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z nami osiągniesz to na pewno!



Aleksander 
PALUCH

Przewodniczący Związku Zawodowego 
„Metalowcy” w Fabryce Łożysk Tocznych 
w Kraśniku.

Pismo związkowe jest bardzo potrzeb-
ne! Pismo OPZZ-u prenumerujemy od 
zawsze i nie wyobrażam sobie, by nagle 
go zabrakło. Teksty powinny być krótkie, 
z życia wzięte. Potrzeba na pewno więcej 
artykułów o tym, co dzieje się w zakła-
dach pracy, w branżach, powiatach, woje-
wództwach. Dobrze widziane byłyby tek-
sty przedstawiające propozycje rozwiązy-
wania różnych problemów z jakimi czę-
sto związkowcy stają twarzą w twarz. Ko-
nieczne są też informacje o tym, co aktu-
alnie robi OPZZ (np. o inicjatywie oby-
watelskiej). Nie może także zabraknąć po-
rad prawnych oraz informacji o nowych 
lub zmienionych przepisach prawa (głów-
nie pracy), uzupełnionej profesjonalnym 
komentarzem. Grafika pisma winna być 
bardziej urozmaicona, przyciągająca oko 
po to, by pismo można było wywieszać 
na  związkowych tablicach ogłoszeń. Ga-
zeta związkowa musi być tak skonstru-
owana, by stała się tradycyjną lekturą każ-
dego związkowca „do poduszki”.     

Czesława SOŃTA
Przewodnicząca Związku Zawodowego 
Pracowników Przemysłu Poligraficznego. 

Pismo związkowe jest potrzebne, 
gdyż zawiera wiele informacji, które są 
związkowcom przydatne w codzien-
nej działalności. Są one podawane w 
zwięzłej i jasnej formie. Zawsze można 
w nim znaleźć coś, co będzie interesują-
ce dla związkowców przynajmniej z jed-
naj branży. Dowiadujemy się, co dzieje 
się w poszczególnych strukturach, jakie 
mają problemy. Dowiadujemy się także 
o inicjatywach podejmowanych przez 
OPZZ, o projektach ustaw z jakimi wy-
stępuje, o rozmowach z pracodawcami 
i z rządem. Ponadto, pismo winno za-
wierać: przegląd wydarzeń związko-
wych, opis sytuacji w organizacjach na-
leżących do OPZZ, wiadomości o ak-

cjach protestacyjnych, różne ciekawost-
ki oraz informacje o międzynarodowym 
ruchu pracowniczym. Słowem – pismo 
powinno się rozwijać w kierunku jaki 
obraliście już jakiś czas temu! Zmiana 
tytułu, szaty graficznej i sposobu wyda-
wania wydaje się być kolejnym krokiem 
w dobrym kierunku.     

                                          
Gratuluję! 

  

Barbara 
SMOLIŃSKA

Przewodnicząca Zrzeszenia Związków 
Zawodowych Służby Celnej RP.

Przede wszystkim w nowym piśmie po-
winno być jeszcze więcej porad praw-
nych. Każdemu związkowi zawodowe-
mu przyda się garść świeżych informa-
cji o przepisach, które dopiero, co weszły 
w życie oraz szersze opracowania doty-
czące prawa pracy. Cieszy mnie, że redak-
cja podjęła działania właśnie w tym kie-
runku. Zwłaszcza optymistyczne wydają 
mi się pojawiające się informacje o tym, 
iż redakcja będzie w stanie zdobyć infor-
macje o przepisach które w tej chwili znaj-
dują się pod lupą różnych komisji sejmo-
wych itd.

Warto, by pismo to budowało i udostęp-
niało związkowcom bazę danych kon-
taktów z ekspertami. To bardzo ważne. 
Na przykład, gdy w życie wchodzi nowy 
przepis prawny i będzie on opisywany 
na łamach „Związkowca.OPZZ” dobrze 
byłoby, gdyby redakcja na końcu takiego 
materiału mogła podać kontakt do oso-
by, która będzie mogła kompetentnie się 
na dany temat wypowiedzieć i zgodzi się 
udzielić dodatkowych informacji w za-
kresie poruszanego tematu. Nie chodzi 
mi tutaj wyłącznie o porady prawne, ale 
ogólnie o rzeczy, przepisy, postanowienia 
i regulacje, które dotyczą związków za-

wodowych – na przykład kwestie progra-
mów unijnych, czy bezpieczeństwa pracy. 
W mojej opinii systematyczne budowa-
nie i przedstawianie takiej bazy kontaktów 
bardzo pozytywnie wpłynęłoby na odbiór 
nowego periodyku.

