ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
KOLEJOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI 16-22 GRUDNIA 1918
Zjazd założycielski miał miejsce w Warszawie 16 grudnia 1918 roku i trwał siedem dni. Odbywał
się w budynku Towarzystwa Higienicznego przy ul. Karowej. Do stolicy przyjechało 225 przedstawicieli
kolejarskich środowisk.

Uroczysty przebieg miał zwłaszcza pierwszy dzień Zjazdu. Zjazd
swą obecnością zaszczyciło wielu wysokich przedstawicieli Rządu RP, wojskowości, instytucji społecznych. Wśród nich byli:
ówczesny premier Rządu RP - Jędrzej Moraczewski, kierujący
również Ministerstwem Kolei, wiceminister Eberhard, osobisty
delegat Piłsudskiego – Brzozowski.

O rozwoju organizacji ZZK
w pierwszych latach działalności
świadczy duży wzrost ilości członków
i sieci kół terenowych. 1 VII 1920 r.
W ich szeregach było 93 154
członków zorganizowanych w 124
kołach. Nie ulega więc wątpliwości,
że stanowiła ona trzon w organizacjach
zawodowych kolejarzy.

II Krajowy Zjazd Delegatów Kół ZZK w Warszawie w 1921 roku

Moraczewski w swym powitalnym przemówieniu
wezwał kolejarzy do wspólnej pracy na rzecz „Wolnej
Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Podczas zjazdu wybrano prezydium związku w składzie: Stanisław Kruszewski –
przewodniczący; zastępcy – Kazimierz Michniewicz, Jan Packan, Mieczysław
Sułkowski; sekretarz generalny – Kazimierz Kaczanowski; sekretarze prezydium – Erazm
Majewski, Józef Grylowski; skarbnik – Mikołaj Nakonieczny i zastępca skarbnika –
Bronisław Lachowicz oraz członkowie – Józef Odrobina; Paweł Ołtarzewski; Feliks
Różański; Roman Szymański; Ignacy Pazucha; Lucjan Kozłowski; Jan Szałaśny; Karol
Krwawicz.

Piątego dnia obrad, 20 grudnia 1918 roku,
delegaci
powołali
do
życia
pierwszą
ogólnopolską, ponadpolityczną, jednolitą kolejarską
organizację związkową. Uchwalono jej nazwę Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
Rzeczypospolitej Polskiej (skrót: ZZK), ustalając,
że swą siedzibę będzie miał w Warszawie.
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GŁÓWNA SIEDZIBA ZWIĄZKU
Posiadanie własnej siedziby dla Centrali tak dużej organizacji związkowej,
było celem nadrzędnym już od jej powstania. Od słów do czynów udało
się przejść w grudniu 1919 roku, kiedy powołano tymczasową Komisję
Budowy Domu.
22 stycznia 1923 roku Wydział Wykonawczy ZZK zakupił w Warszawie
plac o nr. 6427, tj. dzisiejszy teren naszej siedziby.

Przepisy miejskie zezwoliły na budowę jedynie czterokondygnacyjnego budynku. Podczas poszukiwania
wykonawcy inwestycji oferty przedłożyło jedenastu kontrahentów, a umowę, pod koniec sierpnia 1924 roku,
podpisano z firmą Dubeltowicz.
Na uwagę zasługuje niemalże ekspresowe tempo wykonania prac, które przewidywało, że jeszcze do końca
1924 (31 grudnia), gmach zostanie przykryty dachem.
26 września 1927r. budynek został oddany do użytku, co uświetniło VII Zjazd Krajowy.

