutym 2003 r. w Krakowie, Rada Sekcji postanowiła utworzyć Sekcję Młodych, która miała

działać przy SKPPF. W Zakopanem, podczas spotkania członków Sekcji Młodych zostały wybrane jej władze. Członkowie

utworzonej sekcji uczyli się pracy związkowej, poznawali struktury związku i problemy branży. Podczas swojej działalności

w tej kadencji kilkakrotnie też uczestniczyli w wyjazdach integracyjnych nie tylko krajowych, ale i zagranicznych, między

innymi do Brukseli czy Budapesztu. We wrześniu 2003 r. odbyło się w Brukseli seminarium na temat roli i znaczenia

młodzieży w Unii Europejskiej i integracji europejskiej, w którym udział wzięły Katarzyna Dokrzewska z GlaxoSmithKline w

Poznaniu oraz Anna Sypowicz z Warszawskiej Polfy. Również we wrześniu odbyła się na Węgrzech międzynarodowa

konferencja młodzieży związkowej przemysłu chemicznego, w której Polskę reprezentowali Katarzyna Dokrzewska,

Dariusz Sobolewski i Tomasz Żurawski z Polfy Warszawa. Tematy dotyczyły głównie problemów pracy i bezrobocia

wśród międzynarodowej młodzieży



Powroźnik 2007 r.



III KADENCJA     PHF 
W dniu 22 września 2004 r. w Poznaniu odbyły się obrady Sekcji. Gościem obrad był członek Prezydium Komisji Krajowej Bogdan Szozda. W trakcie

tych obrad omówiono niepokojącą sytuację w zakładach pracy zrzeszonych w Sekcji i jej wpływ na sytuację SKPPF. Niestety, rozbieżne interesy

spółek i tworzonego Polskiego Holdingu Farmaceutycznego siłą rzeczy przekładały się na całokształt relacji, działań i zapatrywań członków Sekcji.

Po raz pierwszy Sekcja, która na bazie wzajemnej współpracy, pomocy i wsparcia miała za zadanie być zwartą i mimo różnorodności jednolitą siłą,

musiała się zmierzyć z okolicznościami, które mogły tę siłę poważnie osłabić. Ta sytuacja była przedmiotem wielu rozmów i niepokoju o przyszłość

SKPPF. Kolejne lata jednak pokazały, że mimo trudnych okoliczności, udało się uniknąć poważniejszego kryzysu wewnątrz Sekcji. Podczas VIII

Kongresu Sprawozdawczego SPCH w 2004 r. delegaci, w tym przedstawiciele SKPPF wyrazili zaniepokojenie sytuacją na polskim rynku

farmaceutycznym związanej z ciągłym umacnianiem uprzywilejowanej pozycji importerów leków wobec krajowych producentów, co miało

ogromny wpływ na poziom zatrudnienia, wpływy do budżetu i ogromne wydatki na NFOZ. Stwierdzono także, że powołanie 16.04.2004 r.

Polskiego Holdingu Farmaceutycznego (Polfy Tarchomin, Warszawa, Pabianice), przeprowadzono bez dogłębnej analizy ekonomicznej, bez zgody

związków zawodowych, za to z pozorowanymi działaniami Ministerstwa Skarbu Państwa, mającymi na celu doraźne korzyści polityczne dla wąskiej

grupy polityków SLD. Wkrótce Związki Zawodowe z PHF rozpoczęły negocjacje Umowy Społecznej którą podpisały 22 grudnia 2004 roku. Była to to

jedna z lepszych Umów Społecznych w kraju zawierająca między innymi 10 letnie gwarancje zatrudnienia.





IV KADENCJA 2006-2010
Kolejna kadencja przyniosła zmianę przewodniczącego SKPPF. Na tę funkcję w kadencji 2006 – 2010 został wybrany Przewodniczący Komisji

Zakładowej NSZZ Solidarność w Grodziskich Zakładach Farmaceutycznych Janusz Grudniewski.