W „Związkowcu.OPZZ” widziałabym 
również miejsce na publikacje gatunkowo 
lżejsze. W całym kraju wiele związków za-
wodowych organizuje różne imprezy in-
tegracyjne, na których działacze z róż-
nych branż mogą poznać się i pożytecz-
nie oraz przyjemnie spędzić ze sobą czas. 
W tym kontekście bardzo podoba mi się 
powzięta przez redakcję inicjatywa orga-
nizacji warsztatów dziennikarskich dla 
związkowców. Warto, by redakcja podej-
mowała więcej takich przedsięwzięć, ale 
nie samodzielnie, a wraz z różnymi pod-
miotami zrzeszonymi w OPZZ! Pismo 
będzie również znacznie bardziej atrak-
cyjne dla związkowego czytelnika, jeśli na 
jego łamach promowane będą związkowe 
obozy wypoczynkowe, wspólne wyjazdy, 
spływy kajakowe itp.

>> bardzo podoba mi się 
powzięta przez redakcję 
inicjatywa organizacji 
warsztatów dziennikarskich 
dla związkowców. Warto, by 
redakcja podejmowała więcej 
takich przedsięwzięć

Barbara Smolińska
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Na co to i komu?
    Uruchomienie nowego pisma związkowego musi oznaczać nową jakość w dziedzinie mediów związkowych! Od miesięcy 
zbieraliśmy od naszych Czytelników uwagi, sugestie i spostrzeżenia, które pomagały nam modyfikować publikację OPZZ 
i stopniowo ulepszać ją, przystosowywać do potrzeb odbiorcy. „Związkowiec.OPZZ” ma być taką właśnie nową jakością. 
Już w bieżącym numerze staraliśmy się uwzględnić jak najwięcej wskazówek od naszych Czytelników. Niemniej, pismo 
związkowe musi być modernizowane cały czas jeśli ma być aktualne i potrzebne. Dlatego już w numerze inauguracyjnym 
– i będziemy to czynili cyklicznie – publikujemy wypowiedzi przedstawicieli różnych branż OPZZ, zaintersowanych tym, 
by pismo było dobrym produktem, odpowiadającym potrzebom działaczy związkowych. Zachęcamy wszystkich do kiero-
wania do redakcji wszelkich krytycznych uwag i sugestii dotyczących kształtu nowego pisma. Czekamy na Wasze listy!

Redakcja

Sławomir REDMER
Przewodniczący Federacji NSZZ 
Pracowników Łączności w Polsce.

Redagujący czasopismo muszą sobie od-
powiedzieć na pytanie do jakiego czytel-
nika będzie ono adresowane. Uważam, że 
z pewnością powinni to być członkowie 
związków zawodowych i przewodniczą-
cy zakładowych organizacji związkowych. 
Istnieje według mnie duże zapotrzebowa-
nie na wiedzę z zakresu prawa, prawa pra-
cy w szczególności. Ten dział  w związko-
wym czasopiśmie powinien być rozbudo-
wany i mógłby odegrać istotną rolę edu-
kacyjną. Jeśli chodzi o formę tego rodza-
ju publikacji możliwości jest bardzo wie-
le, począwszy od odpowiedzi prawnika na 
pytania czytelników, kończąc przeglądem 
orzecznictwa sądów powszechnych.

Niezbędne wydaje się też publikowa-
nie materiałów opisujących przebieg roz-
maitych sporów związków zawodowych 
z pracodawcami – zarówno tych wygra-

nych jak i przegranych; tych na szczeblu 
zakładowym i ponadzakładowym. Każdy 
będzie miał z takiej lektury duże korzyści.
Postulowałbym również krytyczne recen-
zje i omówienia publikacji przydatnych 
pracownikom i działaczom związkowym, 
które ukazują się na rynku wydawniczym. 
W ciągu roku wydaje się ich niewiele, 
a chciałbym, z czasopisma związkowego, 
dowiadywać się o ich istnieniu.

