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ców danych w tajnej ankiecie. W takim razie SKE
Ŝąda ujawnienia stronie społecznej szczegółowych
kosztów konsolidacji, jakie poniosły spółki dystrybucyjne na rzecz pracodawców. W stanowisku nr
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2/2004 SKE w całe rozciągłości podtrzymała swoje
•
15-17 lutego obradowała Rada Sekcji wcześniejsze stanowiska, dotyczące wcześniejszych
•
Walny Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność
Krajowej Energetyki NSZZ „S”
Oddziału w Gorzowie– Zdroisk 2004: relaprojektów Rozporządzenia MG i PS w sprawie szczecja, wywiady z gośćmi Zjazdu ;
gółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci.
Obecna jest jeszcze gorsza od poprzednich, gdyŜ
narzuca dyktat Operatorowi Systemu Przesyłowego
nad Operatorem Systemu dystrybucji. Dowodzi to, Ŝe
jeszcze bardziej realna staje groźba przejęcia przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (OSP) linii przesyłowych 110 kV! Ponadto Sekcja stwierdza, Ŝe wprowadzenie pojęcia „sieci zamkniętej 110kV” nie ma
Ŝadnych podstaw zarówno w Dyrektywach UE, jak i w
polskim prawie. SKE stoi na nie zmienionym stanowisku, Ŝe problematykę wzajemnych stosunków, praw i
obowiązków powinien uregulować „ Kodeks Sieciowy”. Prace nad nim zostały przerwane z nieznanych
nam powodów. W opinii Sekcji Krajowej Energetyki
takie działanie zmierza do próby wprowadzenia w
>>„Spór o pana pułkownika”- pisze Piotr 15 lutego 2004 r w Katowicach w siedzibie Sekreta- obowiązującym prawie zapisów korzystnych dla OSP
Semka, publicysta niezaleŜny- zamieszczający swoje riatu Górnictwa i Energetyki obradowało Prezydium
kosztem OSD i nosi znamiona bubla legislacyjnego.
teksty w „Tygodniku Solidarność”
Rady Sekcji, natomiast w dniach 16-17 lutego obrado- Wprowadzenie w Ŝycie projektu Rozporządzenia
wała Rada Sekcji Krajowej NSZZ „S”. Prezydium
wywoła negatywne skutki społeczne zarówno w zaRady
podczas
swoich
obrad
przygotowywało
dokukresie sytuacji odbiorców energii w poszczególnych
>>Zasiłki rodzinne po nowemu;
menty na posiedzenie Rady( porządek obrad, projekty rejonach kraju, jak i u pracowników spółek dystrybustanowisk oraz uchwał). Co moŜna było od razu zacyjnych. MoŜe to doprowadzić do protestów zagroŜo>>Zakładowy Fundusz Świadczeń So- uwaŜyć po zmianie władz w SKE, to zdecydowana na nych grup społecznych.
cjalnych– nowe zasady dofinansowań lepsze zmiana stylu pracy Sekcji. Obrady Rady zosta- Opracowano dla Was na podstawie otrzymanych materiałów z SKE.
ły zdominowane przez bieŜące sprawy w sektorze
do wypoczynku pracowników– patrz do- dystrybucji i zaplecza energetyki. Bowiem nie jest
datek specjalny wewnątrz numeru
wesoło. Opodatkowano taryfę pracowniczą, zaliczając
• Spotkanie z Dyrekcją naszego Oddziają do dochodu pracowników. URE nie zamierza zaliłu
czać do kosztów uzasadnionych taryfy pracowniczej
>>Stałe pozycje naszego pisma
dla emerytów i rencistów, byłych pracowników sektora
24 lutego 2004 - odbyło się spotkanie z Dyrekcją GE
energetycznego. W rządzie wrócono do koncepcji
Enea S.A.– oddział w Gorzowie. W spotkaniu tym
konsolidacji pionowej sektora paliwowo- energetyczuczestniczyli członkowie Prezydium NSZZ Solidarnego. Sekcja w stanowisku nr 1/2004 nie zgadza się z
>>Chwała bohaterowi
ność: Krzysztof Gonerski, Mieczysław Pluciński oraz
argumentacją MSP, Ŝe dystrybucja ma zdolności
Waldemar Szemitko. Nasi przedstawiciele poruszali
kredytowe i moŜe być gwarantem pozyskiwania środ11 lutego 2004 roku, na obcej mu ziemi ków dla innych podmiotów branŜy energetycznej.
na nim następujące tematy:
-sprawa talonów z kosztów Oddziału. W tym roku nie
amerykańskiej- w wieku 74 lat zmarł
Takie podejście postawi w bardzo trudnej sytuacji
wierny syn Rzeczpospolitej, pułkownik całą dystrybucję i moŜe się okazać przy kredytowaniu ma co na nie liczyć.
-sprawa naszych OW (Długie, Bledzew, Zdroisk).
innych, Ŝe straci ona płynność finansową.
Wojska Polskiego, Ryszard Kukliński.
Sprawa tych ośrodków wynikła z uchwały Zarządu
Do
władz
krajowych
NSZZ
Solidarność
raz
SKE
doOpluty, osądzony jako zdrajca przez
Enei, która zakłada wydzielenie do końca tego roku
tarły niepokojące sygnały o prowadzonej na polecenie
wszystkiego, co nie wiąŜe się z bezpośrednio z dziakomunistyczny aparat władzy i PRLwicepremiera Jerzego Hausnera inwigilacji organizacji
łalnością
podstawową. Ośrodki mają być przekazane
owski sąd , poświęcił całe swoje Ŝycie
związkowych. Polega ona na zbieraniu szczegółodo ZBR „Energobud”. JeŜeli związki mają inny pomysł
wych danych na temat kosztów ponoszonych przez
dla dobra Ojczyzny.
na rozwiązanie tego tematu, to Dyrekcja Oddziału jest
pracodawców na rzecz związków zawodowych. SekCześć jego pamięci
gotowa je rozpatrzyć.
cja Krajowa Energetyki w stanowisku nr 3/2004 zdeKM NSZZ Solidarność GE Enea S.A.- Zapytano się, czy nie są prowadzane działania wocydowanie protestuje przeciwko takim metodom nobec sprzątaczek, czyli np. utworzenia spółki. OtrzyOddział w Gorzowie
szącym znamiona szykanowania i zamachu na podmaliśmy odpowiedź, Ŝe na razie nie. Ale w przyszłości
stawowe prawa związkowe. Sekcja Krajowa w przyjętym stanowisku zaŜądała udzielenia bezzwłocznej
(Ciąg dalszy na stronie 2)
odpowiedzi o powodach składanych przez pracodaw-