„I, II i III-cie piętro – przede wszystkim wielka sala zebrań ze sceną i widownią na 650 miejsc na I-em piętrze
z amfiteatrem na 300 miejsc na II-giem piętrze. Prawy róg budynku na tych piętrach zajmują lokale biurowe, lewy
mieszkalne. IV i V piętra przeznaczone są wyłącznie na pokoje gościnne dla członków Z. Z. K., odwiedzających
stolicę, oraz wycieczek organizowanych przez Koła miejscowe dla zwiedzających Warszawę”.
Jak zapisano dalej, położenie budynku „jest jakby wymarzone miejsce dla wycieczkowiczów pragnących poznać
stolicę. Samo zatrzymanie się w gmachu Z. Z. K. pozwoli z okien pokoju gościnnego i tarasu cieszyć się panoramą
Stolicy Polski”. Fragment „Kolejarza Związkowca 1928-1929”.
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1928 r.

1952 r.
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1998 r.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych od chwili swojego powstania prowadził dość
ożywioną działalność wydawniczą. Oficjalnym organem związkowym był „Kolejarz-Związkowiec”, który zaczął ukazywać się już w styczniu 1919 r., początkowo (w latach 1919 - 1921) jako
miesięcznik, od 1921 r. jako dwutygodnik, zaś od 1926 r. wydawany był jako dekadówka.
Redakcja mieściła się w Warszawie przy ul. Czerwonego Krzyża 20, tj. w siedzibie Zarządu
Głównego ZZK. Składano i odbijano je w drukarni “Robotnika” przy ul. Wareckiej 7.

„Kolejarz-Związkowiec” prowadził na swoich łamach następujące działy: ogólny — zamieszczający
artykuły polemiczne o charakterze ogólnopolitycznym, pisane najczęściej przez członków kierownictwa
Związku; organizacyjny — traktujący o wewnętrznych problemach organizacyjnych ZZK i jego życiu
organizacyjnym; pracy i płacy — omawiający starania Związku o realizację postulatów pracowniczych
w tym zakresie; finansowy — informujący o ważniejszych wydatkach związkowych i poczynionych inwestycjach;
dział kroniki i korespondencji — przekazujący ważniejsze wydarzenia z działalności kół związkowych
w terenie.
Ambicją kierownictwa ZZK
było, aby każdy członek Związku
otrzymywał pismo bezpłatnie;
stało się to realne dopiero
w drugiej połowie lat
dwudziestych, kiedy w kraju
nastąpiła stabilizacja gospodarcza
i finansowa.
Nakład
pisma
wzrastał
stopniowo: w 1920 r. wynosił
12 tys., w 1921 już 67 tys.,
w 1930 osiągnął 80 tys. egz.
W latach 1930 - 1939,
w zależności od liczby
członków
ZZK,
nakład
„Kolejarza-Związkowca” wahał
się w granicach 40— 60 tys.

Związek Zawodowy Kolejarzy wydawał również
Tygodnik Kolejarza „Sygnały”. Tygodnik zawierał
zawsze najważniejsze informacje o tym, co wydarzyło
się na sieci. Egzemplarze gazety można było znaleźć
w lokomotywach, nastawniach, warsztatach oraz
kupić w kioskach „Ruchu”.

Od lutego 1996 roku organem
prasowym Federacji ZZP PKP zostały
„Nasze Sprawy”. Był to ukazujący się
nieregularnie kwartalnik. Powstał on
na bazie pisma związkowego o takim
samym tytule, wydawanym w latach
1994 - 1995 przez Związek Zawodowy
Pracowników Kolejowych Południowego Okręgu Kolei Państwowych
w Krakowie. Od października 1998
roku „Nasze Sprawy” zaczęto wydawać
w całkiem nowej formule jako
miesięcznik w nakładzie 10 tys.
egzemplarzy. Obecnie, od maja
2016 roku, jest oficjalnym organem
prasowym
Federacji
Związków
Zawodowych Kolejarzy.
Reporterzy „Sygnałów” gościli na wszystkich najważniejszych
uroczystościach, takich jak inauguracyjne przejazdy pierwszych
pociągów po nowo zelektryfikowanych liniach czy przekazanie do
eksploatacji nowych obiektów. Byli obecni na kolejarskich jubileuszach.
Uroczysty wymiar miały numery tygodnika wydawane w Dzień
Kolejarza.
W pierwszym roku swej działalności „Sygnały” współpracowały
z ok. 200 korespondentami terenowymi.
Kolejarze mogli znaleźć w tygodniku porady prawne. Swój kącik
mieli kolejarze-filateliści. No i oczywiście nie zabrakło miejsca dla
miłośników kolei. To dla nich właśnie dedykowana była rubryka
„Pod Semaforem”, zajmująca ostatnią stronę gazety.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU W LATACH POWOJENNYCH
Choć jeszcze trwała wojna, to w dniach 14 i 15 stycznia 1945 roku Lubinie
odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Kół ZZK. Był to czternasty zjazd
w historii tego związku, ale pierwszy po wyzwoleniu Polski.