Po trudnym okresie ubiegłych lat, jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji starano się zacieśniać rozluźnione więzi i dążyć do wzmocnienia SKPPF.

Działania podjęte w nowej, właśnie rozpoczętej kadencji miały to założenie kontynuować. W Zakopanem, w dniach 18-20.10.2006 r. podczas

Zjazdu Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. przyjęto projekt Uchwały Programowej SKPPF NSZZ Solidarność.

Zakładał on intensyfikację działań konsolidujących członków SKPPF oraz szeroko pojętą promocję działań Sekcji. Wyznaczono obszary działania,

które należało objąć szczególną starannością:

• intensyfikację działań Sekcji Młodych

• prezentację dorobku Sekcji

• Szkolenia związkowe dla delegatów - nie rzadziej niż raz w roku

• stworzenie możliwości konsultacji związanej z działalnością Rad Przedstawicieli Pracowników oraz tworzenia Europejskich Rad Zakładowych –

zgodnie z dyrektywą UE

• wymianę informacji pomiędzy komisjami zrzeszonymi w Sekcji - wewnętrzny serwis informacyjny

• obecność w mediach – zamieszczanie stanowisk i opinii naszych związków zawodowych w sprawach dotyczących firm i farmacji w Polsce.

• uczestnictwo w pracach Komisji Trójstronnej i podobnych zespołach porozumienia społecznego





Zakopane 2009 r.



POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY S.A.
W styczniu 2007 r. Rada SKPPF wystosowała do Ministra Skarbu Państwa Wojciecha Jasińskiego petycję, w której pisała,

że w imieniu Sekcji zrzeszającej organizacje związkowe z dwunastu największych firm farmaceutycznych w Polsce, zwraca

się z prośbą o spotkanie Ministra Skarbu z przedstawicielami zrzeszonych w SKPPF organizacji związkowych z trzech firm

będących pod kontrolą Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. Podkreślano, że załogi tych trzech spółek

farmaceutycznych czują się zagrożone likwidacją ich firm i miejsc pracy. Rada Sekcji postanowiła wesprzeć organizacje

związkowe działające w spółkach wchodzących w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. w ich proteście wobec

niespotykanej w dziejach polskiej prywatyzacji, decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa bez Pakietu Socjalnego. Sekcja

wyrażała głębokie zaniepokojenie tą decyzją i jednocześnie zaznaczała, że w najbliższym czasie ma rozpocząć się

prywatyzacja spółek Polfy Pabianice S.A., Polfy Warszawa S.A oraz Polfy Tarchomin S.A. W swoim stanowisku uprzedzano,

że organizacje związkowe zrzeszone w Sekcji nie dopuszczają wariantu sprzedaży tych spółek bez podpisania Pakietu

Socjalnego, który zawiera gwarancje nie tylko dla pracowników, stanowi on bowiem swoistą gwarancję istnienia polskiego

przemysłu farmaceutycznego.





POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY S.A.
W petycji podkreślono, że SKPPF użyje wszelkich dostępnych w ramach prawa działań, aby wesprzeć załogi firm z kilkusetletnimi

tradycjami w obronie przed działaniami biznesowymi, które są ukierunkowane wyłącznie na szybki zysk, bez troski o pracownika i los

krajowego przemysłu. Od Ministra oczekiwano takiego pokierowania procesem prywatyzacji PHF S.A., aby nie dopuścić do możliwości

sprzedaży bez Pakietu Socjalnego spółek wchodzących w skład Holdingu.

Przedstawiciele Sekcji brali czynny udział w pracach Podzespołu Komisji Trójstronnej ds. Przemysłu Farmaceutycznego. Szczególnie lata

2007 – 2008 były okresem wzmożonych prac i zaangażowania SKPPF w Podzespole. Czerwiec 2007 roku przyniósł sposobność delegatom

SKPPF wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa, które odbyło się w dniu 28.06.2007 r. i dotyczyło aktualnej sytuacji w

Polskim Holdingu Farmaceutycznym. Do udziału w tymże posiedzeniu oddelegowano Mirosława Miarę z Polfy Warszawa, Tomasza

Walickiego z Polfy Tarchomin i Agnieszkę Malinowską z Polfy w Pabianicach.