Jan FIEJDASZ
Przewodniczący  Międzyzakładowego 
NSZZ Pracowników Krośnieńskich 
Hut Szkła.

Pismo związkowe jest niezbęd-
ne dla ruchu związkowego jako cało-
ści, zwłaszcza dla zakładowej orga-
nizacji związkowej. Obecnie, polity-
ka informacyjna stanowi istotny ele-
ment funkcjonowania każdej organi-
zacji, a więc skuteczny przepływ in-
formacji na temat działalności związ-
ków na wszystkich szczeblach przysłu-
ży się niewątpliwie samym związkom 
jak i idei związków zawodowych. Je-
śli chodzi o publikowane artykuły, to 

powinny dotyczyć działalności związ-
kowej i przedstawiać sytuacje nietypo-
we i nowe warunki, w jakich zmusze-
ni jesteśmy działać. Potrzebne są tek-
sty dotyczące kształtowania się relacji 
na linii pracodawcy-związkowcy. Takie 
artykuły pozwolą nam zorientować się 
jak inni postąpili w konkretnej sytuacji 
i wyciągnąć wnioski dla siebie. Oczy-
wiście konieczne jest stałe poradnic-
two prawne. Jak najmniej polityki!  

Ewa MISZCZUK
Wiceprzewodnicząca Rady OPZZ 
Województwa Mazowieckiego.

Pismo związkowe jest potrzebne, ale 
inne niż dotychczas. Pożądane byłyby bie-
żące informacje z życia ruchu związkowe-
go, informacje o ciekawych inicjatywach 
terenowych, wywiady z przewodniczący-
mi wiodących struktur związkowych, ar-
tykuły o dobrych organizacjach związko-
wych. Wskazane byłoby pokazywanie do-
konań społecznych inspektorów pracy, 
działalności socjalnej, rekreacyjnej w fir-
mach itp. Generalnie chodzi o populary-
zowanie dobrych praktyk. Celowe było-
by także publikowanie co jakiś czas krót-
kiej ankiety do zakładowych organizacji 
związkowych z kilkoma pytaniami np. o 
współpracę z pracodawcą, ze strukturami 
powiatowymi, wojewódzkimi, branżowy-
mi, z Państwową Inspekcją Pracy, z lokal-
nymi urzędami i instytucjami. Oczywiście 
konieczne są porady prawne, ale mniej 
odpowiedzi na pytania, bardziej infor-
mujące o najnowszych zmianach  przepi-
sów już obowiązujących, które mają wejść 
w życie w najbliższym czasie i o przepi-
sach proponowanych. Powinny dotyczyć 
nie tylko prawa pracy, ale również świad-
czeń społecznych, emerytalno-rentowych. 
Taki profil pisma związkowego – według 
mnie – spowoduje, że każda organizacja 
zakładowa je zaprenumeruje.
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Wiesław 
SZCZEPAŃSKI

Poseł Klubu Lewica, zespół posłów 
związkowych

Według mnie redakcja nowego pisma 
powinna przede wszystkim skupić się 
na problemach ludzi pracy. Redakto-
rzy powinni być wszędzie tam, gdzie 
dzieje się krzywda ludziom pracy, jak 
również i tam, gdzie załogi protestu-
ją przeciwko temu co się dzieje w za-
kładzie. Z drugiej strony warto poka-
zywać przykłady rozsądnych i gospo-
darnych pracodawców, którzy umie-
ją i chcą rozmawiać ze związkami 
zawodowymi.

W gazecie związkowej swoje miej-
sce powinny znaleźć również te spra-
wy, o których żadne inne media nie pi-
szą. Prasa głównego nurtu najczęściej 
zajmuje się tym kto kogo zabił bądź 
oszukał. Bardzo mało mówi się na-
tomiast o problemach pracowników 
i ludzi starszych, emerytów, czy renci-

stów. Tematy takie bowiem nie sprze-
dają się dobrze. Prasa – zarówno ta po-
ważna jak i tabloidowa – na pewno nie 
dostarczy im żadnych przydatnych in-
formacji czy komentarzy. Uważam, że 
„Związkowiec.OPZZ” mógłby wypeł-
nić tę lukę.