W numerze między innymi :
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Solidarności Roman Rutkowski
KM NSZZ „Solidarność” naszego oddziału:
4/ członkowie Prezydium MKK NSZZ „Solidarność” •
Upłynął pierwszy rok funkcjonowania w noGE Enea S.A.: Marek Szarata, Tadeusz Dachowskiwej strukturze, Grupie Energetycznej Enea
( wiceprzewodniczący SKE) Jakub Kamyk, Jarosław
S.A. oraz samej Solidarności naszego Od•
Kolejne negocjacje zespołu ds. Za- Kordus- (sekretarz SKE), Bernard Paszkiewicz.
działu w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej GE Enea S.A.
kładowego Układu Zbiorowego Pra- Zjazd rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru Solidarności naszego Oddziału, wysłuchania hymnu
•
Od początku ze strony pracodawcy trwała
cy GE Enea S.A.
NSZZ Solidarność. Minutą ciszy delegaci uczcili papróba sił, testowanie z jak silnymi związkami
mięć pierwszego przewodniczącego Solidarności w
mają do czynienia oraz jak daleko mogą się
24– 26 lutego w Sierakowie odbyła się kolejna tura
ZE Gorzów, Zdzisława Karczmarza. Wszystkich w
posunąć. Jednak decydującą była próba
negocjacji zespołu ds. ZUZP.
imieniu Komisji przywitał Przewodniczący KM,
wydzielenia 90% załogi do spółek- córek i
NSZZ Solidarność naszego oddziału reprezentował
Krzysztof Gonerski.
wnuczek. Tylko zdecydowana postawa NSZZ
podczas tych negocjacji Krzysztof Gonerski.
Modlitwą, prowadzoną przez honorowego członka
Solidarność zablokowała ten proces. NatoPoniewaŜ były powaŜne uwagi do części dotyczącej
gorzowskiej „ Solidarności”, księdza prałata Witolda
miast pozostałe organizacje związkowe, z
BHP, zespół postanowił, aby ten fragment ZUZP
Andrzejewskiego rozpoczęła się oficjalna część
wyjątkiem ZZP w Bydgoszczy twierdziły, Ŝe
odesłać do podkomisji ds. BHP w celu opracowania
Zjazdu. Ksiądz Witold Andrzejewski skierował dusznasza reakcja jest za ostra, za wczesna.
tego tematu z uwzględnieniem uwag przedstawionych pasterskie przesłanie do zebranych gości oraz deleWszyscy powinni sobie przypomnieć w tym
przez zespół ZUZP .
gatów.
miejscu gotowy juŜ harmonogram procesu
(Ciąg dalszy ze strony 1)

nie moŜna wykluczyć wydzielenia ich poza strukturę
oddziału.

•

Comiesięczne obrady Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
GE Enea– oddział w Gorzowie

27 lutego w Rejonie Energetycznym Gorzów odbyło
się comiesięczne zebranie Komisji NSZZ „S”, połączone ze spotkaniem z załogą RE. Jak zwykle omawiano bieŜące tematy związane z działalnością NSZZ
„S” zarówno naszego Oddziału, jak i GE Enea S.A.
Sprawozdanie członkom Komisji w imieniu Prezydium
przedstawił Przewodniczący KM, Krzysztof Gonerski.
Omówił między innymi stan negocjacji ZUZP, spotkanie z Dyrekcją Oddziału, a takŜe bieŜące działania
NSZZ S. Mieczysław Pluciński przedstawił pokrótce
sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza GE
Enea S.A. O tym , co udało mi się zanotować z tej
relacji patrz poniŜej w tekście „Co w Radzie piszczy”.
Bogdan Duszak zrelacjonował nowe zasady funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasad dofinansowania wypoczynku pracowników oraz ich dzieci. NSZZ Solidarność naszego
Oddziału zasiliły kolejne 3 osoby, które zostały przyjęte do naszego związku Uchwałą KM NSZZ „S”
Komisja w przyjętym Stanowisku wyraziła krytyczne
zdanie wobec planów wydzielania Operatora Systemu
Dystrybucyjnej i uznała takie działania za formę krytej
restrukturyzacji. Zarząd GE Enea przedkładając do
zaopiniowania Radzie Nadzorczej pomysł wydzielenia OSD łamie zawarte porozumienia społeczne.
Po obradach odbyło się spotkanie z załogą RE Gorzów. Martwić musi nikłe zainteresowanie ze strony
pracowników RE. I albo jest ono wynikiem dobrej
polityki informacyjnej Komisji Oddziałowej- co nas
cieszy lub pracownicy po prostu nie są zainteresowani tego typu spotkaniami. Ten ostatni powód musi
niepokoić w świetle wydarzeń czekających naszą
firmę. Pomimo to w dalszym ciągu nasza Komisja
uwaŜa za potrzebne bezpośrednie spotkania z pracownikami jako najlepszą formę kontaktu z załogą
Oddziału.

Walny Zjazd Delegatów NSZZ
„Solidarność” GE Enea S.A.–
S.A.– Oddział Gorzówie Wlkp.
Wlkp
5-6 marca w ośrodku szkoleniowym Zdroisko miało
miejsce najwaŜniejsze wydarzenie dla Solidarności
naszego Oddziału, czyli II sesja WZD NSZZ Solidarność Oddziału w Gorzowie. Uczestniczyli w nim goście Zjazdu, zaproszeni przez naszą Komisję Międzyzakładową:
1/ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Janusz Śniadek,
2/ Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek
3/ Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzowskiej

•

•

•
Nawiązał w nim do tekstu hymnu NSZZ Solidarność.
Pomimo upływu 15 lat od upadku totalitaryzmu, nadal
polski robotnik Ŝyje w ciągłym strachu. Strachu przed
utratą pracy i w ciągłej obawie o los swoich bliskich.
•
Cały czas toczy się walka o prawo doprawdy.
Media stoją nie na straŜy prawdy, lecz kłamstwa.
Niektórzy juŜ chętnie pogrzebaliby Solidarność, gdyŜ
cały czas to właśnie ona stoi na straŜy prawa do
prawdy oraz praw pracowniczych. Solidarność to
jednak nie tylko związek zawodowy. Solidarność
oznacza równieŜ solidarność z drugim człowiekiem.
•
Niektórzy ludzie Solidarności sprzeniewierzyli się tej
wielkiej idei, dokonali zamachu na idee sierpnia roku
1980. Nam wszystkim potrzebna jest prawda. Tak ma
znaczyć tak, nie ma znaczyć nie. Na delegatach, jako
tych wybranych ciąŜy szczególny obowiązek mówienia prawdy. Tylko wtedy Solidarność będzie znaczyć
Solidarność i nie będzie tylko znaczkiem, symbolem
na klapie marynarki. Bowiem nie tylko brakuje nam
wszystkim kasy, lecz równieŜ tej ludzkiej solidarności
z drugim człowiekiem.
Przewodniczący KM „S”, Krzysztof Gonerski podziękował księdzu prałatowi za skierowane do delegatów
słowa, które wzmocniły w nas poczucie odpowiedzialności za los wszystkich pracowników i będą wskazówką do podejmowania przez delegatów roztropnych decyzji w poczuciu solidarności z drugim człowiekiem.
Po sprawach proceduralnych, czyli przyjęciem porządku obrad oraz wyborem komisji niezbędnych dla
prawidłowej pracy Zjazdu, sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przedstawił w jej imieniu Przewodniczący Krzysztof
Gonerski.
NajwaŜniejsze tezy wystąpienia Przewodniczącego