Poronin 2011 r.



V KADENCJA 2010-2014
W dniach 14 - 16 kwietnia 2010 roku w Bystrem k./Baligrodu odbyło się Walne Zebranie Delegatów SKPPF NSZZ

Solidarność. Delegaci wybrali nowe władze SKPPF na okres kadencji 2010 -2014. Ponownie nastąpiła zmiana na funkcji

Przewodniczącego SKPPF, którym został wybrany Mirosław Miara. Wiceprzewodniczącym SKPPF został Włodzimierz

Sopel, sekretarzem Tomasz Walicki, a skarbnikiem Andrzej Pasiowiec. W skład Rady Sekcji zostali wybrani przewodniczący

ze wszystkich Komisji Zakładowych wchodzących w skład SKPPF: Mirosław Miara, Włodzimierz Sopel, Tomasz Walicki,

Andrzej Pasiowiec, Świeczkowski Leszek, Grudniewski Jan, Byczkowski Marek, Malinowska Agnieszka, Mazurek Jolanta oraz

Perdeus Tadeusz. Uważano, że taki skład znacząco wpłynie na sprawniejsze działanie, poszerzy spojrzenie na omawiane

przez Radę tematy, pozwoli na bieżące pozyskiwanie wiadomości ze wszystkich spółek i ułatwi podejmowanie decyzji.

Rada SKPPF ustaliła, że jej posiedzenia odbywać się będą raz na kwartał w siedzibie Przewodniczącego Rady, to jest w

Polfie Warszawa S.A



Warszawa 2011



V KADENCJA 2010-2014
W grudniu 2010 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady SKPPF. Podczas obrad Rada podjęła uchwałę przyjmującą

Projekt Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i postanowiła go przedstawić organizacji zrzeszającej

pracodawców – PZPPF w celu rozpoczęcia negocjacji. Prezes Związku Pracodawców złożył obietnicę zapoznania z

projektem Układu przedstawicieli zarządów firm wchodzących w skład organizacji. Dalsze działania w zakresie PUZP

miały dotyczyć zbliżania stanowisk stron podczas spotkań przedstawicieli związku Pracodawców z przedstawicielami

organizacji związkowych. Podjęto też intensyfikację działań rozwojowych Sekcji pod względem jej liczebności.

Postanowiono nawiązać kontakty i przeprowadzić rozmowy z czynnymi bądź byłymi związkowcami z firm

farmaceutycznych w Łodzi, Łyszkowicach, Jeleniej Górze czy z Nowej Dęby w celu nawiązania współpracy z

komisjami zakładowymi z tych firm i ich dołączenia do SKPPF.



Poronin 2012 r.



V KADENCJA 2010-2014
Posiedzenie Rady SKPPF, które odbyło się w czerwcu 2011r. poświęcone było procesowi połączenia spółek Tevy

Kutno i Tevy Pharmaceutical w Krakowie w nowy podmiot gospodarczy Teva Operation. Fuzja tych firm miała

nastąpić 1 lipca 2011 r. Ponieważ w każdym z tych zakładów działała komisja zakładowa, efektem ich połączenia

musiało być również połączenie organizacji związkowych. Na tę okoliczność Rada Sekcji omawiała treść i zasady

Porozumienia, do którego obie organizacje miały przystąpić. Równolegle i w trakcie obrad Rady SKPPF w Tevie

Operation prowadzone były negocjacje przedstawicieli OM Tevy Kutno i MK Plivy Kraków w celu wypracowania

sposobu stworzenia jednej organizacji związkowej. Obie organizacje związkowe wypracowały wspólne stanowisko i

zadeklarowały, że dołożą wszelkiej staranności w trosce o zabezpieczenie interesów swoich pracowników. W wyniku

tych rozmów doszło do wynegocjowania i podpisania Porozumienia.