W dniach 12-14 stycznia 1948 roku
w Warszawie, w sali kina „Roma”
odbył się XVI Zjazd Delegatów Kół
ZZK, a trzeci w wyzwolonej Polsce.
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Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej,
w dniach 13-14 maja 1945 roku odbył się II Krajowy
Zjazd Delegatów Kół ZZK, a piętnasty w historii
związku. Ustalono na niej trzystopniową strukturę
związku. Dostosowano ją do struktury PKP. Centralnym
kierownictwem był 44-osobowy Zarząd Główny
z wydzielonym Prezydium i Wydziałem Wykonawczym.
Drugim szczeblem było 10 Okręgów ZZK,
odpowiadających terenowo ówczesnym Dyrekcjom
Okręgów Kolei Państwowych. Trzeci szczebel to Koła
Miejscowe, skupiające kolejarzy z danego terenu.
Funkcjonowało 278 Kół ZZK. Ponadto przy
Zarządzie ZZK i w każdym Okręgu ZZK funkcjonowało
dziewięć Sekcji Fachowych.

NA KOMISJA REWIZYJNA
ZARZĄD GŁÓWNY I GŁÓW
W DNIU 28 LUTEGO 1947 R.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁ
ÓWNEGO

W KADENCJI 1945-1946

ZARZĄDY OKRĘGOWE W LATACH 1945-1946

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU W LATACH PRL
ZZK w latach Polski Ludowej
stał się wraz z Ministerstwem
Komunikacji i administracją
kolejową współgospodarzem
przedsiębiorstwa PKP. Musiał
więc
godzić
interesy
pracowników z wymaganiami
kolei jako przedsiębiorstwa.

Delegaci na XVIII Krajowym Zjeździe ZZK, który
odbył się w 1953 roku, przegłosowali wprowadzenie
stosownej zmiany w nazwie: Związek Zawodowy
Pracowników Kolejowych RP. Przemianowano go
na Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Pod tą nazwą
działał 27 lat, do października 1980 roku.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów ZZK w dniach 8-9 października 1980 roku delegaci większością głosów zadecydowali, by dotychczasowy ZZK przekształcić
w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych PRL.
Na mocy dekretu o stanie wojennym zawieszono także wszelką działalność związków zawodowych. Także i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Pracowników Kolejowych, któremu nie dane już było wznowienie merytorycznej działalności. Ostatecznie, tak jak wszystkie inne związki zawodowe w Polsce,
został on rozwiązany na mocy nowej ustawy o związkach zawodowych uchwalonej przez Sejm PRL 8 października 1982 roku. Jej artykuł 52 wprost stwierdzał:
„Rejestracje związków zawodowych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy tracą moc prawną…..”

Dzień Kolejarza 10.09.1967 r.

Dzień Kolejarza 08.09.1968r.

Dzień Kolejarza 11.09.1966 r.

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU W LATACH 1918-1945 R.

Zarząd Główny
Z.Z.K.
1933-1934

Wydział Wykonawczy
Z. Z. K.
1931-1932

Zarząd Główny Z. Z. K.
na posiedzeniu
31.05.1929 r.