•

wydzielania spółek!
W naszej ocenie rok 2003 jest rokiem z jednaj strony sukcesu (zablokowanie przez
Solidarność niekorzystnych zapisów w Strategii Enei), z drugiej straconym. Nie mamy
bowiem jednolitego Układu Zbiorowego Pracy. Musieliśmy się ciągle koncentrować na
walce z pomysłami zarządu Enei, godzącymi
w bezpieczeństwo miejsc pracy.
Pracodawca łamał wielokrotnie podpisane
porozumienia społeczne, szykanował działaczy związkowych. Przykładami tutaj są: Regulaminy Organizacyjne, przeniesienie do
innego pracodawcy bez konsultacji sprzątaczek w O/Szczecin, powołanie spółki Entur.,
forsowanie pomimo licznych merytorycznych
uwag strategii Enei, szykanowanie kol. T.
Dachowskiego.
WaŜną decyzją NSZZ Solidarność było wyjście z FZZ. Dalsze pozostawanie Solidarności w tej strukturze naszym zdaniem mogło
spowodować brak z naszej strony skutecznej
obrony pracowników Grupy.
Za zagroŜenie dla nas wszystkich uwaŜamy
zmiany prawa pacy wprowadzone przez rząd
Millera, niekorzystny sposób naliczania staŜu
pracy przy podziale akcji pracowniczych po
wejściu w Ŝycie rozporządzenia MSP. W
ewidentny sposób dyskryminuje ono pracowników wydzielonych ze struktury ZE spółek.
W obronie miejsc pracy wszystkich pracowników Enei w dniu 03.06.2003 zorganizowaliśmy pikietę w Poznaniu oraz weszliśmy w
spór zbiorowy z pracodawcą. Znowu przy
biernej postawie innych organizacji związkowych. CzyŜby tylko Solidarności zaleŜało na
obronie praw pracowniczych?

Prace nad ZUZP posuwają się za wolno,
gdyŜ napotykają trudności z uzgodnieniem
draŜliwych zapisów (np. z ujednolicenie za(Ciąg dalszy na stronie 3)
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strzega porozumienia z Sielpi. Dowodami na
to jest sprzedaŜ Elektrociepłowni Poznańsad wynagradzania).
skich bez pakietu socjalnego. Notorycznie
Czynnie uczestniczymy w ogólnopolskich
łamany jest dialog społeczny. Ministerstwo
akcjach protestacyjnych, organizowanych
straszy, Ŝe jeŜeli będzie opór przed konsoliprzez Solidarność (Warszawa– 25.04.2003;
dacją i prywatyzacją, to zacznie sprzedawać
Lubuski Urząd Wojewódzki– 28.10.2003).
pojedyncze zakłady.
•
Dowodem rosnącego zaufania pracowników
JeŜeli chodzi o Operatora Systemu Dystrybudo NSZZ Solidarność okazały się wybory do •
cyjnego, to według jego informacji w przyRady Nadzorczej, w których nasi kandydaci
padku Enei w strukturze miałoby się znaleźć
uzyskali wymagana większość głosów juŜ
pierwszej turze wyborczej! I na ich postawie
około 5,7 tys. pracowników. Na zespole
trójstronnym przedstawiciele Enei będą mósię nie zawiedli. Gdy przyszło do decydującego głosowania nad Strategią GE Enea, zawić cała prawdę o procesach związanych z
Eneą.
głosowali przeciwko. Niechlubnym wyjątkiem
był tutaj Krzysztof Statucki z druŜyny Forum, •
W związku z upływającą w czerwcu kadencją
który wbrew wcześniejszym ustaleniom zaobecnego Zarządu, trudno cokolwiek powiegłosował „za”. Ale to nie problem NSZZ Solidzieć o dalszych działaniach w Enei nowo
darność, lecz tych, którzy tę kandydaturę
powołanego (starego?) Zarządu.
wystawili.
•
Związki mają czas do 23 marca na uzgodnie•
Budującym zjawiskiem jest przystąpienie do
nie polityki płacowej. Jest to bardzo mało
NSZZ Solidarność naszego oddziału 40
czasu, ale z naszej strony zrobimy wszystko,
osób. I mamy nadzieję, Ŝe liczba naszych
aby udało się podpisać porozumienie płacoczłonków będzie stale rosła. Obecnie MOZ
we.
naszego oddziału liczy 460 członków.
Z inicjatywy Solidarności w naszym oddziale powoła- Wystąpienie Kazimierza Grajcarka, szefa
no Zakładową Komisję Pojednawczą. Solidarność
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
reprezentuje tam Dariusz Gaik
NSZZ Solidarność.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

import bezrobocia. Daliśmy sobie wmówić, Ŝe
prywatyzacja to jedyny ratunek dla gospodarki i
szansa na unowocześnienie. Ale okazuje się, Ŝe
jest tylko źródłem transferu kapitału za granicę i
zwolnień pracowników!
NSZZ Solidarność musi nastawić się na pozyskiwanie
do swoich szeregów młodych. Oni to bowiem
będą naszą nadzieją. Musi się zdecydowanie
nastawić na obronę człowieka i jego prawa do
godności.
Komisja Trójstronna to jedno wielkie oszustwo. Tak
naprawdę trójstronny dialog społeczny nie istnieje. Opiera się na dyktacie rządu i pracodawców,
a konsultacje społeczne Hausnera to jedna
wielka kpina!
Zmiany zasad przejścia na wcześniejszą emeryturę
uderza we wszystkie grupy do tej pory zaliczane
do pracujących w warunkach szczególnych lub
szczególnie uciąŜliwych. Jednak z wyjątkami.
Nie narusza się za to interesów środowisk sędziowskich, prokuratorskich, milicyjnowojskowych oraz urzędników państwowych.
Kpiną jest obowiązek pracy do 65 roku Ŝycia np.
montera linii napowietrznej, kaŜąc mu w tym
wieku wchodzić na słupy energetyczne!
Gdy łamane są podstawowe prawa człowieka, w tym
wolność zrzeszania się, gdy wymiar sprawiedliwości pilnuje tylko interesu władzy oraz oligarchów– to Polskę trudno nazywać państwem
prawa! Państwo prawa ma słuŜyć i strzec interesów kaŜdego obywatela!

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
Janusza Śniadka.

