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  Warszawa, dnia 29 marca 2020 r. 

 
 
 
 
Koleżanki i Koledzy!  
 
 
Wszyscy znaleźliśmy się w absolutnie nowej sytuacji. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć końca epidemii i skutków społeczno - gospodarczych, które 
niewątpliwie dotkną cały świat. Jedyne czego możemy być pewni to tego, że już 
nic nie będzie takie samo jak było. Rzeczywistość, którą znaliśmy uległa 
przemianie nieznanej w swej skali.  
 
Forum Związków Zawodowych to coś więcej aniżeli reprezentatywna centrala 
związkowa. W obliczu konfrontacji z niewidzialnym wrogiem nasza organizacja 
stała się drużyną  walczącą na pierwszej linii frontu. To właśnie naszą centralę 
tworzą pracownicy zawodów medycznych - pielęgniarki, położne, pracownicy 
laboratoriów, diagności, elektroradiolodzy, ratownicy medyczni i inni, narażający 
swoje życie pracując ponad wszelkie możliwe granice wytrzymałości. Kolejna, 
równie zasłużona w walce grupa to funkcjonariusze służb mundurowych - 
policjanci i strażnicy graniczni. Dzięki ich poświęceniu możemy czuć się 
bezpiecznie! Nie możemy  zapominać o zrzeszonych w FZZ kierowcach, 
kolejarzach, nauczycielach, pracownikach oświaty, sektora energetycznego czy 
twórcach kultury!  
 
Dzięki Wam nasze państwo w ogóle funkcjonuje. Pomimo braku odpowiednich 
procedur, sprzętu, infrastruktury i środków Wy codziennie stajecie do tej 
niewyobrażalnie trudnej batalii o ludzkie życia. Jednak słowa to zdecydowanie za 
mało. Oklaski nie zastąpią Wam tego czego w tej chwili najbardziej potrzebujecie. 
Dlatego w najbliższym czasie będziemy uruchamiać system przekazywania 
informacji o Waszych potrzebach i postulatach. Pracownicy biura Forum 
Związków Zawodowych będą się z Wami kontaktować, udzielać Wam jeszcze 
więcej niezbędnych informacji oraz przekazywać Wasze problemy do 
odpowiednich resortów. Osobiście, za pośrednictwem dostępnych narzędzi, przy 
wykorzystaniu wszystkich zgromadzonych zasobów, jako Przewodnicząca FZZ 
będę prowadzić rozmowy z poszczególnymi decydentami o konieczności 
wprowadzenia zmian. W miarę naszych możliwości będziemy nadal 
intensyfikować naszą działalność w mediach.  
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Wydarzenia, które miały miejsce w polskim parlamencie w ciągu ostatnich kilku 
dni powinny nam uświadomić, że możemy liczyć wyłącznie na siebie. W obecnym 
czasie, tak jak nigdy przedtem, potrzebujemy ze sobą współpracować, wymieniać 
się informacjami, wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości, by pomagać 
pracownicom i pracownikom. Musimy wierzyć w potencjał Forum Związków 
Zawodowych! Takich „nocnych zmian”, jak te z piątku na sobotę będzie zapewne 
więcej. Natomiast to nie czas na twardą politykę. Wszystkie nasze siły muszą 
zostać skierowane na wzajemne wsparcie. Podjęte przez większość sejmową 
zmiany dotyczące Rady Dialogu Społecznego  należy uznać za skandaliczne  
i pełne politycznego cynizmu. Jednak nie możemy dać sobie odebrać wiary  
w potrzebę prowadzenia dialogu. Żaden polityk nie będzie nam mówić jak mamy 
go prowadzić i z kim. Bez względu na zapisy ustawowe musimy szukać 
sojuszników i tworzyć szeroki front na rzecz praw pracowniczych.  
 
Cały ruch związkowy stoi w tej chwili przed ogromnym wyzwaniem. 
Nadchodzące spowolnienie gospodarcze będzie zjawiskiem nieobliczalnym  
w skutkach. Naszemu społeczeństwu niewątpliwie grozi kolejna fala prekaryzacji, 
preferowania nieuczciwego zatrudnienia, Forum Związków Zawodowych musi 
przetrwać by w najbliższej przyszłości stawić tym wyzwaniom czoła. To dla nas 
wielka szansa, bowiem jesteśmy organizacją apartyjną, młodą i pełną silnych 
liderów.  
 
Nieustannie pozostaję do dyspozycji,  
 

 
                                 
                                     

                                      Dorota Gardias  
      

                                     PRZEWODNICZĄCA  
                                 FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

                                                   
 

                                                   
      

 