Zachęcam również do nawiązania 
stałego kontaktu i współpracy z gru-
pą posłów związkowych. Współpraca 
taka będzie korzystna z dwóch powo-
dów. Z jednej strony redakcja będzie 
mogła zainteresować posłów proble-
mami, które będą opisywane w nowej 
publikacji. Posłowie mają do dyspozy-
cji instrument w postaci zapytań i in-

terpelacji. Mogą również postulować 
konkretne zmiany w prawie. Redak-
cja może również pełnić rolę pomo-
stu między związkowcami a parlamen-
tarzystami. Z drugiej strony chciał-
bym, by posłowie mogli za pośrednic-
twem strony internetowej i samej ga-
zety przedstawiać działania, które po-
dejmują na rzecz ludzi pracy, związków 
zawodowych i gospodarki. W ten spo-
sób będziemy mogli wspólnie stwo-
rzyć platformę porozumienia między 
związkami zawodowymi, a posłami 
z zespołu związkowego, której ewi-
dentnie brakuje.

Na koniec chciałbym życzyć Wam jak 
najwięcej czytelników oraz ciekawych 
tematów, jak również wielu hojnych 
sponsorów. W dzisiejszych czasach ga-
zeta żyje głównie z reklam, a nie sprze-
daży bezpośredniej. Życzę Wam zatem 
raz jeszcze wielu czytelników. Zarów-
no takich, którzy będą wypowiadać się 
– pozytywnie bądź negatywnie – o pu-
blikowanych materiałach, jak również 
i tych, którzy będą mogli wesprzeć Was 
finansowo.

Pismo związkowe! Ale, jakie…?
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W imieniu całej redakcji serdecznie 
dziękuję Wam za wszystkie uwagi, 
sugestie i wskazówki dotyczące 
kształtu naszego pisma. Wszyst-
kie Wasze głosy są dla nas szale-
nie ważne i cieszy nas, że uzyskali-
śmy w końcu warunki ku temu, by 
te propozycje móc zacząć realizo-

wać. Zapewniam Was, iż powstanie „Związkowca.OPZZ” to 
nie zabieg kosmetyczny polegający na zmianie tytułu, lecz zu-
pełnie nowa jakościowo inicjatywa. Jestem pewien, że nasz ze-
spół redakcyjny zdoła Was o tym przekonać. Już w inaugura-
cyjnym, zerowym numerze widać – jak mniemam – iż akcenty 
i priorytety zostały rozłożone inaczej niż w dawnym „NTP”. 
Praktycznie cały numer poświęcony jest zagadnieniom związ-
kowym i pracowniczym. Stawiamy pytania, komentujemy, pu-
blikujemy Wasze wypowiedzi, opisujemy rozmaite proble-
my; rozbudowaliśmy dział poradnictwa prawnego (znacznie!), 
wprowadzamy także poradnictwo dot. skutecznego zarządza-
nia organizacją, ludźmi itd. Dołożymy wszelkich starań, by pi-
smo to pozostawało w stałej interakcji ze swoimi Czytelnika-
mi, w taki sposób, byśmy mogli skutecznie dostosowywać je 
do coraz to nowych potrzeb. 

„Związkowiec.OPZZ” nie będzie pismem biernym wo-
bec otaczającej go rzeczywistości i nie będzie żadnym pasem 
transmisyjnym, lecz niezależnym związkowym medium, któ-
rego celem będzie wspomaganie trudnej działalności związ-
kowej. Skuteczne wsparcie nie może polegać na dyploma-

tycznym milczeniu w obliczu rozmaitych problemów. Dlate-
go też, „Związkowiec.OPZZ” musi być pismem jednoznacz-
nie lewicowym, które przedstawia nasz, związkowy, prospo-
łeczny, właśnie lewicowy, punkt widzenia. Jeżeli skapituluje-
my przed polską poprawnością polityczną, która przyzwo-
itość każe nam utożsamiać z prawicowym światopoglądem 
utoniemy w oceanie tysięcy tytułów prasowych, które powta-
rzają to na swoich łamach od lat niczym mantrę. Jeżeli my nie 
zainteresujemy się polityką, wówczas – wcześniej czy później 
– ona zainteresuje się nami. A wtedy może być już za późno. 
Związki zawodowe straciły dostatecznie dużo czasu! Musi-
my wypracować własne pomysły na gospodarkę i model spo-
łeczny. „Związkowiec.OPZZ” będzie doskonałym forum 
przedkładania różnych propozycji i dyskutowania ich. Oczy-
wiście, będziemy działali ostrożnie, z poczuciem proporcji. 
Najważniejsze pozostaną dla nas kwestie stricte związkowe. 