Uznał za bardzo poŜyteczne spotkania właśnie z
dołami, czyli Komisjami Zakładowymi i delegatami. Bowiem dla Sekretariatu to właśnie one są
najwaŜniejszymi. Władze związku takie jak
Komisja Krajowa, Regiony czy Sekretariat nie
mogą bowiem uwaŜać się za najmądrzejsze, Ŝe
wiedzą wszystko lepiej. Ich rolą jest słuŜenie
pomocą właśnie Komisjom Zakładowym oraz
wszelka pomoc przy rozwiązywaniu problemów.
Solidarność musi być nastawioną na człowieka i jego
obronę. Musi zaznaczyć swoją jakość. Ludzie
bowiem nie rozróŜniają juŜ, który związek jest
którym.
Media oszukują społeczeństwo, operując półprawdami lub wręcz kłamiąc. Dowodem jest atak mediów na ruch związkowy. Przedstawiają go jako
głównego hamulcowego reformowania gospodarki kraju. Solidarność jednak zawsze będzie
broniła człowieka. Pracownik nie moŜe być
traktowany jako zbędne obciąŜenie, jako koszt,
którego naleŜy się pozbyć. Takie pojmowanie
reform, szczególnie przez ekipę Millera doprowadziło do dramatycznego wzrostu bezrobocia i
tragedii wielu polskich rodzin.
Dramatem będzie dla Polaków wejście kompletnie
nieprzygotowanego kraju do Unii Europejskiej.
Przed referendum bezczelnie Polacy zostali
Wystąpienia gości Zjazdu
oszukani. I zapłacą za to straszną cenę. Młodzi
wyjadą za chlebem do pracy na zachód. Kto w
Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Dachowski,
takim razie zapracuje na emerytury ich rodziców
członek Prezydium MKK oraz wiceprzewodniczący
i dziadków? Czy Polacy mają być dla Unii tylko
Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
źródłem taniej siły roboczej?
•
Stwierdził, Ŝe ministerstwo Skarbu nie prze- Prywatyzacja to sprzedaŜ miejsc pracy Polaków i
Solidarność naszego Oddziału organizuje cykliczne
turniej sportowe o puchar NSZZ Solidarność– piłki
noŜnej oraz piłki siatkowej.
•
Podsumowując stwierdził, Ŝe ZUZP to nie
jedyne zadanie stojące przed Solidarnością.
Czeka nas wybór kandydata na członka
Zarządu, wybieranego przez załogę. Mamy
nadzieję, Ŝe kandydat Solidarności uzyska
zdecydowane poparcie załogi Enei. Czekają
nas nieuniknione zmiany organizacyjne oraz
bliska juŜ prywatyzacja. Rolą NSZZ Solidarność jest w tym wszystkim zabezpieczenie
interesów pracowników, szczególnie obrona
miejsc pracy. Czeka nas równieŜ podjęcie
decyzji w sprawie pozbycia się majątku socjalnego. Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności czeka podjęcie fundamentalnej decyzji
dla jej funkcjonowania w sprawie zmian Statutu NSZZ Solidarność.
Po sprawozdaniu z działalności, sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik naszej Komisji Mariusz
Kępiszak. Protokół z przeprowadzonej kontroli delegatom przedłoŜyła Komisja Rewizyjna. W końcowym
efekcie tej kontroli wnioskuje o udzielenie Komisji
Międzyzakładowej absolutorium.

Po przywitaniu wszystkich uczestników Zjazdu, w
swoim wystąpieniu stwierdził między innymi:
KaŜda branŜa nastawiła się na obronę własnych
interesów, zaginęła gdzieś w tym wszystkim
szeroko rozumiana Solidarność ze wszystkimi
grupami zawodowymi.
Związek zawodowy NSZZ Solidarność musi ukierunkować swoje działania na wszystko, co łączy
wszystkich członków i unikać podziałów w imię
obrony Solidarności rozumianej jako całość.
Takim działaniem była akcja zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem Ustawy o zmianie ustawy, dotyczącym przywrócenia zasad wypłaty
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Nawet
SLD stwierdziło, Ŝe liczby zebranych podpisów
nie moŜe lekcewaŜyć. Był to równieŜ medialny
sukces Solidarności.
Za główny cel obecnie uznajemy obronę prawa do
wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz obronę
praw pracowniczych. Dzięki NSZZ Solidarność
doszło do podpisania porozumienia pomiędzy
Prokuraturą Krajową i Państwową Inspekcją
Pracy w sprawie ścigania jako przestępstwa nie
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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wypłacania przez pracodawców wynagrodzeń
dla pracowników. Solidarność wystąpiła o taką
zmianę prawa, aby niewypłaconych wynagrodzeń nie moŜna było zaksięgować jako koszt
firmy i karać podobnie, jak ma to miejsce w
przypadku nie płacenia podatków.
Będziemy protestować przeciwko pozakodeksowym
formom zatrudnienia, czyli tzw. samozatrudnianiu. Solidarność domaga się zrównania praw
obywatelskich,
Za groźne dla wszystkich pracowników „S” uznała
podpisane z pracodawcami przez OPZZ porozumienie, dotyczącego moŜliwości nieograniczonej
liczby umów o pracę na czas określony oraz
wypowiadanie Układów Zbiorowych, nie potrącanie przez pracodawco składek członkowskich,
Ciągle trwa wojna rządu i pracodawców ze związkami
zawodowymi, szczególnie z Solidarnością i
musimy być na nią gotowi. Tylko jedność całego
związku pozwoli nam się obronić. Musimy pamiętać, Ŝe jesteśmy na froncie!
Wyzwaniem dla Solidarności będzie integracja europejska i obrona miejsc pracy. Będziemy musieli
mocno zaakcentować obecność Solidarności w
europejskim ruchu związkowym.
Przed nami Krajowy Zjazd Delegatów, na którym
mają być przyjęte zmiany w Statucie. Od rozwagi delegatów będzie zaleŜało, czy Solidarność
utrzyma swoją jedność.
Solidarność będzie zawsze popierała działania kaŜdego rządu, słuŜące tworzeniu miejsc pracy. Jednak działania te muszą rzeczywiście słuŜyć
temu celowi, a nie tylko uderzać w pracowników.
Przeciwko takim działaniom lub działaniom
pozorowanym „S” będzie zawsze zdecydowanie
protestować.
Struktury regionalne są nadal potrzebne. Wzmocnienie struktur branŜowych musi następować na
drodze ewolucji, a nie rewolucji. Groziłoby nam
rozbicie całego związku. Istnieją bowiem
sprzeczności interesów pomiędzy poszczególnymi branŜami. Według Komisji Krajowej, podział
składki pomiędzy KK, a struktury branŜowe
rozkłada się mniej więcej po połowie. Nie ma
więc mowy o dyskryminacji finansowej branŜ.
Nie konfrontujmy ze sobą poszczególnych branŜ
w imię zachowania jedności całej Solidarności.
Związek musi elastycznie reagować na pojawiające
się zagroŜenia. Akcje protestacyjne naleŜy organizować punktowo, w miejscu wystąpienia problemu. Tak, jak to było w czasie ogólnopolskich
dni protestu, czy teŜ w obronie fabryki „Wagon
S.A..” Nie jest juŜ moŜliwe zorganizowanie legalnego strajku generalnego. Nie jest moŜliwe
zagwarantowanie miejsc pracy dla jego uczestników. MoŜliwe są tylko akcje punktowe
Zarzuty o dyktat Komisji Krajowej są bezpodstawne.
Rola Komisji jest słuŜebna wobec poszczególnych struktur związku. Komisja Krajowa zawsze
będzie działać w obronie jedności związku.
NSZZ „Solidarność” jest jedynym związkiem
zawodowym, gdzie mogą się równocześnie
spotkać przedstawiciele wszystkich środowisk
pracowniczych oraz wszystkich branŜ!

częściej skarŜyć rząd Polski do instytucji międzynarodowych jako formę nacisku do respektowania ratyfikowanych umów międzynarodowych,
dotyczących praw związkowych oraz praw człowieka.
Na zakończenie Ŝyczył wszystkim delegatom owocnych obrad i pracy związku dla dobra całej załogi
naszego Oddziału.
W dalszej części obrad delegaci przyjęli jednomyślnie
uchwałę o absolutorium dla Komisji Międzyzakładowej. Przyjęto Uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej
członkom związku z okazji Świąt Wielkanocnych.
Zajmowano się sprawą majątku socjalnego- przyjęto
stanowisko Zjazdu w tej sprawie.
Zjazd wystąpił ze stanowiskiem do Zarządu Enei o
natychmiastowe przystąpienie do negocjacji płacowych oraz wyrównywania dysproporcji płacowych.
Uchwałą Zjazdu przyjęto 3 osoby w szeregi NSZZ
Solidarność.