Warta 2012 r.



V KADENCJA 2010-2014
Podczas WZD w Poroninie poświęcono szczególną uwagę Polfie Warszawa i Polfie Tarchomin.

Przewodniczący Mirosław Miara zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie stanowiska dotyczącego

prywatyzacji Polfy Warszawa S.A. i Polfy Tarchomin S.A. W treści tegoż stanowiska, adresowanego do

Ministra Skarbu Państwa, wyrażono niepokój o dalsze losy przemysłu farmaceutycznego w Polsce,

ogromne obawy o finalizowanie procesu prywatyzacyjnego bez podpisywania dokumentu jakim jest

Pakiet socjalny. Skierowano zatem wyraźną prośbę o zaniechanie procesu prywatyzacyjnego w wypadku

niepodpisania Pakietu Socjalnego oraz utrzymania obu Polf jako firm państwowych, strategicznie

ważnych dla polityki zdrowotnej kraju.





V KADENCJA 2010-2014
Koniec roku 2011 r. przyniósł potrzebę obrony miejsc pracy w Polfie Warszawa. Po posiedzeniu Rady SKPPF, które odbyło

się w dniu 12 grudnia 2011 r., członkowie Rady udali się wraz z pracownikami Polfy Warszawa pod siedzibę Spectra

Holding na manifestację w obronie zakładu i zatrudnienia pracowników. Takie zdarzenia szczególnie mocno weryfikowały

sens istnienia zrzeszenia takiego jak SKPPF. Jej członkowie solidarnie wsparli swoich kolegów z Polfy manifestując swoją

obecnością sprzeciw wobec polityki zarządczej spółką. Udali się również wspólnie pod Ministerstwo Skarbu Państwa.

17 września 2011 r. we Wrocławiu Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zorganizowała euro manifestację, w

której udział brał między innymi również NSZZ Solidarność. Zwykle organizowaniem manifestacji zajmowały się Regiony, po

raz pierwszy rolę organizatora przyjęły na siebie branże. SKPPF NSZZ Solidarność również wzięła udział w euro manifestacji.

Na Walnym Zjeździe Delegatów SKPPF w dniach 5-7 października 2011 r. w Spale Sekcja Farmacji powiększyła swoje szeregi

o nową organizację związkową. Do Rady SKPPF wpłynęła Uchwała Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ

„Solidarność” przy Clinico Medical Błonie k/Wrocławia o przystąpieniu do SKPPF „Solidarność”.



Lądek Zdrój 2014 r.



V KADENCJA 2010-2014

Grudzień 2012 r. przyniósł nieodżałowaną stratę dla całej społeczności związkowej, a zwłaszcza

zrzeszonej w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. 7 grudnia, w trakcie

pełnienia zadań związkowych zmarł Julian Andrzej Konecki, Przewodniczący SPCh

NSZZ Solidarność. Delegaci SKPPF uczestniczyli 6 i 7 marca 2013 r. w nadzwyczajnym Kongresie

SPCH NSZZ Solidarność. Kongres miał za zadanie wybrać nowego Przewodniczącego.

Na to stanowisko zgłoszono dwóch kandydatów: Romana Wawrzyniaka z Sekcji Górnictwa Nafty i

Gazu oraz Mirosława Miarę z SKPPF. Delegaci zdecydowali, iż funkcję Przewodniczącego SPCh

pełnił będzie Mirosław Miara.



Sopot 2015 r.