Nasi korespondenci będą starali się dotrzeć wszędzie tam 
gdzie będzie działo się coś godnego upowszechnienia, tam 
gdzie będą potrzebni. Wiemy, że tego od nas oczekujecie. Bę-
dziemy także dostarczali informacji o działalności ruchu za-
wodowego w Polsce i na świecie, będziemy eksponowali naj-
ważniejsze kampanie solidarnościowe prowadzone przez 
międzynarodowe centrale i donosili o najciekawszych publi-
kacjach, które mogą okazać się dla Was przydatne bądź inte-
resujące. Kontaktujcie się z nami i przesyłajcie Wasze uwa-
gi – żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Wypracowanie 
dobrej formuły pisma związkowego nie jest łatwe, można to 
osiągnąć wyłącznie pozostając w stałym dialogu z Czytelnika-
mi. Z pewnością go nie zabraknie!

Bojan STANISŁAWSKI
Red. naczelny
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Kolego Przewodniczący, spróbujmy 
podsumować ubiegły rok. 

2009-ty był rokiem trudnym dla pracow-
ników i związków zawodowych. Upłynął 
niewątpliwie pod znakiem globalnego za-
łamania gospodarczego i przeciągającego 
się kryzysu. W tym sensie można powie-
dzieć, że był to rok szczególny. Zarządy 
banków pokazały swoje prawdziwe obli-
cze, a niektóre rządy rozważają wprowa-
dzenie prawnych mechanizmów kontroli 
gigantycznej spekulacji kapitałem. Neo-
beralizmu nie da się już moralnie obronić. 
Rzeczywistość pokazała nam, iż jest to 
system skrajnej niesprawiedliwości. Tyl-
ko obłąkana, fanatyczna prawica, może 
dziś w czambuł popierać neoliberalizm. 
Z przykrością przychodzi mi stwierdzić, 
iż zachowanie polskiego rządu w ubie-
głym roku kwalifikuje wszystkich jego 
przedstawicieli do tej właśnie grupy.

Rząd twierdzi, iż Polska wychodzi 
obecnie z kryzysu obronną ręką i tłu-
maczy, iż dzieje się tak właśnie dlate-
go, że Rada Ministrów nie uległa mię-
dzynarodowej presji i nie odstąpiła od 
polityki prorynkowej. 

Rząd kłamie. Mijał się z prawdą od sa-
mego początku. Przypomnijmy sobie jak 

Donald Tusk i jego ministrowie zaklina-
li rzeczywistość i twierdzili na samym po-
czątku tej, największej od lat trzydzie-
stych ekonomicznej, katastrofy, iż żad-
nego kryzysu nie ma. Później, zaczęli po-
woli zmieniać zdanie, ale wciąż oszuki-
wali całe społeczeństwo, być może też 
i siebie, ale to ich nie usprawiedliwia. Pa-
miętam, jak stanowisko rządu zmieniło 
się w pewnym momencie na: „OK, kry-
zys może i jest, ale do Polski na pew-
no nie dotrze”. Potem była jeszcze me-
lodia pod tytułem „to nie jest kryzys go-
spodarczy tylko finansowy” – było to 
tak groteskowe, że szybko wycofano się 
z głoszenia tej bezmyślności. W koń-
cu rząd ugiął się i przyznał, że kryzys 
owszem jest faktem i to nie tylko w USA 
czy RFN, ale również i w Polsce. Tym-
czasem związkowcy alarmowali premiera 
o zbliżającym się kryzysie na wiele mie-
sięcy wcześniej. Jak zwykle – mieliśmy ra-
cję. Niestety, nikt nas nie słucha. Ale to się 
w końcu zmieni. 

