
Koleżanki i Koledzy! 

      Rok 2017 zmierza ku końcowi. Już dziś mogę powiedzieć, że w ogromnym stopniu był on dla 
Naszej Centrali czasem niezmiernie udanym. Ciężka praca wielu przedstawicieli Forum 
Związków Zawodowych przyniosła oczekiwane efekty. Już na początku tego listu chcę 
podziękować wszystkim za wsparcie, ale również za konstruktywną krytykę, która była dla mnie 
niezmiernie motywująca. Niebawem miną dwa lata odkąd zostałam Przewodniczącą Forum 
Związków Zawodowych. Pomimo przeszkód i trudu debaty o przyszłości ruchu związkowego, 
udało nam się zdobyć dwa szczyty. Dziś czuję, że możemy jeszcze więcej! 

OdOd kilku lat Forum Związków Zawodowych postulowało, aby ze środków centralnych 
finansować aktywność reprezentatywnych organizacji na arenie międzynarodowej. Mowa tu 
oo kosztach, które jako centrala ponosimy w ramach opłacania składki członkowskiej do 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Uczestnictwo w EKZZ to już nie tylko prestiż 
- obecnie jest to wizerunkowe minimum, bez którego nie bylibyśmy traktowani poważnie. Być 
w rodzinie EKZZ oznacza mieć wpływ na przyszłość europejskiego ruchu związkowego. 
Działacze FZZ dzięki przynależności do EKZZ korzystali z wymiany doświadczeń oraz 
zdobywali nowe, ważne kontakty. Jednakże spełnienie w/w minimum stanowi, z punktu 
widzenia naszej organizacji, dosyć duży koszt. Składka afiliacyjna do EKZZ wynosi średnio 100 
000000 złotych rocznie. Należy również pamiętać, że w roku 2016 udało nam się uzyskać 
umorzenie 60% tej kwoty ze względu na trudną sytuację finansową naszej organizacji. 

Podczas ostatniej sesji plenarnej Rady Dialogu Społecznego, która miała miejsce w Pałacu 
Prezydenckim, otrzymaliśmy zapewnienie ze strony wicepremiera Mateusza Morawieckiego 
o spełnieniu postulatu Forum Związków Zawodowych. Rząd będzie pokrywać koszty składki 
afiliacyjnej organizacjom reprezentatywnym! Chcę w tym miejscu podkreślić - jesteśmy 
jedynym autorem tego sukcesu. Od samego początku pełnienia przeze mnie funkcji 
Wiceprzewodniczącej Rady Dialogu Społecznego postulowałam, aby strona rządowa 
traktowała reprezentatywnych partnerów w sposób sprawiedliwy - skoro organizacje 
zrzeszające pracodawców posiadają tego typu uprawnienie, to dlaczego my, przedstawiciele 
central związkowych, mielibyśmy być gorsi? Wiedziałam również jak ważna jest to batalia ze 
wzwzględu na mojego tragicznie zmarłego poprzednika - świętej pamięci Tadeusza Chwałkę, 
który także zabiegał o rozpatrzenie tej niezmiernie ważnej sprawy. Zapis o refundacji kosztów 
związanych ze składką afiliacyjną znajdzie się w nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. 



Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego miała przejść rewizję po dwóch latach funkcjonowania. 
Ten czas właśnie nadszedł. W trakcie prac nad propozycjami do wspomnianej noweli Forum 
Związków Zawodowych szczególną uwagę przywiązało do niedoborów finansowych 
Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że aby prowadzić 
skuteczny dialog oraz umożliwić partycypację wszystkim trzem stronom, potrzebne 
sąsą odpowiednie środki. W tym zakresie również odnieśliśmy pełen sukces - wszystkie 16 WRDS 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 000 tysięcy złotych rocznie. O celowości 
wydatkowania tych środków, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kosztów podróży, 
delegacji oraz ekspertyz będą decydować Prezydia WRDS. 

Koleżanki i Koledzy! 

Opłaca się grać do jednej bramki. Stworzyliśmy drużynę, która zaczyna wygrywać. Nauczyliśmy 
się ze sobą rozmawiać. Zrealizowaliśmy dwa ważne postulaty, dzięki którym będziemy mogli 
ww sposób o wiele bardziej efektywny działać na rzecz pracownic i pracowników. Szczególnie 
ważną rolę w obydwu przedsięwzięciach odegrał Sekretarz Rady Dialogu Społecznego 
z ramienia FZZ, kolega Roman Michalski. Gdyby nie jego pracowitość, upór, a zarazem 
cierpliwość i serdeczność nie byłoby tego listu.

Liczę, że uda nam się utrzymać tempo działań, jednocześnie osiągając kolejne ważne sukcesy! 

Z wyrazami szacunku, 

Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
. . 


