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WYDANIE SPECJALNE 
Jubileuszowe wystąpienie przewodniczącego ZZPPM Ryszarda Zbrzyznego  
  

 
 

Koleżanki i Koledzy  

 

W grudniu obchodzimy 30 rocznicę 

powstania Związku Zawodowego 

Pracowników Przemysłu Miedziowego. 

Niech ten okrągły jubileusz będzie dla nas 

okazją do zatrzymania się na chwile w pędzie 

codziennego życia i na spojrzenie wstecz. 

Droga jaką pokonaliśmy jest przecież 

imponująca.  Inspiruje też do stawiania 

nowych celów oraz określania kolejnych 

celów. Wiele bowiem już dokonaliśmy, ale 

wyzwań wciąż przybywa. 

 

 

16 grudnia 1991 r. na uroczystej rozprawie 

przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie 

stawił się z wnioskiem o rejestrację naszej 

dzisiejszej organizacji Komitet Założycielski 

ZZPPM. Postanowieniem Sądu, zostaliśmy 

zarejestrowani pod numerem 121/91.  W 

skład Komitetu Założycielskiego wchodzili, 

obok mnie, również Ludwik Kaziów, 

Stanisław Kulczyński, Henryk Pawlak, 

Zbigniew Rewoliński, Jerzy Jaroszewski i 

Jerzy Cebula.  Został on powołany kilka 

tygodni wcześniej przez 17 niezależnych,  



 

samorządnych związków działających na 

terenie KGHM.  

Taka była nasza pracownicza odpowiedź na 

plan prywatyzacyjny przygotowywany przez 

solidarnościowy rząd dla Polskiej Miedzi. 

Jego pierwszym zrealizowanym etapem było 

przekształcenie 12.09.1991roku ówczesnego 

Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w 

jednoosobową spółkę skarbu państwa.  Dla 

załogi był to sygnał ostrzegawczy. Widmo 

bankructwa firmy i sprzedaży jej za 

symboliczną złotówkę stało się realne.  Na 

początku okresu transformacji taki scenariusz 

był przecież wielokrotnie przerabiany. Na 

naszych oczach padały najwartościowsze 

polskie przedsiębiorstwa. Bez silnego 

sprzeciwu społecznego w Zagłębiu 

Miedziowym też mogliśmy podzielić ten los. 

Musieliśmy więc działać szybko i 

zdecydowanie.  

Wiedzieliśmy, że tylko konsolidacja naszego 

bardzo wówczas rozdrobnionego branżowego 

ruchu związkowego daje nam szansę 

uchronienia KGHM przed wrogim przejęciem 

przez zachodni kapitał spekulacyjny. O tym, 

że nasze obawy nie były bezpodstawne 

świadczy dobitnie przebieg pierwszego  

 

legalnego strajku w obronie polskości  

Polskiej Miedzi. Protest ten był naszym 

pierwszym chrztem bojowym.  

 

 
 

Doszło do niego w lipcu 1992 roku, czyli 

zaledwie kilka miesięcy po rejestracji 

ZZPPM. Nie mieliśmy jeszcze doświadczenia 

i często brakowało nam wiedzy. Jednak 

rekompensowaliśmy to ogromnym 

zaangażowaniem, jednością i niezłomnym 

przekonaniem, że słuszność jest po naszej 

stronie.  

To wystarczyło by po 32 dniach walki odnieść 

zwycięstwo. Polska Miedź, tak jak żądaliśmy, 

została upubliczniona poprzez Warszawską 

Giełdę Papierów Wartościowych, skarb  



 

państwa zachował kontrolę nad spółką a 

załoga otrzymała bezpłatny, 15 procentowy  

pakiet akcji.  

Najważniejsze jednak, że utrzymując 

polskość Polskiej Miedzi stworzyliśmy silne 

podstawy w kolejnych latach do skutecznej 

obrony dziesiątek tysięcy dobrych miejsc 

pracy, godnych warunków zatrudnienia oraz 

reprezentowanie dobrze pojmowanego i 

szeroko rozumianego interesu polskiego  

 

przemysłu miedziowego. Poszczególne 

paragrafy ZUZP dla pracowników KGHM są 

swoistym zapisem wielu naszych działań 

podejmowanych w interesie pracowników.  