W latach międzywojennych (1918-1939) Związek Zawodowy Kolejarzy odbył trzynaście zjazdów krajowych. Dwa pierwsze w Warszawie, a potem we Lwowie, Nowym Sączu
i Krakowie, by od roku 1927 już na stałe obdarować w stolicy. W tamtych latach to właśnie ZZK odegrał wiodącą rolę w kolejarskim ruchu związkowym. W pierwszym dziesięcioleciu swej
działalności ZZK był najliczniejszym związkiem. W roku 1920 miał 123 organizacje terenowe (oddziały). Od 1923 roku Związek Zawodowy Kolejarzy rozpoczął akcję budowy
Domów Związkowych, w których zazwyczaj mieściły się też Domy Kultury Kolejarza. Na te inwestycje nie zaciągano pożyczek i kredytów, lecz finansowano je wyłącznie z własnych, związkowych pieniędzy.
Ostatni przed wybuchem II wojny światowej, XII Zjazd ZZK, odbył się 14-15 maja 1939 roku w Warszawie. Związek zrzeszał wówczas 43 tysiące pracowników.

Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna
i pracownicy
Centrali Z. Z. K.
przed gmachem Związku
w Warszawie 1929-1930

W czasie wojny niemieckie władze okupacyjne
zakazały prowadzenia związkom zawodowym
jakiejkolwiek działalności. Za jej kontynuowanie
stosowali surowe represje. W tej sytuacji Zarząd
Główny Związku Zawodowego Kolejarzy zmuszony
był przejść do działalności konspiracyjnej. Taką
decyzję podjęto na tajnym posiedzeniu, które
odbyło się w Warszawie 15 grudnia 1939 roku.
Jednocześnie zdecydowano, by członkowie
związku, w miarę swych możliwości,
podejmowali różne formy walki z okupantem.
Zalecono też tworzenie konspiracyjnych komórek
ZZK.
W czasie okupacji działacze ZZK nie uniknęli
represji. Wielu z nich zginęło w walce z Niemcami.
Jeszcze więcej zostało zesłanych do obozów
koncentracyjnych. Pomimo zagrożenia kolejarze
uczestniczyli w wielu akcjach dywersyjnych.

Walny zjazd Związku
Zawodowego Pracowników
Kolejowych RP
w Warszawie
dnia 14.05.1939 r.

ROCZNIKI KOLEJARZA 1935-1939

Pierwszy kurs
dla działaczy związkowych
w 1927 r.

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW PKP 1983 - 2018 R.
ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI

II ZJAZD Federacji

(kadencja 1988-1992)

III ZJAZD FEDERACJI
(kadencja 1992-1996)

III Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się 9-10 listopada 1992 roku. Obrady
toczyły się w Technikum Kolejowym w Warszawie.
Podczas tej kadencji Dyrekcja Generalna PKP wdrożyła bardzo głęboką restrukturyzację
zatrudnienia w przedsiębiorstwie PKP. Federacja ZZP PKP stawiła czoła tym wyzwaniom
w celu ochrony bytu pracowników odchodzących z PKP. W roku 1993 doszło w Polsce
do podpisania najważniejszej Umowy Społecznej z Rządem RP pod nazwą „Pakt dla
Przedsiębiorstw Państwowych w trakcie przekształceń”. Sygnatariuszem tego „Paktu” była
również Federacja ZZP PKP. W tej umowie wskazano konieczność wprowadzenia w życie
„Dialogu Społecznego w Polsce”. W związku z tym ustalono powołanie Trójstronnej Komisji
do spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Ministrów RP powołała ją 24 lutego 1994 roku.
W 1994 roku Federacja ZZP PKP, wraz z innymi kolejarskimi związkami zawodowymi
wypracowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników przedsiębiorstwa państwowego
PKP. W roku następnym przedstawiciele Federacji ZZP PKP bardzo skutecznie brali udział
w pracach Parlamentu RP nad nową ustawą o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje
Państwowe”. Weszła ona w życie 1 stycznia 1996 roku.

