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       Bydgoszcz, dnia 1 września 2015 r. 

 
L. Dz. FZZ VIII/095/01/09/15 
 
 
 
     Szanowna Pani  
     Grażyna Musiałkiewicz 
 
     Przewodnicząca  
     Zarządu Krajowego 
     Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
     Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii  
 
 
 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12 sierpnia 2015 r. uprzejmie informuję,  
że Forum Związków Zawodowych bacznie obserwuje sytuację społeczno-gospodarczą  
w Polsce, w tym również sytuacje pracowników poszczególnych branż i zawodów. 
 

W swojej dotychczasowej działalności na rzecz obrony interesów pracowników,  
Forum Związków Zawodowych i ja osobiście nie negowałem słusznych żądań 
poszczególnych grup zawodowych. Zapewniam Panią, że dla Prezydium Forum  
i dla mnie osobiście sprawy pracowników diagnostyki medycznej i fizjoterapii  
są tak samo istotne jak sprawy innych grup zawodowych w ochronie zdrowia.  
 

Odnosząc się do kwestii nieuczestniczenia w spotkaniu przedstawicieli 
pracodawców i reprezentatywnych central związkowych z przedstawicielami 
ministerstwa zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśniam, że moja absencja 
wynikała z prozaicznego powodu – braku zaproszenia.  
Zaproszenie na to spotkanie otrzymała jedynie Pani Lucyna Dargiewicz – 
Wiceprzewodnicząca Forum Związków Zawodowych, jednocześnie pełniąca funkcję 
Przewodniczącej Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych, która reprezentuje interesy Forum Związków Zawodowych  
i organizacji członkowskich. Zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków wyżej 
wymieniona odpowiedzialna jest w Forum za szeroko pojęte sprawy związane  
z ochroną zdrowia.  
 

Chciałbym również zauważyć, że nieprawdziwe jest i krzywdzące Pani 
sformułowanie odnośnie braku z mojej strony i Prezydium Forum działań mających na 
celu integrację związków zawodowych (medycznych) zrzeszonych w FZZ. 
Przypominam, że wielokrotnie – w okresie funkcjonowania branży ochrony zdrowia 
FZZ, podejmowałem działania w celu zażegnania ówczesnego sporu pomiędzy 
„medycznymi organizacjami związkowymi”. Spotkałem się wówczas z zarzutem 
ingerowania w sprawy branży i niezależnych organizacji związkowych. Teraz 
natomiast zarzuca się Forum brak zaangażowania się w sprawy „medycznych 
organizacji związkowych”. Jest to dla mnie co najmniej niezrozumiałe.  
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Nadmieniam również, że powyższy zarzut mija się z prawdą w odniesieniu do 

ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego FZZ, podczas którego podjęto próbę przyjęcia 
nowego Regulaminu działania branż FZZ. Wówczas, członkowie Zarządu Głównego FZZ 
zdecydowali, że prace nad tym regulaminem podjęte zostaną na kolejnym posiedzeniu – 
nastąpi to na posiedzeniu Zarządu Głównego Forum w miesiącu październiku br.  
Jednakże, w tym miejscu chciałbym zauważyć, że nawet najlepiej uregulowane zapisy  
w zakresie funkcjonowania branż nie zastąpią dobrej woli i życzliwości wszystkich 
członków działających w tej samej sprawie.  
 

Reasumując, chciałbym jeszcze raz potwierdzić że sprawy poszczególnych grup 
zawodowych są priorytetowe dla mnie osobiście i dla Prezydium Forum,  
a szczegóły omawiane są podczas każdego posiedzenia organów statutowych  
Forum Związków Zawodowych.  
Gwarantuję, że sprawa dotycząca działań podejmowanych przez „medyczne organizacje 
związkowe” zrzeszone w Forum Związków Zawodowych będzie przedmiotem najbliższego 
posiedzenia Zarządu Głównego Forum, którego jest Pani członkiem.  
 

Jeszcze raz zapewniam Panią o tym, że Forum Związków Zawodowych popiera 
działania wszystkich organizacji związkowych zrzeszonych w Forum, w tym również 
działania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej  
i Fizjoterapii, dlatego też proszę o wskazanie rodzaju pomocy jakiej oczekuje Pani  
od Forum Związków Zawodowych w tym zakresie. 

 
 

 

 

Z poważaniem   
 

Tadeusz Chwałka 
 
  

PRZEWODNICZĄCY 
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
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