Można zatem powiedzieć, iż rok 2009 
upłynął także pod znakiem nieuczci-
wości rządzących. 

Można tak powiedzieć, ale to akurat moż-
na powiedzieć, o każdym roku… Mi cho-
dzi o to, że rząd próbował oszukać spo-

łeczeństwo w sprawie bardzo oczywistej, 
dla każdego przeciętnego obywatela do-
strzegalnej i odczuwalnej. W tym sensie, 
uważam, że pewne granice zostały prze-
kroczone. To samo dotyczy kwestii rze-
komego „wychodzenia z kryzysu”. To ja-
kiś nonsens. Nie będę już polecał rządo-
wi lektury lewicowych ekonomistów, bo 
nie wierzę, by którykolwiek minister PO 
był w stanie to zrozumieć. Ale mam chy-
ba prawo oczekiwać od Tuska i Rostow-
skiego, by chociaż czytali opracowania 
najważniejszych instytucji statystycznych. 
Całe! Nie tylko strony, które opisują fluk-
tuacje PKB! Prawica zrobiła z tego wskaź-
nika jakiś fetysz. Pamiętam jak – całkiem 
niedawno – rząd zdetonował kolejną swo-
ją propagandową bombę. Na konferencji 
prasowej, z wielką pompą, premier wy-
świetlał prezentację multimedialną, z któ-
rej wynikało, iż w Polsce mamy – jako je-
dyny kraj w Europie – wzrost gospo-
darczy, podczas gdy wszystkie inne kra-
je – oznaczone czerwonymi strzałkami 
skierowanymi do dołu, szczyt tandety, do-
znały spowolnienia, niekiedy poważne-
go. Nawet jeżeli założyć, że jest to praw-
da, pozostaje najważniejsze pytanie – co 
z tego? Niech premier pokaże inną pre-
zentację, my możemy ją dla niego wyko-
nać nawet… Ile osób straciło pracę w cią-
gu minionych 20-tu miesięcy? Ile firm 

Sukcesy, trudności, wyzwania… 
Z Janem GUZEM, 
przewodniczącym 
Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków 
Zawodowych, rozmawia 
Bojan Stanisławski
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zbankrutowało? Ile przedsiębiorstw pod-
jęło decyzje o zawieszeniu działalności? 
Ilu pracownikom obniżono pensje? Ile 
rodzin wyprowadziło się z nowozakupio-
nych i nowowykończonych mieszkań ob-
ciążonych kredytami? O ile pogłębiło się 
w Polsce rozwarstwienie społeczne? Te 
dane, a nie jakieś PKB, ujawniają prawdzi-
wy obraz rzeczywistości. 

W końcu jednak rząd zdecydował się 
na działania antykryzysowe, powstał 
słynny Pakiet Antykryzysowy. 

Tak, to kolejne oszustwo rządu. Nie jest 
to żaden Pakiet Antykryzysowy, to jest 
Pakt Antyspołeczny zawiązany między 
przedsiębiorcami, a rządem. Przypomnę 
jak to dokładnie było. 13-ego marca 2009 
roku przedstawiliśmy rządowi wypraco-
waną wspólnie przez związkowców i pra-
codawców całościową propozycję walki 
z kryzysem. Sytuacja była tak poważna, 
że związki zawodowe i pracodawcy wy-
pracowały kompromisowe rozwiązanie 
– dziś zresztą nieuczciwie wykorzystywa-
ne przez tych ostatnich – by zapobiec po-
głębianiu się kryzysu. Premier zwlekał aż 
dwa miesiące, do 15-ego maja. Dopiero 
wtedy uznał, że należy podjąć interwen-
cję i obiecał wdrożenie naszych koncep-
cji. Cóż z tego jednak, skoro nie dane było 
nam doczekać się kompleksowej realiza-
cji pakietu, a tym samym realnej pomocy 
państwa w walce z kryzysem.