I Założycielski Zjazd Federacji ZZP PKP odbył się w Katowicach
w dniach 16-18 marca 1984 roku. Na 480 uprawnionych delegatów
w Zjeździe uczestniczyło 446 osób (frekwencja - 94 proc.).
Ustalono czteroletnią kadencję. Uzgodniono strukturę organizacyjną
Federacji ZZP PKP, składającą się z ośmiu Rad Okręgowych
Federacji ZZP PKP działających na terenie 8-miu Dyrekcji Okręgowych
Kolei Państwowych. Powołano także Komisje Problemowe i Sekcje
Branżowe, które miały pełnić rolę inicjującą i opiniodawczą dla
organów statutowych Federacji . Ustalono też, że każda organizacja
będzie odprowadzała 20 proc. swych składek na konto centrali
Federacji ZZP PKP w Warszawie.

II Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP
odbył się w dniach 8-10 października 1988 roku
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W tej
kadencji w Polsce doszło do transformacji
ustrojowej. Pod koniec tej kadencji doszło
również do oddolnych inicjatyw zmiany
struktury organizacyjnej Federacji ZZP PKP.
Jej Rady Okręgowe zaczęły się przekształcać
w jednolite związki zawodowe, działające
na własnych statutach

IV ZJAZD FEDERACJI
(kadencja 1996-2000)

IV Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się 14-16 lutego 1996 roku. I tym razem obrady
toczyły się w Technikum Kolejowym w Warszawie.
W grudniu 1996 roku Federacja ZZP PKP podpisała z władzami kolejowymi (z Dyrekcją
Generalną PKP) „Pakt Gwarancji Pracowniczych” dla pracowników przedsiębiorstwa PKP. W lutym
1998 roku, w związku z kolejną, dużą restrukturyzacją i reorganizacją polskich kolei, podpisano kolejny
„Pakt Gwarancji Pracowniczych”.
W latach 1996-1997 przedstawiciele Federacji ZZP PKP z dużym zaangażowaniem włączyli się do
pracy nad ustawami prokolejowymi: prawo przewozowe i o transporcie kolejowym. W roku 1997 zaczęli
uczestniczyć w pracach nad reformą emerytalną
W latach 1998-1999 przedstawiciele Federacji ZZP PKP, wraz z innymi kolejarskimi związkami
zawodowymi i Dyrekcją Generalną PKP, pracowali nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Został on wdrożony 1 marca 1999 roku i obowiązywał we wszystkich jednostkach organizacyjnych PKP.
W roku 1999 przedstawiciele Federacji ZZP PKP włączyli się w sejmowe prace nad projektem ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”. Dzięki temu wprowadzono w tej ustawie regulacje dotyczące ochrony miejsc pracy i płacy
oraz wprowadzono urlopy kolejowe i jednorazowe odprawy pieniężne.
W latach 1999-2000 Federacja ZZP PKP zorganizowała i przeprowadziła wspólnie z Ministerstwem
Skarbu Państwa szkolenia dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.
Przeszkolono ponad 100 członków Federacji ZZP PKP.

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW PKP 1983 - 2000 R.
ZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI

I Założycielski Zjazd Federacji ZZP PKP odbył się w Katowicach
w dniach 16-18 marca 1984 roku. Na 480 uprawnionych delegatów
w Zjeździe uczestniczyło 446 osób (frekwencja - 94 proc.).
Ustalono czteroletnią kadencję. Uzgodniono strukturę organizacyjną
Federacji ZZP PKP, składającą się z ośmiu Rad Okręgowych
Federacji ZZP PKP działających na terenie 8-miu Dyrekcji Okręgowych
Kolei Państwowych. Powołano także Komisje Problemowe i Sekcje
Branżowe, które miały pełnić rolę inicjującą i opiniodawczą dla
organów statutowych Federacji . Ustalono też, że każda organizacja
będzie odprowadzała 20 proc. swych składek na konto centrali
Federacji ZZP PKP w Warszawie.