Podsumowując. Zjazd ten był zjazdem wyjątkowym.
Bo po raz pierwszy w naszej historii gościł Przewodniczącego Komisji Krajowej. Po drugie, mieliśmy moŜliwość adresowania bezpośrednio do Niego swoich
pytań i wątpliwości oraz przedstawić nasze opinie,
nasze nadzieje związane z funkcjonowaniem całej
Solidarności. W odczuciu piszącego te słowa, oraz
chyba wszystkich uczestników, pozwoli to Przewodniczącemu KK ocenić oczekiwania „dołów związkowych” wobec Komisji Krajowej.
Relację z obrad sporządził dla Was:
Wiesław Szydełko

Wywiad z Przewodniczącym Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, Januszem Śniadkiem

-Dokąd , Twoim zdaniem zmierza NSZZ Solidarność?
Muszę strasznie serio na nie odpowiedzieć, bo pytanie jest niezwykle głębokie.
Najpierw troszkę odwracając twoje pytanie odpowiem
pytaniem, czy potrzebna jest Solidarność?
Bo dzisiaj w tej atmosferze, w tym klimacie bardzo
nieprzychylnym związkom zawodowym w ogóle, w
tym i Solidarności, zaczynają być publicznie stawiane
pytania, czy związki są potrzebne.
Czy potrzebna jest i Solidarność?
Ja odpowiem na to, Ŝe śledząc te tendencje, w tym
ogólnoświatowe, równieŜ europejskie i trendy gospoJeŜeli chodzi o finanse związku, to obecnie 40%
darcze, w tym zjawisko globalizacji, uwaŜam, Ŝe Soliśrodków, to środki pozaskładkowe, pochodzące darność dzisiaj jest jeszcze bardziej potrzebna niŜ
między innymi z opłat za wynajem lub działania kiedykolwiek im bardziej nagminne są zjawiska niefundacji dla Solidarności.
przestrzegania prawa, braku poszanowania dla godPo zakończeniu wystąpienia Janusz odpowiadał na
ności pracownika, ta dominacja kapitału wynikająca z
pytania zebranych. Szczególnie zwracano uwa- w pewnym stopniu nieuniknionych obiektywnie procegę na mocniejsze działania NSZZ S w obronie
sów, pewnie nie do odwrócenia i zatrzymania i w
praw pracowniczych oraz na rolę Komisji Krajo- sytuacji, gdy nie towarzyszą tym procesom jakby
wej, jako ich koordynatora. Solidarność powinna kulturowe zmiany w środowisku pracodawców, nasta-

