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NADZWYCZAJNY KONGRES OPZZ – 20 XI 2004
WYST PIENIA PRZEDSTAWICIELI BRAN  OPZZ
W IMIENIU I BRAN Y OPZZ
 – PRZEMYS  SUROWCOWO-
ENERGETYCZNY G OS ZABRA
DARIUSZ MATUSZEWSKI,
PRZEWODNICZ CY FEDERACJI
ZWI ZKÓW ZAWODOWYCH GÓRNICTWA
NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

Szanowni Pa stwo
Kole anki i Koledzy
Delegaci

Ustalony porz dek Nadzwyczajnego Kongresu OPZZ
przewiduje niezwykle krótkie wyst pienie bran , dotycz ce
przede wszystkim poprawek do Statutu OPZZ.

Bran a przemys u surowcowo-energetycznego zgodnie z
rekomendacj  Rady Ogólnopolskiego Porozumienia
Zwi zków Zawodowych nie wnosi zastrze e  do ostatecznej

wersji poprawek przyjmuj c je ze zrozumieniem. Niemniej
trudno si  nie odnie  do trybu ich przygotowania przez
Komisj  Statutow , jak równie  autorskich projektów
cz onków komisji, powoduj cymi przez okres ostatnich
miesi cy rozgoryczenie, niech  i zadra nienie rodowisk
zwi zkowych. Zapisy wcze niejszych pomys ów
dotycz cych os abienia i ma o zrozumia ego statusu w
OPZZ federacji, zrzesze , jak i pomys y czenia bran
spowodowa y gwa towne reakcje na spotkaniach
bran owych, czego wyrazem by o mi dzy innymi
stanowisko ze spotkania delegatów naszej bran y
Szcz ciem, wiele ze wspomnianych koncepcji nie znalaz o
akceptacji, czego efektem jest fakt, i  dzisiaj mo emy
spotka  si  w gronie wi kszo ci delegatów, nie zak ócaj c
tak wa nej i znacz cej dla nas rocznicy. Nale y jednak
zada  sobie pytanie - czy takie by y oczekiwania
sk adniowych organizacji zwi zkowych OPZZ co do
programu Kongresu? Czy w a nie ten Kongres po cz ci
uroczystej nie powinien rozstrzygn  o dalszych losach
OPZZ? Czy nie powinny nast pi  bez ogranicze  w czasie
obrady robocze, podczas których kierownictwo OPZZ
powinno przedstawi  konstruktywny „program naprawczy”
- obrady daj ce mo liwo  wypowiedzi delegatów,
wskazuj ce kierunki wspólnych dzia a  przynajmniej do
kongresu zwyczajnego.

W dotychczasowych projektach statutu jak i w wersji
ostatecznej nie znajdujemy wskazania istotnych zmian,
które mog y by poprawi  sytuacj  finansow  OPZZ.
Pomys y na lepsze jutro nie mog  si  jedynie ogranicza  do
podwy szenia sk adki cz onkowskiej, cho  niew tpliwie jest
to jeden z trudnych ale i koniecznych kierunków.
Przyjmujemy równie  ze zrozumieniem zmian  statutu
daj c  osobowo  prawn  strukturom wojewódzkim
wiedz c, e przewodnicz cy tych struktur szukaj
mo liwo ci finansowych do dalszego dzia ania w sytuacji,
gdy ograniczy o si  im etaty i wynagrodzenia, ale
przypomina to sytuacj  w której „ojciec wysy a dzieci na
ebry nie maj c pomys u na ich utrzymanie" - bo przecie

prowadzona przez rady wojewódzkie dzia alno
gospodarcza zmusi te struktury do swoistych uk adów z
pracodawcami czy w adzami wojewódzkimi aby pozyska
zlecenia. Czy jest to w a ciwa droga zapewne poka e czas,
natomiast trudne s  do przyj cia argumenty e taki zapis
u atwi pozyskiwanie funduszy strukturalnych z Unii
Europejskiej. Ci, którzy mieli mo liwo ci zapoznania si  z
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warunkami otrzymania tych funduszy wiedz , e nie da si
tego przygotowa  maj c jednego czy dwóch pracowników;
z prawnikiem z doskoku. Ale ycz c powodzenia,
przyjmujemy t  wersj  równie optymistycznie jak twórcy
tych pomys ów.