V KADENCJA 2010-2014

W dniu 11 września 2013r. odbyło się posiedzenie Rady SKPPF. Po posiedzeniu Rady SKPPF jej członkowie udali się

na manifestację pod siedzibę Ministerstwa Skarbu Państwa dołączając do pozostałych członków SKPPF ze spółek

Polfy Warszawa, Polfy Lublin, z Kutna, Tarchomina, Grodziska i Rzeszowa. Dni od 11 września 2013 roku wielu

zapamiętało ze względu na spory trud włożony w sprawy organizacyjne. Cztery dni manifestacji, a na koniec

Pielgrzymka Ludzi Pracy, to niespotykany maraton, wymagający wielu działań i przygotowań. Kadencja 2010 – 2014

r. przyniosła także zapoczątkowanie ważnej, nie tylko dla związkowców tradycji. W 2012 r. bowiem Komisja Krajowa

zadecydowała, że członkowie NSZZ Solidarność będą pełnili Wartę Honorową przy grobie błogosławionego księdza

Jerzego Popiełuszki – patrona Związku. Tradycję Warty w SPCH otworzyli 16 listopada 2012 r. członkowie związku

zrzeszeni w Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego.



Gdańsk 2015 r.                 Sopot 2015 r.



VI KADENCJA 2014-2018

W dniach 15-16 maja 2014 roku w Murzasichle, odbyło się sprawozdawczo wyborcze WZD SKPPF. Delegaci wybrali władze

SKPPF to jest Radę Sekcji i Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Kongres SPCH. Przewodniczącym Sekcji SKPPF ponownie

został wybrany Mirosław Miara. W marcu 2015 r., zgodnie z przewidywaniami, doszło do zwiększenia liczebności SKPPF,

bowiem podczas posiedzenia Rady SKPPF w dniu 16 marca podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków SKPPF,

Organizacji Zakładowej z Oddziału Produkcyjnego Polpharmy w Nowej Dębie. W dniu 29.02.2016r. w Polfie Warszawa

S.A. odbyło się posiedzenie Rady SKPPF NSZZ Solidarność, podczas którego Przewodniczący Mirosław Miara przedstawił

zalecenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dotyczącej zmian w nazewnictwie poszczególnych jednostek zrzeszonych w

NSZZ Solidarność. Zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ Solidarność dokonano zmiany nazwy SKPPF na: KRAJOWA

SEKCJA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

W 2016 roku KSPPF ponownie powiększyła swoje szeregi. Do Sekcji dołączyły bowiem dwie organizacje z firm Astra

Zeneca oraz z Herbapolu w Lublinie.



Przemyśl 2015 r.



PODZESPÓŁ TRÓJSTRONNY
Na początku sierpnia 2016 r. w Centrum Dialogu odbyło się po kilku latach przerwy pierwsze posiedzenie Podzespołu

Trójstronnego ds. Przemysłu Farmaceutycznego. Należy przypomnieć, że zespół ten powstał w 2003 r. z inicjatywy SKPPF,

lecz jego działalność została zawieszona na kilka lat po wyjściu związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Po latach

zawieszenia, w czasie jaki przypadał na kadencję 2014 – 2018 reaktywowano działalność branżowych zespołów

trójstronnych, projekt ustawy napisany przez NSZZ Solidarność został zatwierdzony przez Sejm i działała Rada Dialogu.

Na pierwszym posiedzeniu Podzespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Farmaceutycznego omówiono sprawy organizacyjne i

wybrano współprzewodniczących, którymi zostali: Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Zdrowia Krzytof Łanda, Prezes

PZPPF Piotr Błaszczyk oraz Przewodniczący KSPPF Mirosław Miara. Głównym tematem obrad był projekt listy leków 75+.

Temat leków 75+ był również w sierpniu głównym tematem posiedzenia Podzespołu ds. Polityki Lekowej. Ten podzespół

działający przy Ministerstwie Zdrowia powołał niewiele wcześniej Zespół ds. Służby Zdrowia w skład podzespołu wszedł

przewodniczący KSPPF.



Poznań 2016 r.              Warszawa 2017r.



VII KADENCJA 2018-2023

W dniach 17 - 19 maja 2018 r. w Powroźniku, odbyło się sprawozdawczo - wyborcze WZD

KSPPF NSZZ „Solidarność”. Podczas obrad delegaci wybrali nowe władze KSPPF.

