Ul. Związkowa

Jesteśmy jedną z największych organizacji
związkowych w branży górniczej
Związek Zawodowy Górników w Polsce to jeden z największych branżowych ruchów zawodowych, zrzeszający pracowników kopalń węgla kamiennego, kopalń soli, siarki, piasku,
przedsiębiorstw surowców chemicznych i skalnych, zakładów energetyki przemysłowej
oraz zakładów robót górniczych. Jesteśmy jedną z wiodących organizacji zrzeszonych
w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.
Działalność merytoryczną prowadzimy poprzez:
- biuro interwencji prawnych
tel. 32 256 15 69
- biuro kontaktów międzynarodowych
tel. 32 255 24 53
- biuro promocji i szkoleń
tel. 32 258 25 67
- dział organizacyjno ekonomiczny
tel. 32 255 39 51
- Fundacja na Rzecz Integracji Środowisk pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy
tel. 32 786 95 95
- wydawnictwo prasowe dwutygodnik „Górnik”
tel./fax 32 786 96 79
- portal informacyjny
www.hajerfakty.pl
- związkowa strona internetowa
www.zzg.org.pl

W ramach integracji międzynarodowej ZZG w Polsce jest członkiem:
EMCEF – Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa Chemii i Energetyki.
Nasi przedstawiciele czynnie uczestniczą w pracach europejskiej komisji dialogu społecznego oraz komisji polityki przemysłowej.
- ETUI – Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
- ITUC – Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych
- Przewodniczący ZZG w Polsce Andrzej Chwiluk jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES)

ZZG w Polsce to mądrość liderów
i skuteczność członków

5. Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje
10 najważniejszych powodów dla
których warto być członkiem Związku prawa. Opiniujemy akty prawne.
Zawodowego Górników w Polsce.
1. Jesteśmy jedną z największych
organizacji związkowych w branży górniczej.
Jesteśmy organizacją, która będzie Cię
reprezentować na szczeblu krajowym
(zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz
międzynarodowych europejskich struktur.
2. Jesteśmy organizacją reprezentatywną
zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych,
co powoduje, że pracodawca musi się liczyć
z naszym zdaniem.
3. Będziesz mógł decydować o działaniach
Twojego związku.
4. Będziesz mógł korzystać z samopomocy
związkowej. W ciężkich chwilach nie
zostaniesz sam, zawsze
możesz na nas liczyć.

Związek Zawodowy Górników w Polsce prowadzi również szeroką
działalność socjalno kulturową. Jesteśmy organizatorami:
- największego w Polsce złazu górskiego
- jedynego w kraju halowego turnieju piłki nożnej rozgrywanego pod ziemią
- zawodów strzeleckich z broni palnej
Dla swoich członków i ich rodzin organizujemy karczmy, biesiady i imprezy rozrywkowe. Kultywujemy tradycje górnicze dbając
o prestiż i rangę górniczego stanu. Zorganizowaliśmy wiele akcji charytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących.

ZZG w Polsce to ponad
100 lat tradycji.

6. Przedstawiciel naszego działu prawnego
pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów
z pracodawcą, będzie Cię reprezentować
w Sądzie Pracy.
7. Masz możliwość skorzystania
z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz
nie tylko w pracy.
8. Możesz brać udział w licznych masowych
imprezach integracyjnych (m.in. złaz górski,
zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu,
turniej piłki nożnej pod ziemią – w Wieliczce).

9. Będziesz mógł korzystać z różnych form
wypoczynku dla pracowników i rodzin.
10. Będziesz miał dostęp do prasy
górniczej: dwutygodnik „Górnik” oraz portali
informacyjnych: hajerfakty.pl a także zzg.org.
pl, i zakładowych, poprzez które będziesz na
bieżąco informowany o sprawach związanych
z całą branżą górniczą, Twoim zakładem
pracy i na ich łamach będziesz mógł
przedstawić swoje opinie
i spostrzeżenia.

Związek a gospodarka
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Z programu ZZG w Polsce (4)

Poprzez nietrafne posunięcia polityczne
rządzących Polską ludzi, gospodarka krajowa
zanika na rzecz gospodarki globalnej, która
współcześnie dominuje w świecie. Taka sytuacja prowadzi do stopniowej utraty niezależności na poziomie nie tylko ekonomicznym,
ale też politycznym kraju. Wpływ międzynarodowych korporacji na organizmy państwowe staje się z roku na rok coraz większy.
Związek Zawodowy Górników w Polsce
stwierdza, że poddanie się takiemu światowemu trendowi przez rządzących Polską

polityków zdecydowanie negatywnie odbija
się na funkcjonowaniu rynku pracy w naszym
kraju. W takich warunkach wzmacnia się
jedynie kapitał, a sprawy pracy spychane są
na margines. Uwidacznia się też bezsilność
polityczna w naszym kraju w tym względzie.
Dobro ludzi pracy stoi niżej w hierarchii wartości wyznawanych przez rządzących niż poparcie dla kapitału światowego.
Nasza organizacja nie godzi się, aby władze
państwowe nadal realizowały zgubną dla Polski
politykę promującą przejmowanie składników

polskiej gospodarki narodowej przez światowe korporacje przemysłowe i bankowe. Uznajemy, że podstawą dobrej współpracy partnerów społecznych ze środowiskiem gospodarczym powinna być roztropna, zrównoważona polityka gospodarcza oparta na współpracy przedsiębiorców i pracobiorców, poszanowaniu praw pracowniczych i sprawiedliwy udziale stron w wypracowanych zyskach.
Priorytetem dla Rady Krajowej ZZG
w Polsce jest wprowadzenia w życie zasad
społecznej gospodarki rynkowej. Będziemy

zatem popierać i wspierać wszelkie działania,
których celem będzie uspołecznienie przedsiębiorstw. Ponadto uważamy za konieczne
podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem
będzie uchwalenie ustawy o partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach oraz ustawy
o ustroju zakładów pracy. Uważamy, że umocowanie prawne wpływu pracowników na
procesy decyzyjne pozwoli na ukształtowanie nowych stosunków pracy we wszystkich
przedsiębiorstwach, bez względu na formę
ich własności.
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