wieniu tych środowisk na zysk i uprzedmiotowienia
człowieka, traktowania pracowników tylko w kategoriach pozycji kosztów, to wszystko powoduje, Ŝe
NSZZ Solidarność staje się jeszcze bardziej potrzebna.
Myślę, Ŝe Solidarność jest częścią Polski, Ŝe jest
naturalna częścią naszych środowisk, Ŝe te wszystkie
plagi, patologie, które dotykają naszego społeczeństwa w mniejszym czy większy stopniu są oczywiście
obecne równieŜ i w Solidarności. I są to pewne elementy niesprzyjające, osłabiające nas a równocześnie motywujące do przeciwdziałania, przeciwstawienia się tym zjawiskom.
Stawienia im czoła. Jeśli ten cały zespół ideałów,
który wyznawaliśmy w sierpniu 1980, który cały czas
jest obecny w naszym Statucie, jest zapisany na
naszych sztandarach, w naszej retoryce i naszej
spuściźnie, w tym do czego się odwołujemy, traktujemy serio, to właśnie stajemy wobec ogromnych wyzwań!
I musimy jako związek im sprostać.
I teraz pytanie, ku czemu zmierza Solidarność łączy
się z następnym pytaniem: czy my sprostamy temu
wszystkiemu?
Czy zostaniemy przywaleni gruzem i polegniemy, czy
teŜ zdołamy na tyle wykrzesać z siebie tyle sił, hartu
ducha aby sprostać i przeciwstawić się tym wszystkim
niekorzystnym zjawiskom i trendom!
I myślę, Ŝe właśnie o tego typu nowych wyzwaniach,
o tym, Ŝe polska Solidarność jest szczególnie potrzebna Europie i Światu mówił Ojciec Święty, świadom tych wszystkich zagroŜeń.
Być moŜe, jako ten wizjoner, widzący dalej i szerzej
od nas wszystkich potrafił juŜ wcześniej to przewidzieć, mówić o tym do nas, przestrzegać i wskazywać. Ja, świadom swoich doświadczeń, sytuacji dramatycznych i beznadziejnych– nocy stanu wojennego, gdy nie było Ŝadnych przesłanek do nadziei, do
poczucia, Ŝe wygramy i przetrwamy, równieŜ i dzisiaj
nie opuszczam rąk i wierzę, Ŝe w tych naszych środowiskach, właśnie w Solidarności będzie wystarczająco
duŜo potencjału wynikającego z obecności takich
osób, które będą chciały tym wszystkim wyzwaniom
sprostać i podjąć rzuconą nam rękawicę.
śe będzie nas wystarczająco duŜo, aby to wyzwanie
podjąć i wygrać.
Ale teraz, gdym chciał to tylko na tej płaszczyźnie
ideowej, na takiej retoryce wartości poprzestać, to
myślę, Ŝe to by było nieszczęście.
śe ten właśnie język wartości, pewnego przesłania,
pewnych idei trzeba przełoŜyć na pewną pragmatykę
skutecznych działań.
To powinno się przejawiać w profesjonalizacji działań,
kładzenie nacisku na szkolenia działaczy, na budowanie struktur i pozyskiwanie członków związku. Na
budowaniu związku poprzez liczebność, sprostanie
wyzwaniu, jakie stwarza to, o czym wcześniej mówiłem.
Problemem dla nas jest samozatrudnienie.
A więc formuła zatrudniania, która pozbawia na konstytucyjnego prawa do zrzeszania się, która jest elementem nieuczciwej konkurencji, dumpingu.
-Pozwolisz Janusz, Ŝe ci przerwę i apropo działań
antyzwiązkowych. Czy nie uwaŜasz, Ŝe między
innymi rozdrabianie struktur firm, wydzielanie
spółek i spółeczek jest działaniem antyzwiązkowym?
Myślę, Ŝe nie jest to do końca zasada, Ŝe te róŜne
działania polegające na podziale struktur słuŜą temu
celowi.
Oczywiście, w jednostkowych przypadkach moŜe się
zdarzyć uderzenie w związek, natomiast nie sądzę,
aby występowało to w skali generalnej, masowej.
Jest natomiast cały zespół działań, głównie legislacyj(Ciąg dalszy na stronie 5)
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nych, jakby z góry obliczonych na uderzenie w związek. śe pewne szykany, które się stosuje wobec
działaczy związkowych, mają właśnie taki cel. Do tych
wszystkich antyzwiązkowych działań zaliczyłbym teŜ
zatrudnianie na czas określony.
śe jest to jedna z patologii coraz bardziej obecnych,
wyciągająca ludzi spod Kodeksu Pracy i pozbawiająca ich prawa do zrzeszania się.
Zatrudnieni na czas określony praktycznie tracą chęć
zrzeszenia się w związek. Jest kolejne wydzieranie
nam pewnych środowisk.
My obecnie jesteśmy na froncie!
Dzisiaj za działalność związkową wyrzucanych jest z
pracy więcej ludzi niŜ w stanie wojennym!
Ten fakt jest dla nas bardzo gorzką pigułką.
Ja jednak liczę na pewną przekorę Polaków, Ŝe im
bardziej się ich przyciska, im bardziej są gnębieni tym
ich opór jest coraz twardszy. śe tutaj zadziała trzecia
zasada dynamiki.
-Podczas Twojego wystąpienia na naszym zjeździe celowo zapytałem o restrykcyjne działanie
związku w obronie Ŝywotnych praw pracowniczych i masowe akcje protestacyjne. Punktowe
akcje załatwiają problemy lokalne. Wiem równieŜ
o tym jak trudno by było o strajk generalny. Ale
teŜ wiemy, Ŝe na straŜy przestrzegania prawa na
mocy konstytucji stoi rząd. I to on powinien odpowiadać za łamanie prawa. Czy tutaj nie moŜna
znaleźć sposobu na wymuszenie respektowania
zapisów prawa? MoŜe sukces odniesiony w ogólnopolskich dniach protestu i jego oddźwięk medialny nie jest dowodem, Ŝe częste masowe akcje
jednak sprzyjają Solidarności, mają dobry wydźwięk społeczny?
Komisja Krajowa, robi co moŜe. Piszemy skargi do
Międzynarodowej Organizacji Pracy, zaskarŜyliśmy
niektóre przepisy Kodeksu Pracy do Trybunału Konstytucyjnego, piszemy skargi na rząd do organizacji
praw człowieka. Natomiast nie mamy moŜliwości jako
związek postawienia rządu przed Trybunałem Stanu
za nieprzestrzeganie zapisów Konstytucji.
JeŜeli chodzi o masowe akcje protestacyjne: powiedzmy sobie szczerze. Częstsze organizowanie masowych akcji teŜ ma swoje granice. I Ŝeby zorganizować
kolejną akcję protestacyjną, to jest do tego potrzebne
wojsko.
To nie jest tylko zadanie dla Komisji Krajowej, to
członkowie związku muszą mieć wolę w nich uczestniczenia.
PrzecieŜ zorganizowanie akcji nieudanej popsuje
morale nas wszystkich, pozostawi niesmak.
Tutaj teŜ pojawia się kolejna waŜna kwestia.
Nie moŜna szafować ot tak sobie pewnymi decyzjami,
bo to wiąŜe się z odpowiedzialnością za koszty oraz
bezpieczeństwo uczestników. W grę wchodzi coraz
więcej rzeczy, o których kiedyś w ogóle się nie myślało.
Wszystko coraz bardziej się profesjonalizuje i cierpliwością członka związku, jego bezpieczeństwem trzeba szermować bardzo ostroŜnie.
Stąd jesteśmy w takiej sytuacji, Ŝe akcje jednak powinny być punktowymi, organizowane w małych miejscowościach i organizowane jak najczęściej w taki
właśnie sposób.
To daje jak najlepszą komunikację ze społeczeństwem lokalnym i znajduje oddźwięk w lokalnych
mediach. Nie moŜemy siebie i innych zamęczyć.
Musimy jednak zakładać, Ŝe podobnie jak maszyna
parowa, nasze akcje nie będą miały jednak wysokiej
skuteczności, Ŝe nasza sprawność będzie na poziomie kilkunastu, maksymalnie do 20 %. I jeśli jest
gdzieś ten uzysk, to musimy się z nim oswoić. Padały
przykłady Włoch czy teŜ Francji– tam uczestniczyło w
akcjach około miliona czy ponad milion osób. Tylko
jaki był tego efekt. Owszem, liczebnie było to duŜo ale

nie udało się inicjatorom tych akcji zatrzymać niekorzystnych zmian!
- Jakie są Twoim zdaniem najbardziej spektakularne sukcesy Solidarności?
Ja powiem tak, poniewaŜ ja sam tu sygnalizuję. Rzeczą dla nas kluczową, takim być albo nie być jest
kwestia pozyskiwania członków związku, bowiem
generalnie liczebność nasza się kurczy.
Ten spadek udało się zahamować i zaczynamy mieć
pewne sukcesy w tworzeniu nowych Komisji Zakładowych, pozyskujemy nowych członków związku. KaŜda
pozyskana nowa osoba jest naszym sukcesem.
Sprzyja temu pozyskiwaniu odzyskiwany autorytet i
zaufanie do Solidarności, a więc na pewno jest naszym sukcesem wzrost deklarowanego zaufania do
naszego związku i spadek nieufności.
Sukcesem dla nas jest takŜe kaŜde obronione miejsce pracy, kaŜdy obroniony przed zwolnieniem członek związku.
A takimi spektakularnymi sukcesami są: fabryka
„Wagon S.A. ”, Huta Ostrowiec czy teŜ przykład spółki
Hetman i obronieni tam pracownicy. Takich przykładów jest oczywiście więcej, podaje te najbardziej
znane.
Ogromną mamy frustrację dotyczącą prac Komisji
Trójstronnej i małej efektywności tego gremium, ale
jak juŜ mówiłem, podając przykłady ww. zakładów Na
przykład był zamiar zwolnienia 40 osób, nam udało
się obronić większość z nich i zwolnionych zostało
tylko 7.
Oczywiście stał się dramat– zwolniono siedmiu ludzi.
Ale sukcesem było obronienie właśnie tych 33!
Podobnie jest z tą naszą Komisją Trójstronną, czyli
negocjacjami, które tam się odbywają.
Zderzamy się z propozycjami daleko idącymi, redukujemy je istotnie, niemniej cześć tych bolesnych rzeczy
dla ludzi i tak się zdarza.
Stąd odbiór społeczny jest niedobry, bo coś tam jednak w nas uderzyło.
Natomiast te sukcesy nie są spektakularne i nie są
medialnie nagłaśniane ale jednak obiektywnie istnieją.
Czasem udaje się redukować tę skale zagroŜeń,
skalę zakusów na takie czy inne niedobre zmiany.
-Czy Twoim zdaniem na przeszkodzie wzrostu
liczby członków związku nie stoi prawo, które
mówi, Ŝe związek zawodowy reprezentuje wszystkich pracowników, a nie tylko swoich członków?
Znam ten problem. Myśmy bardzo głęboko analizowali tę sytuację. Niestety, z polskiej konstytucji wynika, Ŝe inne rozwiązania nie są moŜliwe.
Jest taka pokusa, takie głosy. Ze gdyby było inaczej,
to byłoby lepiej.
Ale nasi przyjaciele z AFL– CIO ze Stanów Zjednoczonych przestrzegali nas przed taką właśnie filozofią
myślenia. Mówili, Ŝe taką postawę, taką strategię
przyjęły związki amerykańskie jeszcze przed I wojną
światową i prowadziły ją jeszcze przez około 20 lat
czy nawet dłuŜej. To doprowadziło do uwiądu związków. Ich zajmowanie się samymi sobą, koncentrowanie się na własnych sprawach prowadziło do dramatycznego spadku liczby członków. I dopiero otwarcie
się związków spowodowało odwrócenie się tej tendencji.
Uczmy się czasem na błędach innych, a nie na swoich.
Chciałbym jeszcze wrócić do łamania praw związkowych. Nasze wejście do Unii Europejskiej, choć tak
do końca nie wiem jak to będzie wyglądać w praktyce,
da szansę kaŜdemu obywatelowi zaskarŜenia państwa z tytułu niedostosowania pewnych regulacji
polskich i dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód
poniesionych z niedostosowania do prawodawstwa
unijnego.
- W świetle zbliŜającego się Krajowego Zjazdu
Delegatów, na którym mają być przyjęte zmiany w
Statucie naszego związku, który wariant zwycięŜy,