Powstała tzw. ustawa antykryzysowa, 
z której zagrożeni kryzysem pracodaw-
cy nie  mogą de facto skorzystać. Jed-
nocześnie rząd do tej ustawy wprowa-
dził rozwiązania godzące w prawa pra-
cownicze. Na szczęście udało nam się 
doprowadzić do realizacji przynajmniej 
części prospołecznych założeń pakie-
tu. W nowym roku konsekwentnie roz-
liczać będziemy rząd ze strategii dojścia 
do kwoty płacy minimalnej, stanowią-
cej 50% średniej krajowej pensji. Na re-
alizację czeka także pierwszy punkt Pa-
kietu, dotyczący sytuacji socjalnej ludzi 
najuboższych. Progi dochodowe świad-
czeń rodzinnych zostały zamrożone, 
rząd kontynuuje także swoje zaniedba-
nia w zakresie uposażenia emerytów 
i rencistów. Nie mam słów!

Rok 2009 przejdzie do historii jako 
rok upadku polskiego przemysłu 
stoczniowego.

To jest haniebna porażka tego rządu! Do-
nald Tusk i jego ekipa pogrzebali doro-

bek i marzenia całych pokoleń! Co gor-
sza, rząd nie zamierza zrezygnować z tej 
polityki totalnej destrukcji. W rok 2010 
wchodzimy z ogromnym deficytem bu-
dżetowym, który myślącemu człowieko-
wi nie pozwala uwierzyć w zakrawają-
ce o tanią fantastykę zapowiedzi o „ma-
sowych inwestycjach” w edukację i infra-
strukturę. Ministerstwo Skarbu z pewno-
ścią będzie kontynuowało politykę „sku-
tecznej prywatyzacji” – jak to bywa te-
raz określane – by załatać powstałą dziu-
rę. Takie działanie stwarza grunt pod jesz-
cze większy kryzys w nieodległej przy-
szłości. Zwłaszcza niepokoi sposób dzia-
łania w obszarze energetyki i przemysłu 
miedziowego. To prawdziwa wyprzedaż. 

Był to także rok medialnej ofensywy 
antyzwiązkowej.

Ostatni kwartał ubiegłego roku, był kul-
minacją tej ofensywy. Jeżeli kiedyś doży-
jemy czasów, w których media główne-
go nurtu zachowają elementarną uczci-
wość to wycinki z gazet i fragmenty au-
dycji telewizyjnych z 2009-ego roku trafią 
do muzeum propagandy. Nie chcę nawet 
tego komentować, to jest poniżej pozio-
mu jakiejkolwiek przyzwoitości. Powiem 
tylko tyle – każdy, kto ma choćby zielone 
pojęcie o związkach zawodowych wie, że 
media posłużyły się półprawdami, wyrwa-
nymi z kontekstu faktami, manipulacją 
i fałszerstwami. To są główne instru-
menty za pomocą, których prowadzi 
się w Polsce „dialog społeczny” ze 
związkowcami. 

A co dla nas – jako OPZZ – było waż-
ne w minionym roku i jaka jest nasza 
perspektywa na rok 2010?

Rok 2009 dla Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Związków Zawodowych to bar-
dzo sympatyczna rocznica – 25 lat na-
szego działania. Nadzwyczajny Kongres 
OPZZ, który odbył się w listopadzie, był 
okazją do przedstawienia dorobku wie-
lu lat naszej walki o sprawiedliwość spo-
łeczną, wspomnień i krytycznej dysku-
sji. 2010 zaś to dla nas rok VII Kongre-
su. Stworzymy związkowy program na 
lata 2010-2014. Wypracujemy rozwiąza-
nia, które – jak sądzę – pozwolą pracow-
nikom przetrwać ten ciężki czas i strate-
gie rozwoju ruchu związkowego na ko-
lejne lata. Musimy działać dalej, jeszcze 
skuteczniej niż dotychczas. Zapowiadam, 
iż będziemy skrupulatnie rozliczali rząd 
z jego decyzji i obietnic!

>> w rok 2010 wchodzimy 
z ogromnym deficytem 
budżetowym, który 
myślącemu człowiekowi 
nie pozwala uwierzyć 
w zakrawające o tanią 
fantastykę zapowiedzi 
o „masowych inwestycjach” 
w edukację i infrastrukturę. 

>> każdy, kto ma choćby 
zielone pojęcie o związkach 
zawodowych wie, że media 
posłużyły się półprawdami, 
wyrwanymi z kontekstu 
faktami, manipulacją 
i fałszerstwami. 