II ZJAZD Federacji

(kadencja 1987-1991)

II Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się w dniach 8-10 października 1987
roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W tej kadencji w Polsce doszło do transformacji
ustrojowej. Pod koniec tej kadencji doszło również do oddolnych inicjatyw zmiany
struktury organizacyjnej Federacji ZZP PKP. Jej Rady Okręgowe zaczęły się przekształcać
w jednolite związki zawodowe, działające na własnych statutach

III ZJAZD FEDERACJI
(kadencja 1991-1996)

III Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się 9-10 listopada 1991 roku. Obrady
toczyły się w Technikum Kolejowym w Warszawie.
Podczas tej kadencji Dyrekcja Generalna PKP wdrożyła bardzo głęboką restrukturyzację
zatrudnienia w przedsiębiorstwie PKP. Federacja ZZP PKP stawiła czoła tym wyzwaniom
w celu ochrony bytu pracowników odchodzących z PKP. W roku 1993 doszło w Polsce
do podpisania najważniejszej Umowy Społecznej z Rządem RP pod nazwą „Pakt dla
Przedsiębiorstw Państwowych w trakcie przekształceń”. Sygnatariuszem tego „Paktu” była
również Federacja ZZP PKP. W tej umowie wskazano konieczność wprowadzenia w życie
„Dialogu Społecznego w Polsce”. W związku z tym ustalono powołanie Trójstronnej Komisji
do spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Ministrów RP powołała ją 24 lutego 1994 roku.
W 1994 roku Federacja ZZP PKP, wraz z innymi kolejarskimi związkami zawodowymi
wypracowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników przedsiębiorstwa państwowego
PKP. W roku następnym przedstawiciele Federacji ZZP PKP bardzo skutecznie brali udział
w pracach Parlamentu RP nad nową ustawą o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje
Państwowe”. Weszła ona w życie 1 stycznia 1996 roku.

IV ZJAZD FEDERACJI
(kadencja 1996-2000)
IV Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się 14-16 lutego 1996 roku. I tym razem obrady
toczyły się w Technikum Kolejowym w Warszawie.
W grudniu 1996 roku Federacja ZZP PKP podpisała z władzami kolejowymi (z Dyrekcją
Generalną PKP) „Pakt Gwarancji Pracowniczych” dla pracowników przedsiębiorstwa PKP. W lutym
1998 roku, w związku z kolejną, dużą restrukturyzacją i reorganizacją polskich kolei, podpisano kolejny
„Pakt Gwarancji Pracowniczych”.
W latach 1996-1997 przedstawiciele Federacji ZZP PKP z dużym zaangażowaniem włączyli się do
pracy nad ustawami prokolejowymi: prawo przewozowe i o transporcie kolejowym. W roku 1997 zaczęli
uczestniczyć w pracach nad reformą emerytalną
W latach 1998-1999 przedstawiciele Federacji ZZP PKP, wraz z innymi kolejarskimi związkami
zawodowymi i Dyrekcją Generalną PKP, pracowali nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Został on wdrożony 1 marca 1999 roku i obowiązywał we wszystkich jednostkach organizacyjnych PKP.
W roku 1999 przedstawiciele Federacji ZZP PKP włączyli się w sejmowe prace nad projektem ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe”. Dzięki temu wprowadzono w tej ustawie regulacje dotyczące ochrony miejsc pracy i płacy
oraz wprowadzono urlopy kolejowe i jednorazowe odprawy pieniężne.
W latach 1999-2000 Federacja ZZP PKP zorganizowała i przeprowadziła wspólnie z Ministerstwem
Skarbu Państwa szkolenia dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.
Przeszkolono ponad 100 członków Federacji ZZP PKP.