która opcja?
Tutaj nie ma jakiejś mnogości zmian i jeŜeli dokładnie
przestrzegać litery naszych poprzednich decyzji, to na
tym Zjeździe będzie taka zero- jedynkowa decyzja
przyjęcia lub odrzucenia projektu Statutu, ewentualnie
rozpatrzenie tych wniosków, które odrzuciła Komisja
Statutowa. Natomiast najbliŜsza Komisja Krajowa,
która ma odbyć się w marcu po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu ich przychyli się do tego, aby Zjazd je rozpatrzył. Takie dyspozycje są zawarte są w uchwale
Komisji Krajowej, mówiącej o procedurze przygotowania projektu Statutu na ten Zjazd.
-Które ugrupowanie, ugrupowania polityczne
Twoim zdaniem są naturalnym sojusznikiem Solidarności?
Solidarność realizując niezwykle istotne pomysły
legislacyjne, zwraca się do wszystkich ugrupowań
politycznych, bez wyjątku.
Przy czym w sposób naturalny pewne sprawy staramy się załatwiać tymi ścieŜkami z tymi, którzy nie
budzą naszych oporów ideowych. Tymi są i PO, i PiS,
i LPR. A w Senacie jest blok Senat 2000. W Solidarności, podobnie jak i u większości Polaków są ogromne rozterki co do przyszłości Polski i kogo wybrać,
aby się znowu nie sparzyć.
śe wreszcie którejś z partii uda się zbudować silne
państwo i zapewni ona sprawne rządzenie Polską.
Tak, aby sprawy Polski rozwijały się naprawdę dla
dobra Polaków.
-Oczywistym jest, Ŝe kaŜdy z nas liczy na poprawę
swojego losu po naszym wejściu do Unii Europejskiej, ale przy tak wynegocjowanych, wręcz fatalnych warunkach naszego członkostwa istnieje
zagroŜenie, Ŝe będziemy tylko źródłem taniej siły
roboczej. Czy to nie będzie kolejnym problemem.
Grozi nam masowy wyjazd młodych, wykształcony ludzi za chlebem. Kto będzie pracować na
emerytury rodziców i dziadków. Czy to nie będzie
równieŜ problemem dla związku?
To jest niesłychanie powaŜne pytanie, tylko ja sobie je
zadaje w takiej formule: większość z nas w kraju ludzi
doprowadzonych do rozpaczy brakiem źródła utrzymania powiada, Ŝe są gotowe podjąć kaŜdą pracę i za
kaŜde pieniądze byle tylko zdobyć jakieś źródło utrzymania i mieć, za przeproszeniem co do garnka włoŜyć.
śeby nie być skazanym na przestępstwo czy teŜ na
Ŝebranie.
A więc formuła zatrudniania, która pozbawia na konstytucyjnego prawa do zrzeszania się, która jest elementem nieuczciwej konkurencji, dumpingu.
-Pozwolisz Janusz, Ŝe ci przerwę i apropo działań
antyzwiązkowych. Czy nie uwaŜasz, Ŝe między
innymi rozdrabianie struktur firm, wydzielanie
spółek i spółeczek jest działaniem antyzwiązkowym?
Myślę, Ŝe nie jest to do końca zasada, Ŝe te róŜne
działania polegające na podziale struktur słuŜą temu
celowi.
Oczywiście, w jednostkowych przypadkach moŜe się
zdarzyć uderzenie w związek, natomiast nie sądzę,
aby występowało to w skali generalnej, masowej.
Jest natomiast cały zespół działań, głównie legislacyjnych, jakby z góry obliczonych na uderzenie w związek. śe pewne szykany, które się stosuje wobec
działaczy związkowych, mają właśnie taki cel. Do tych
wszystkich antyzwiązkowych działań zaliczyłbym teŜ
zatrudnianie na czas określony.
śe jest to jedna z patologii coraz bardziej obecnych,
wyciągająca ludzi spod Kodeksu Pracy i pozbawiająca ich prawa do zrzeszania się.
Zatrudnieni na czas określony praktycznie tracą chęć
zrzeszenia się w związek. Jest kolejne wydzieranie
nam pewnych środowisk.
My obecnie jesteśmy na froncie!
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Dzisiaj za działalność związkową wyrzucanych jest z
pracy więcej ludzi niŜ w stanie wojennym!
Ten fakt jest dla nas bardzo gorzką pigułką.
Ja jednak liczę na pewną przekorę Polaków, Ŝe im
bardziej się ich przyciska, im bardziej są gnębieni tym
ich opór jest coraz twardszy. śe tutaj zadziała trzecia
zasada dynamiki.
-Podczas Twojego wystąpienia na naszym zjeździe
celowo zapytałem o restrykcyjne działanie związku
w obronie Ŝywotnych praw pracowniczych i masowe akcje protestacyjne. Punktowe akcje załatwiają
problemy lokalne. Wiem równieŜ o tym jak trudno
by było o strajk generalny. Ale teŜ wiemy, Ŝe na
straŜy przestrzegania prawa na mocy konstytucji
stoi rząd. I to on powinien odpowiadać za łamanie
prawa. Czy tutaj nie moŜna znaleźć sposobu na
wymuszenie respektowania zapisów prawa? MoŜe
sukces odniesiony w ogólnopolskich dniach protestu i jego oddźwięk medialny nie jest dowodem,
Ŝe częste masowe akcje jednak sprzyjają Solidarności, mają dobry wydźwięk społeczny?
Komisja Krajowa, robi co moŜe. Piszemy skargi do
Międzynarodowej Organizacji Pracy, zaskarŜyliśmy
niektóre przepisy Kodeksu Pracy do Trybunału Konstytucyjnego, piszemy skargi na rząd do organizacji
praw człowieka. Natomiast nie mamy moŜliwości jako
związek postawienia rządu przed Trybunałem Stanu
za nieprzestrzeganie zapisów Konstytucji.
JeŜeli chodzi o masowe akcje protestacyjne: powiedzmy sobie szczerze. Częstsze organizowanie masowych akcji teŜ ma swoje granice. I Ŝeby zorganizować
kolejną akcję protestacyjną, to jest do tego potrzebne
wojsko.
To nie jest tylko zadanie dla Komisji Krajowej, to
członkowie związku muszą mieć wolę w nich uczestniczenia.
PrzecieŜ zorganizowanie akcji nieudanej popsuje
morale nas wszystkich, pozostawi niesmak.
Tutaj teŜ pojawia się kolejna waŜna kwestia.
Nie moŜna szafować ot tak sobie pewnymi decyzjami,
bo to wiąŜe się z odpowiedzialnością za koszty oraz
bezpieczeństwo uczestników. W grę wchodzi coraz
więcej rzeczy, o których kiedyś w ogóle się nie myślało.
Wszystko coraz bardziej się profesjonalizuje i cierpliwością członka związku, jego bezpieczeństwem trzeba szermować bardzo ostroŜnie.
Stąd jesteśmy w takiej sytuacji, Ŝe akcje jednak powinny być punktowymi, organizowane w małych miejscowościach i organizowane jak najczęściej w taki
właśnie sposób.
To daje jak najlepszą komunikację ze społeczeństwem lokalnym i znajduje oddźwięk w lokalnych
mediach. Nie moŜemy siebie i innych zamęczyć.
Musimy jednak zakładać, Ŝe podobnie jak maszyna
parowa, nasze akcje nie będą miały jednak wysokiej
skuteczności, Ŝe nasza sprawność będzie na poziomie kilkunastu, maksymalnie do 20 %. I jeśli jest
gdzieś ten uzysk, to musimy się z nim oswoić. Padały
przykłady Włoch czy teŜ Francji– tam uczestniczyło w
akcjach około miliona czy ponad milion osób. Tylko
jaki był tego efekt. Owszem, liczebnie było to duŜo ale
nie udało się inicjatorom tych akcji zatrzymać niekorzystnych zmian!
- Jakie są Twoim zdaniem najbardziej spektakularne sukcesy Solidarności?
Ja powiem tak, poniewaŜ ja sam tu sygnalizuję. Rzeczą dla nas kluczową, takim być albo nie być jest
kwestia pozyskiwania członków związku, bowiem
generalnie liczebność nasza się kurczy.
Ten spadek udało się zahamować i zaczynamy mieć
pewne sukcesy w tworzeniu nowych Komisji Zakładowych, pozyskujemy nowych członków związku. KaŜda
pozyskana nowa osoba jest naszym sukcesem.
Sprzyja temu pozyskiwaniu odzyskiwany autorytet i