Przewodniczącym został wybrany Mirosław Miara, wiceprzewodniczącym Włodzimierz Sopel

a sekretarzem Agnieszka Malinowska. W skład Rady KSPPF weszli Marek Byczkowski, Janusz

Grudniewski, Bogumiła Grysiak, Ireneusz Oracz, Tadeusz Perdeus, Krszysztof Egier, Leszek

Świeczkowski oraz Tomasz Walicki. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Wojciech Drebert,

Czesław Chołżyński, Roman Łaszuk, Tomasz Nycz oraz Andrzej Siedlecki. Wybrano także

delegatów na Kongres KSPCH NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018 – 2023



Powroźnik 2018 r.



VII KADENCJA 2018-2023

W dniach 14 -15 czerwca 2018r. w Warszawie odbył się Sprawozdawczo Wyborczy Kongres Krajowego

Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność w którym udział wzięli delegaci z Sekcji

Farmacji. Podczas wyborów, w czasie trwania Kongresu z Sekcji Farmacji w skład Rady Krajowego

Sekretariatu Przemysłu Chemicznego weszły dwie osoby: Włodzimierz Sopel oraz Janusz Grudniewski.

Wojciech Drebert z Sekcji Farmacji wszedł w skład Komisji Rewizyjnej KSPCH, natomiast Mirosław

Miara został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady KSPCH NSZZ Solidarność.





VII KADENCJA   Deklaracja Współpracy

W dniu 22 czerwca 2018 r. w siedzibie KSPPF odbyło się spotkanie Przewodniczącego Sekcji Farmacji z
wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Grzegorzem
Rychwalskim. Rozmawiano o dokumencie, który został złożony przez Przewodniczącego KSPPF o
„Deklaracji Współpracy”, która byłaby swego rodzaju wstępem do przyszłego Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. Wiceprezes podczas spotkania złożył obietnicę przeanalizowania tego
dokumentu i odbycia konsultacji z członkami związku. Była to oczywiście szansa na realny progres w
wytrwałych lecz niestety trudnych działaniach KSPPF w temacie sfinalizowania porozumienia
układowego. Obecny, 2019 rok przyniósł długo oczekiwany postęp w drodze do celu, do którego KSPPF
dążyła od 25 lat - to jest do zawarcia PUZP. Zgodnie bowiem z pokładanymi nadziejami, w dniu
21.03.2019 r. Krajowi Producenci Leków (PZPPF) podpisali „Deklarację Współpracy” z Radą Krajowej
Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”. Ze strony PZPPF dokument
podpisała Pani Barbara Misiewicz – Jagielak, Wiceprezes PZPPF. Celem zawartego porozumienia o
współpracy jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce.



Warszawa 2019 r.



VII KADENCJA   Deklaracja Współpracy
Zdaniem PZPPF i związkowców, oparta na wzajemnym zaufaniu współpraca pomiędzy
pracodawcami i pracownikami jest najbardziej efektywnym ekonomicznie i społecznie
sposobem wpływania na administrację państwową w celu stworzenia jak najlepszych
warunków dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Obie strony chcą
wspólnie uczestniczyć w pracach legislacyjnych, współpracować z Parlamentem RP
oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.
Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się także do zapobiegania sporom zbiorowym
poprzez wypracowanie wspólnej platformy Dialogu Społecznego zajmującej się
warunkami pracy i zatrudnienia, poszanowaniem godności pracowników,
uwzględniając zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Strony porozumienia podkreśliły, że możliwe jest prowadzenie dialogu dotyczącego
zbiorowych stosunków pracy w branży farmaceutycznej oraz regulacji prawnych czy
wspólnie wynegocjowanych porozumień. Dlatego niezwłocznie przystąpią do
wypracowania polityk oraz planów szkoleniowo - konferencyjnych dotyczących
współpracy w ramach dialogu społecznego.



Deklaracja Współpracy         KSPPF NSZZ Solidarność - PZPPF



KADENACJA 2018-2023
Na chwilę obecną Sekcję Krajową Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność

stanowią organizacje związkowe z następujących 15 firm :

• POLPHARMA S.A. 