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW PKP 1983 - 2018 R.
V ZJAZD Federacji
(kadencja 2000-2004)

V Krajowy Zjazd Delegatów Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP odbył się 22-25 lutego 2000 roku w naszym związkowym Domu
Wczasowym “Kolejarz” w Muszynie Złockiem. Uczestniczyło w nim 300 delegatów.
We wrześniu 2000 roku Federacja ZZP PKP została członkiem Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF) z siedzibą w Londynie
i Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF), której siedzibą jest Bruksela.
Federacja ZZP PKP aktywnie wspierała też dążenia do utworzenia, trzeciej w Polsce ogólnopolskiej centrali związków zawodowych. Doprowadziło
to do zjazdu założycielskiego i utworzenia w kwietniu 2003 roku Forum Związków Zawodowych.

VI Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się dniach 11-14 maja 2004 roku. Ponownie w naszym związkowym Domu Wczasowym
„Kolejarz” w Muszynie Złockiem. W VI kadencji swej działalności, Federacja ZZP PKP była też jednym z inicjatorów masowych protestów
w obronie praw i interesów kolejarzy. I przybierały one wręcz masowy charakter. W VI kadencji, tak jak i w poprzedniej Federacja ZZP PKP
w latach 2004- 2006 organizowała własne uroczystości obchodów Święta Kolejarza, podczas których 755 naszych związkowców uhonorowano państwowymi
i resortowymi odznaczeniami. W naszych akademiach z okazji Święta Kolejarza, organizowanych w warszawskim Teatrze „Ateneum”, zawsze
uczestniczyli minister lub wiceminister infrastruktury, prezes Zarządu PKP S.A., jak też szefowie najważniejszych spółek Grupy PKP. W VI kadencji zaczęto też
organizować Święto Federacji ZZP PKP. Ustalono, że zawsze będzie się ona obywała w drugą sobotę września w naszym związkowym ośrodku wypoczynkowym
„Kolejarz” w Muszynie Złockiem „I Święto Federacji ZZP PKP” zorganizowano w 2006 roku. Uczestniczyło w nim 560 członków Federacji i ich rodzin. I okazało
się to strzałem w „dziesiątkę”. Jeszcze bardziej okazałe wypadło „II Święto Federacji ZZP PKP”, zorganizowane we wrześniu 2007 roku. Uczestniczyło w nim
prawie 900 osób - naszych związkowców wraz z rodzinami.

VII ZJAZD Federacji
(kadencja 2008-2012)

VIII ZJAZD Federacji
(kadencja 2012-2016)

VI ZJAZD Federacji
(kadencja 2004-2008)

IX ZJAZD Federacji
(kadencja 2016 -...)

IX Krajowy Zjazd Delegatów Federacji
ZZP PKP, który miał miejsce w dniach
27-29 kwietnia w Muszynie był przełomowym dla
naszej organizacji. Uchwalono wprowadzenie
zmian Statucie. Jedną z najistotniejszych
poprawek była zmiana nazwy na: „Federacja
Związków Zawodowych Kolejarzy”. Jest ona
nawiązaniem do przedwojennego i powojennego
Związku Zawodowego Kolejarzy, którego jesteśmy nie tylko moralnym, ale i prawnym
kontynuatorem.
VII
Krajowy
Zjazd
Federacji ZZP PKP odbył
się ponownie w ośrodku
wypoczynkowym Kolejarz
w Muszynie w dniach
14-15 maja 2008 r.
W Zjeździe uczeszyły
delegacje
zagraniczne
z Francji, Ukrainy, Czech,
Rosji, Serbii i Węgier.

VIII Krajowy Zjazd Delegatów Federacji ZZP PKP odbył się w dniach
18-20 kwietnia 2012 roku w Muszynie. Swoją obecnościa uroczystości
uświetniło 11 zagranicznych kolejarskich delegacji: Bośni i Hercegowiny,
Czech, Litwy, Niemiec, Rosji, Rumunii, Serbii (2 delegacje), Słowacji,
Ukrainy, Wielkiej Brytanii.

