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PRZEWODNICZĄCY 
ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
/wg rozdzielnika/ 

 
 
W nawiązaniu do poczynionych ustaleń podczas ostatniego posiedzenia 

Prezydium Forum z udziałem Przewodniczących ogólnopolskich organizacji 

członkowskich FZZ, poniżej przesyłam informacje dotyczące planowanej Euro-

manifestacji.  

 

Euro-manifestacja pod hasłem „Nie dla polityki cięć”; „Tak dla miejsc pracy i praw 

pracowniczych”; „Tak dla europejskiej solidarności” organizowana jest przez Europejską 

Konfederację Związków Zawodowych na wniosek OPZZ i NSZZ Solidarność (plakat w 

załączeniu). Decyzja o tejże manifestacji  zapadła podczas ostatniego kongresu EKZZ, 

który odbył się w maju w Atenach.  

 

Euro-manifestacja odbędzie się dnia 17 września 2011 r. we Wrocławiu. 

(spotkanie przed Stadionem Olimpijskim we Wrocławiu).  Manifestacja ruszy o godzinie 

13.30 ulicami Adama Mickiewicza, Marii Skłodowskiej-Curie do Placu Grunwaldzkiego, 

następnie ulicami Oławską i Szewską do Rynku, gdzie odbędzie się wiec z udziałem 

władz EKZZ i europejskich central związkowych.  

O wyborze Wrocławia zdecydował fakt przejęcia przez Polskę unijnej 

prezydencji i zaplanowanego na 17 września we Wrocławiu spotkania ministrów 

finansów krajów Unii Europejskiej. 

Forum Związków Zawodowych jako trzecia, reprezentatywna centrala 

związkowa otrzymała zaproszenie do udziału w w/w manifestacji. Związkowcy z całej 

Europy będą domagać się zaprzestania polityki ustawicznych cięć socjalnych i obniżania 

wynagrodzeń, a także zaprotestują przeciwko degradacji standardów społecznych.                             

(w załączeniu przesyłam otrzymane od OPZZ i NSZZ Solidarność zaproszenie).  

Prezydium FZZ wraz Przewodniczącymi i przedstawicielami organizacji 

członkowskich podczas posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2011 r. wyraziło akces 

uczestnictwa Forum w w/w manifestacji. Uczestnicy spotkania zadeklarowali, że 

wydelegują do udziału w manifestacji swoich przedstawicieli (zadeklarowano próg min. 

5%, w stosunku do liczebności organizacji) oraz we własnym zakresie zabezpieczą dla 

w/w osób flagi, kamizelki i czapeczki z logo FZZ. Flagi, kamizelki i czapki z logo FZZ 

można nabyć za pośrednictwem Stowarzyszenia Akademia Forum (kontakt:  24-110 
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 Mając na celu sprawną organizację manifestacji po stronie Forum, w dniu 

wczorajszym podczas spotkania wyłoniono Komitet, którego celem jest nadzór logistyczno-

organizacyjny w/w przedsięwzięcia. W skład Komitetu min. wchodzą: 

- Antoni Duda – wiceprzewodniczący FZZ; kontakt kom. 693 534 642 

- Sławomir Wręga– wiceprzewodniczący FZZ; kontakt kom. 509 439 584 

- Feliks Dębicki– Przewodniczący ZW FZZ woj. dolnośląskiego; kontakt kom. 

663 777 801. 

 

Ponadto wszelkie informacje dotyczące kwestii organizacyjnych można przesyłać  

na e-mail euromanifestacja@fzz.org.pl.  

 
W związku z powyższym proszę o bieżące przekazywanie członkom w/w Komisji 

informacji dotyczących min: 

-  liczby przedstawicieli Państwa organizacji, którzy wezmą udział w manifestacji; 

-  środka transportu jakim przybędą członkowie na manifestację;  

- czy osoby biorące udział w manifestacji będą posiadały flagi/kamizelki/ czapeczki 

z logo FZZ. 

 

Szczegóły dotyczące manifestacji w tym miejsce i godzina zbiórki zostaną 

przekazane po uzyskaniu powyżej wskazanych informacji.  Bieżące informacje dotyczące 

manifestacji zamieszczane będą także na stronie www.fzz.org.pl .  

 

 

Ze związkowym pozdrowieniem 

 

                 /-/ Tadeusz Chwałka  
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