Szanowni Pa stwo,
skupiaj c si  na swojej bran y - bran y przemys u

surowcowo-energetycznego pragn  przypomnie  uchwa
poprzedniego, V Kongresu OPZZ w sprawie polityki
paliwowo-energetycznej pa stwa, mówi cej o rezerwach
wydobywczych surowców energetycznych i braku ich
wykorzystywania co równie  by o przyczyn  likwidacji
miejsc pracy. W dokumentach V Kongresu czytamy, e
przez nast pne lata nale y d y  do wzmocnienia polskiego
przemys u i propagowa  ide  partycypacji pracowników we
w asno ci i zarz dzaniu. Tymczasem, przez ostatnie dwa
lata nie uda o nam si  nawet w ramach struktur
zwi zkowych wzmocni  roli oddzia ywania bran  w OPZZ,
a przecie  to w tych bran ach nast puj  zmiany zwi zane z
gospodark  rynkow , ich prywatyzacje, restrukturyzacje, w
tym najbardziej bolesne, te zwi zane z redukcjami
zatrudnienia. W wi kszo ci organizacji sk adniowych naszej
bran y z pracy musia o odej  po kilkana cie czy
kilkadziesi t tysi cy pracowników. I w wi kszo ci
przypadków walk  o zabezpieczenie os on, pakietów
socjalnych dla zwalnianych pracowników musieli my
podejmowa  sami, uruchamiaj c czasem ostatnie rodki
finansowe na zapewnienie sobie w rozmowach doradców
prawnych czy ekonomicznych. Pomoc OPZZ ogranicza a
si  jedynie, lub a  do równie wa nego otwierania drzwi
gabinetów poszczególnych ministrów, natomiast nie  uda o
nam si  uzyska  wsparcia w organizowanych protestach i
strajkach przez inne bran e nie mówi c ju  o ogólnopolskiej
solidarno ci zwi zkowej wspieraj cej któr  z
protestuj cych organizacji. W sporadycznych przypadkach
wspiera  nas który  z pos ów zwi zkowych na sejmowych
komisjach skarbu i gospodarki, nigdy jednak nie uda o si

stworzy  frontu obrony ze strony naszych pos ów, a
przecie  to na tych komisjach zapada y decyzje
newralgiczne dla wi kszo ci prywatyzowanych zak adów.
W materia ach V Kongresu czytamy równie , e OPZZ
b dzie si  domaga  aby celem przekszta ce
w asno ciowych w gospodarce by o uwzgl dnianie
spo ecznych aspektów prywatyzacji. adnie brzmi, lecz jaka
jest rzeczywisto  mo emy po tych dwóch latach oceni .
Dlatego dzi  apelujemy do kierownictwa OPZZ, jak i
Kole anek i Kolegów z innych bran  aby my spróbowali
znale  drog  która nas umocni i zjednoczy w dzia aniach.
By  mo e brzmi to pompatycznie, niemniej obserwuj c
struktury zwi zkowe wi kszo ci pa stw europejskich to
w a nie bran e i ich wspó dzia anie stanowi  podstaw
ruchu zwi zkowego w obronie interesów pracowniczych i
miejsc pracy.

Kole anki i Koledzy,
licz c na pa stwa wsparcie w imieniu bran y przemys u

surowcowo-energetycznego przedstawiam wniosek
przygotowany przez Zwi zek Zawodowy „Przeróbka”
dotycz cy inicjatywy ustawodawczej Ustawy o zmianie
Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze
Spo ecznych na rzecz wprowadzenia „opcji zerowej” w
zakresie nabywania uprawnie  do wcze niejszego
przechodzenia na emerytur . Projekt ustawy wraz z
uzasadnieniem przed o  Komisji Uchwa  i Wniosków
poniewa  limit czasowy wyst pienia nie pozwala na jego
szczegó owe omówienie. Projekt zak ada zachowanie
nabywania prawa do wcze niejszej emerytury z tytu u pracy
w warunkach szczególnych. Prosz  komisj  o rozpatrzenie
tego wniosku, a Kierownictwo OPZZ o przeprowadzenie
drogi legislacyjnej.

Szanowni Pa stwo,
w imieniu organizacji sk adniowych bran y OPZZ

przemys u surowcowo-energetycznego sk adam serdeczne
gratulacje Kierownictwu i wszystkim Pa stwu z okazji
dzisiejszej rocznicy 20-1ecia OPZZ s dz c, e wi kszo  z

nas w kuluarach przypomni
sobie swoje miejsce w
dwudziestoletniej historii, ze
spokojem oceniaj c minione
fakty, nadzieje i oczekiwania.
Szczególne yczenia kieruj
do Hutniczych Zwi zków
Zawodowych i wszystkich
cz onków grupy inicjatywnej,
którzy dali pocz tki naszej
integracji zwi zkowej s dz c,
e przy w a ciwie obj tych

kierunkach znajdziemy roz-
wi zania wzmacniaj ce nasz
dzia alno  w latach nast pnych.

Mamy nadziej , e mimo
cz sto przejawiaj cej si
prywaty, kompromituj cych
nas uk adów politycznych,
utrzymamy sens naszej misji,
aby sprosta  oczekiwaniom
tych, którzy nam zawierzyli –
tych którzy ju  od nikogo
innego nie mog  oczekiwa  –
naszych kolegów pracy.

Dzi kuj  za uwag .
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