Mówiąc o naszych początkach trzeba 

podkreślić, że dzięki połączeniu wielu  

związków ZZPPM zyskał osobowość prawną 

na szczeblu całego KGHM. Jednak w statucie 

zagwarantowaliśmy każdej naszej organizacji 

dużą samodzielność, dotychczasowe 

kompetencje i uprawnienia. To ochroniło 

związek przed rozbiciem, które z pewnością 

nastąpiłoby w wyniku późniejszych procesów 

restrukturyzacyjnych KGHM. Co bardzo 

ważne, zapewniało też poszczególnym 

organizacjom samodzielne i aktywne 

działanie w zakładach, umożliwiając 

jednocześnie wzajemne współdziałanie i 

wspieranie się. 



Liderzy naszego związku oraz jego szeregowi 

członkowie mają swój niekwestionowany 

udział w tym, iż nasza branża stanowi jeden z 

czołowych filarów polskiej gospodarki oraz 

zapewnia bezpieczeństwo socjalne i 

ekonomiczne całego regionu. Ludzie 

zatrudnieni zarówno w KGHM, jak i spółkach 

grupy kapitałowej mają zagwarantowany cały 

wachlarz praw pracowniczych, o jakich w 

innych branżach załogi mogą tylko pomarzyć. 

Pracowniczy Program Emerytalny. 

Abonament Medyczny, deputat węglowy, 

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, 

zwiększone odpisy na ZFŚS – to tylko 

niektóre z przykładów tych naszych 

związkowych sukcesów, na które 

pracowaliśmy przez wiele lat.  

Patrząc na te nasze liczne zwycięstwa trzeba 

wspomnieć wielu byłych i obecnych 

przewodniczących naszych zakładowych 

organizacji. Ich upór, poczucie misji oraz 

konsekwentna praca zawsze były podstawą 

odnoszonych sukcesów.  

 

W tym kontekście niech mi wolno będzie 

wymienić między innymi Romana 

Jasińskiego i Henryka Maziaka z PeBeKa, 

Andrzeja Cieślaka oraz jego wychowanka 

Krzysztofa Łukę z HM Głogów; z ZG 

Polkowice-Sieroszowice Mieczysława 

Grzybowskiego i Eugeniusza Toborka – 

wychowanków Henryka Pawlaka i Zbigniewa 

Rewolińskiego oraz obecnego 

przewodniczącego Kamila Buczka , 

Mieczysława Stębalskiego i Kazimierza 

Kraskę z HM Legnica i aktualnego lidera 

Sebastiana  Szczukiewicza , Danutę Mielnik i 

jej następczynie Barbarę Popielarz z MCZ 

oraz Katarzynę Kobylińską , Marię Nowak i 

Bożenę Tabiś z Inovy, Władysława Ścieburę i 

Dariusza Mikę z Energetyki, Stanisława 

Czekajło i Dorotę Zielonko z PMT, Andrzeja 

Kurka i jego poprzednika Stanisława 

Kulczyńskiego z Centrali KGHM, Adama 

Lemańskiego i Dariusza Sędzikowskiego z 

ZWR, Władysława Chomę z JRGH i ZG 

Lubin, Zofię Basiak i jej następczynię Joannę 

Białek z Impela, Waldemara Pietrzyka i 

Waldemara Dziarmagę  Zakładu 

Hydrotechnicznego, Stanisława Marca 

,Ryszarda Sucheckiego  i Dariusza Skwarka z 

KGHM Zanam., Andrzeja Starzyńskiego z 

KGHM Metraco .  W ostatnich latach do tego 

zaszczytnego grona dołączyła Lucyna 

Stajniak z Nitroergu oraz Beata Januszewska 

z WPEC, Natalia Bartosz z KGHM Cuprum i 

Jacek Butwicki z Centrozłomu.  

Razem stanowimy jeden zgrany zespół, który 

każdego dnia rozwiązuje wiele istotnych dla 

pracowników spraw. Małych i dużych. 

Mających wymiar jednostkowy oraz ważnych 

dla całych grup zawodowych..  

Ta związkowa jedność będzie szczególnie 

potrzebna w czasie już rozwijającego się 

kryzysu gospodarczego i finansowego.  

Inflacja rośnie niepokojąco i już teraz 

widzimy, że walka o utrzymanie realnej 

wartości wynagrodzeń pracowniczych będzie 

w najbliższym czasie naszym priorytetowym 

wyzwaniem.  Kolejnym naszym celem będzie 

doprowadzenie do powstania jednolitego 

Układu Zbiorowego dla pracowników spółek 



zależnych, wzorowanego na układzie 

obowiązującym w KGHM.  

