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Koleżanki i Koledzy
Niech mi będzie wolno w tym szczególnym
okresie kończącym 2020 rok podziękować
Wam za wyjątkowe zaangażowanie zarówno
w pracy na rzecz Polskiej Miedzi jak i
codzienne funkcjonowanie związku. W tym
trudnym i nerwowym czasie epidemii wielu z
Was
wykazało
się
rozsądkiem
,
odpowiedzialnością i rozwagą. Należą się
Wam za to słowa uznania.
To dzięki Waszej postawie wciąż mamy w
Zagłębiu Miedziowym stabilne miejsca prac,
a prawa pracownicze nadal są respektowane.
Nie możemy jednak spoczywać na laurach.
Nic nie jest nam dane raz na zawsze. Trzeba
będzie wiele mądrości, by nie tylko nie stracić
dotychczasowych osiągnięć ale również by
nadal poszerzać należne załodze uprawnienia.
To szczególnie ważne zwłaszcza w
nadchodzącym 2021 roku, który według

wszelkich prognoz nie będzie łatwy. Kryzys
ekonomiczny i zamrożenie gospodarki z
pewnością wystawią na próbę naszą
związkową jedność.
Przed nami czas wyzwań i sprawdzianów. Nie
może być w nim miejsca dla pozorantów i
karierowiczów. W nadchodzącym roku należy
się spodziewać szczególnie ciężkiej walki o
wzrost wynagrodzeń zarówno w KGHM jak i
spółkach zależnych. Być może w Polskiej
Miedzi będziemy też mieli do czynienia do
czynienia z działaniami o charakterze
restukturyzacyjnym oraz próbami redukcji
zatrudnienia. Wierzę jednak, że zwierając
szeregi, doprowadzimy do sytuacji, w której
pracownicy będą mieli poczucie stabilizacji i
bezpieczeństwa.
Przewodniczący ZZPPM
Ryszard Zbrzyzny

Barbórka 2020
W dniach 16 i 17 grudnia Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny w siedzibie Centrali naszego
związku w asyście przewodniczących zakładowych struktur ZZPPM wręczał resortowe i branżowe
medale i odznaczenia. Z uwagi na obostrzenia sanitarne tegoroczna uroczystość mała skromny,
choć dostojny charakter. Nadmienić należy, że zorganizowana została w 29 rocznicę wpisania
naszej organizacji przez Sąd Wojewódzki w Warszawie do rejestru związków zawodowych .
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

29. rocznica rejestracji ZZPPM
Jesienią 1991 roku 17 organizacji
działających na terenie KGHM
postanowiło o utworzeniu jednolitego,
ogólnopolskie go branżowego związku
zawodowego. W grudniu, jeszcze tego
samego roku, w Sądzie Wojewódzkim
w Warszawie zostaje za rejestrowany
Związek Zawodowy Pracowników
Przemysłu Miedziowego.
Dwutygodnik
„Związkowiec”
w
pierwszym numerze informował:
„ Zmiany w naszym ruchu związkowym
zostały wymuszone przede wszystkim tym,
co się dzieje w kraju i w KGHM.
Od września ubiegłego roku nasza firma przechodzi proces restrukturyzacji i staje się
Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa. Już
działa na prawach Kodeksu handlowego, nie
długo wejdziemy w etap prywatyzacyjny. W
okresie restrukturyzacji zajdzie wiele zmian w
zakładach, w których powstawać będą spółki
akcyjne. Te wszystkie przeobrażenia stwarza
ją zagrożenia funkcjonującym w zakładach
organizacjom związkowym. Statuty tych
związków mówią, że miejscem ich działania
jest zakład. W przypadku prywatyzacji
„ginie” więc podmiot, w którym ten związek
działa.
Stworze
nie
ponadzakładowej
struktury związkowej eliminuje to zagrożenie.
Nie jesteśmy spadkobiercami branżowego
ruch związkowego, ale doceniamy jego wielki
dorobek oraz sprawdzone formy i metody
działania. Ma my nadzieję, że okażą się one
przydatne i nam. Ma my też ten sam cel –
służenie ludziom pracy”.
Pierwszym przewodniczącym ZZPPM został
Ryszard Zbrzyzny, uzyskując w tajnym
głosowaniu stuprocentowe poparcie.
Dzięki połączeniu wielu organizacji związek
otrzymał osobowość prawną na szczeblu
całego KGHM i polskiego przemysłu
miedziowego.
Jednak
w
statucie
zagwarantowano
organizacjom
dużą
samodzielność, dotychczasowe kompetencje i
uprawnienia. Tak pomyślana struktura
ochroniła
związek
przed
rozbiciem
organizacyjnym,
które
z
pewnością

nastąpiłoby w wyniku późniejszych procesów
restrukturyzacyjnych w KGHM. Co bardzo
ważne, zapewniała organizacjom samodzielne
i
aktywne
działanie
w
zakładach,
umożliwiając
jednocześnie
wzajemne
współdziałanie i wspieranie się.

Pierwsze postulaty ZZPPM
1. Zwrot pracownikom 70 proc. kosztów
dojazdów do pracy.
2. Pełnego pokrycia kosztów leczenia, w
tym również sanatoryjnego.
3. Wprowadzenie jednorazowego zasiłku
socjalnego na wypoczynek, płaconego raz
w roku.
4. Utrzymania w ramach KGHM bazy
wczasowo sanatoryjnej
5. Utrzymania
wartości
posiłków
profilaktycznych i regeneracyjnych
6. Niezwiększanie, na zasadach rynkowych,
odpłatności za hotele pracownicze.
7. Zapewnienie miejsc pracy wszystkim
aktualnie zatrudnionym.
8. Nieodpłatne
zapewnienie
związkom
zawodowym zaplecza do prowadzenia
działalności
Pisząc o początkach ZZPPM musimy też
wspomnieć o obronie Polskiej Miedzi przed
sprzedażą
amerykańskiemu
koncernowi
Asarco. Stało się tak dzięki 32 dniowemu
legalnemu strajkowi prowadzonemu w 1992
roku pod kierownictwem naszej organizacji.
O tym wszystkim trzeba pamiętać i pilnować
już wywalczonej pozycji .