• Polfa Warszawa S.A. 

• GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. 

• Polfa Tarchomin S.A. 

• TEVA Operations Poland Sp. z o.o. 

• Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

• Polfa Pabianice S.A. 

• ICN POLFA RZESZÓW S.A.

3000 
członków



KADENACJA 2018-2023

• JELFA S.A.

• GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 

• Polpharma S.A. Oddział Produkcyjny w 
Nowej Dębie 

• AstraZeneca Pharma Poland S z o.o. 

• Herbapol Lublin 

• Clinico Medical Sp. z o. o.

• Polfa Lublin S.A. 



Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego 
współpracuje z:



1994 – 2019   XXV – lecie KSPPF NSZZ Solidarność
Krajowa Sekcja Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ „Solidarność”, to nie tylko struktura branżowa naszego związku,
to również, a może przede wszystkim nasza „farmaceutyczna rodzina”. Od początku działalności Sekcji do dziś, podstawową
wartością tej struktury były kontakty międzyludzkie. Oczywiście wykonywaliśmy wszystkie możliwe działania związane z
profesjonalną działalnością związkową. Działaliśmy w Komisji Trójstronnej, organizowaliśmy spotkania z ministrami, pisaliśmy
petycje, współpracowaliśmy ze związkiem pracodawców a nawet braliśmy udział w manifestacjach. Niemniej jednak, wartością
nadrzędną w tej Sekcji zawsze były osobiste kontakty między przedstawicielami poszczególnych firm wchodzących w skład KSPPF.
Wielu z nas działa w Sekcji Farmacji właściwie od początku. Przez te dwadzieścia pięć lat wielu z naszych liderów działających w
Sekcji Farmacji odeszło „do Pana na wieczną wartę”. Wspomnę w tym miejscu Elżbietę Kozłowską z Polfy Tarchomin; Władysława
Babiarza z Polfy Rzeszów; Radosława Brochockiego z Polfy Grodzisk; Bogdana Kudlińskiego z Polfy Pabianice; Ryszarda Kalinę z
Polfy Rzeszów. Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Przez kolejne lata dołączali do nas ich następcy, ale
atmosfera rodzinnej sekcji była, jest i wierzę, że zawsze będzie w tej strukturze. Możliwość zadzwonienia do kolegi z innej firmy
farmaceutycznej należącej do Sekcji Farmacji w dowolnym momencie i pewność uzyskania pomocy, porady, to wartość
nadrzędna naszej struktury branżowej.

Zaszczytem dla mnie jest pełnić rolę przewodniczącego KSPPF NSZZ „Solidarność” przez kolejną kadencję. Jestem w Sekcji
Farmacji od początku, od momentu rejestracji. Od dwudziestu pięciu lat wspólnie ze wszystkimi przeżywam nasze sukcesy i
porażki. Jestem dumny, że jesteśmy tacy jacy jesteśmy, że jesteśmy „rodziną farmaceutyczną”. Obecna kadencja jest dla mnie
ostatnią kadencją mojej działalności w Sekcji Farmacji, ale jestem przekonany, że KSPPF będzie działać nadal dla dobra
pracowników firm farmaceutycznych.

Nam, przez te lata działalności, pomimo kilku podejmowanych prób, nie udało się niestety dokonać jednej ważnej rzeczy, nie
udało się wynegocjować Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży farmaceutycznej. Będziemy próbować nadal,
może uda się to osiągnąć w tej obecnej kadencji 2018 – 2023, a jeśli nie, to życzę moim następcom aby tego dokonali, bo
negocjacje PUZP powinny być naszym podstawowym narzędziem pracy. Niestety, z wielu powodów i przeszkód obecnie jest to
narzędzie dla nas nieosiągalne. Niemniej jednak wierzę, że moi następcy tego dokonają, czego z całego serca życzę.

MirosławMiara



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