Uważamy, że wszyscy pracownicy Polskiej 

Miedzi powinni mieć odpisy na PPE na 

poziomie 7 procent oraz   gwarancję 

corocznego wzrostu wynagrodzeń na 

poziomie co najmniej rekompensującym 

skutki inflacji.   

Pamiętajmy jednak, by z nami się liczono, 

musimy stanowić grupę ludzi, którzy się lubią 

i mają do siebie zaufanie. Bądźmy wierni 

maksymie z naszych sztandarów – Może nas 

wiele różnić, ale nic nie powinno nas dzielić. 

– Towarzyszy nam ona od początku istnienia i 

niech tak pozostanie przez kolejne lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że … 
 

Zwycięski strajk w 1992 roku nie zakończył 

pomysłów na przejęcie Polskiej Miedzi przez 

obcy kapitał. W latach 2000 i 2001 Walne 

Zgromadzenia Akcjonariuszy KGHM 

podejmowały taką próbę.  

Były przygotowane dwa scenariusze.  

 

Pierwszy zakładał wymianę akcji z 

nowoczesną hutą Nord Deutsche Affinerie z 

Hamburga. Gdyby do tego doszło Skarb 

Państwa zmniejszyłby swoje udziały do 

poziomu 20 procent akcji, nowi właściciele 

wysyłaliby z Zagłębia Miedziowego surowiec 

do niemieckiej huty a w Polsce do likwidacji 

szykowano by Hutę Miedzi Legnicę oraz ZG 

Lubin.  

 

Drugi zdradziecki scenariusz polegał na 

takich zmianach w statucie Polskiej Miedzi, w 

wyniku których zarząd KGHM mógłby bez 

zgody Rady Nadzorczej podnieść kapitał 

akcyjny spółki o 100 procent.  I znów pakiet 

akcji Skarbu Państwa zostałby zredukowany 

do poziomu 20 procent. 

Zorganizowana przez ZZPPM blokada przez 

załogę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zakończyła te machlojki.  

  

Pismo „Związkowiec” w pierwszym numerze wydanym na początku 1992 roku  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, niedługo wejdziemy w 

etap prywatyzacyjny. W okresie restrukturyzacji zajdzie wiele zmian w zakładach, w których powstawać 

będą spółki akcyjne. Te wszystkie przeobrażenia stwarzają 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. Stworzenie ponadzakładowej 

struktury związkowej eliminuje to zagrożenie. Nie jesteśmy   spadkobiercami  branżowego ruch 

związkowego, ale doceniamy jego wielki dorobek oraz sprawdzone formy i metody działania. Mamy 

nadzieję, że okażą się one przydatne i nam. Mamy też ten sam cel – służenie ludziom pracy”. 

 



  

30 lat ZZPPM  to nie tylko walka, ale również  

integracja, rekreacja i sport 

 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu ilustrującego 

bogatą historię naszego związku. Jest on zamieszczony stronie  

www.zzppm.pl 
 



 

 

Barbórka 2021 
 

W hotelu Europa w Lubinie 11 grudnia przewodniczący ZZPPM 

Ryszard Zbrzyzny w asyście wiceprzewodniczącego ZZPPM Dariusza 

Mika wręczył grupie naszych koleżanek i kolegów resortowe i branżowe 

odznaczenia. Tegoroczna uroczystość , z uwagi na obostrzenia sanitarne, 

miała skromny , choć dostojny przebieg. Nadmienić należy, że ze względu na zbliżającą się 30 

rocznicę wpisania naszej organizacji przez Sąd Wojewódzki w Warszawie do rejestru związków 

zawodowych spotkanie miało nie tylko Barbórkowy, ale również i wspomnieniowy charakter.  

W okolicznościowym wystąpieniu przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny omówił najnowsze 

dokonania związku, zakreślił plany na najbliższe miesiące oraz odniósł się bogatej i doniosłej 

historii naszej organizacji.  

- Dziękuję Wam wszystkim za te wspaniałe dokonania i kolejne doświadczenia. Były one możliwe, 

bo również Wy w tym uczestniczyliście. Minione 30 lat to historia walki ZZPPM o przyszłość 

Polskiej Miedzi – jednej z największych polskich firm, lokomotywy naszej gospodarki. Walka ta 

trwa po dziś dzień.- mówił do zebranych  

 



 

  

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy! 
 