zaufanie do Solidarności, a więc na pewno jest naszym sukcesem wzrost deklarowanego zaufania do
naszego związku i spadek nieufności.
Sukcesem dla nas jest takŜe kaŜde obronione miejsce
pracy, kaŜdy obroniony przed zwolnieniem członek
związku.
A takimi spektakularnymi sukcesami są: fabryka
„Wagon S.A. ”, Huta Ostrowiec czy teŜ przykład spółki
Hetman i obronieni tam pracownicy. Takich przykładów jest oczywiście więcej, podaje te najbardziej
znane.
Ogromną mamy frustrację dotyczącą prac Komisji
Trójstronnej i małej efektywności tego gremium, ale
jak juŜ mówiłem, podając przykłady ww. zakładów Na
przykład był zamiar zwolnienia 40 osób, nam udało
się obronić większość z nich i zwolnionych zostało
tylko 7.
Oczywiście stał się dramat– zwolniono siedmiu ludzi.
Ale sukcesem było obronienie właśnie tych 33!
Podobnie jest z tą naszą Komisją Trójstronną, czyli
negocjacjami, które tam się odbywają.
Zderzamy się z propozycjami daleko idącymi, redukujemy je istotnie, niemniej cześć tych bolesnych rzeczy
dla ludzi i tak się zdarza.
Stąd odbiór społeczny jest niedobry, bo coś tam jednak w nas uderzyło.
Natomiast te sukcesy nie są spektakularne i nie są
medialnie nagłaśniane ale jednak obiektywnie istnieją.
Czasem udaje się redukować tę skale zagroŜeń, skalę
zakusów na takie czy inne niedobre zmiany.
-Czy Twoim zdaniem na przeszkodzie wzrostu
liczby członków związku nie stoi prawo, które
mówi, Ŝe związek zawodowy reprezentuje wszystkich pracowników, a nie tylko swoich członków?
Znam ten problem. Myśmy bardzo głęboko analizowali
tę sytuację. Niestety, z polskiej konstytucji wynika, Ŝe
inne rozwiązania nie są moŜliwe.
Jest taka pokusa, takie głosy. Ze gdyby było inaczej,
to byłoby lepiej.
Ale nasi przyjaciele z AFL– CIO ze Stanów Zjednoczonych przestrzegali nas przed taką właśnie filozofią
myślenia. Mówili, Ŝe taką postawę, taką strategię
przyjęły związki amerykańskie jeszcze przed I wojną
światową i prowadziły ją jeszcze przez około 20 lat
czy nawet dłuŜej. To doprowadziło do uwiądu związków. Ich zajmowanie się samymi sobą, koncentrowanie się na własnych sprawach prowadziło do dramatycznego spadku liczby członków. I dopiero otwarcie
się związków spowodowało odwrócenie się tej tendencji.
Uczmy się czasem na błędach innych, a nie na swoich.
Chciałbym jeszcze wrócić do łamania praw związkowych. Nasze wejście do Unii Europejskiej, choć tak do
końca nie wiem jak to będzie wyglądać w praktyce, da
szansę kaŜdemu obywatelowi zaskarŜenia państwa z
tytułu niedostosowania pewnych regulacji polskich i
dochodzenia odszkodowania z tytułu szkód poniesionych z niedostosowania do prawodawstwa unijnego.
- W świetle zbliŜającego się Krajowego Zjazdu
Delegatów, na którym mają być przyjęte zmiany w
Statucie naszego związku, który wariant zwycięŜy,
która opcja?
Tutaj nie ma jakiejś mnogości zmian i jeŜeli dokładnie
przestrzegać litery naszych poprzednich decyzji, to na
tym Zjeździe będzie taka zero- jedynkowa decyzja
przyjęcia lub odrzucenia projektu Statutu, ewentualnie
rozpatrzenie tych wniosków, które odrzuciła Komisja
Statutowa. Natomiast najbliŜsza Komisja Krajowa,
która ma odbyć się w marcu po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu ich przychyli się do tego, aby Zjazd je rozpatrzył. Takie dyspozycje są zawarte są w uchwale
Komisji Krajowej, mówiącej o procedurze przygotowania projektu Statutu na ten Zjazd.
-Które ugrupowanie, ugrupowania polityczne Twoim zdaniem są naturalnym sojusznikiem Solidar-

ności?
Solidarność realizując niezwykle istotne pomysły
legislacyjne, zwraca się do wszystkich ugrupowań
politycznych, bez wyjątku.
Przy czym w sposób naturalny pewne sprawy staramy
się załatwiać tymi ścieŜkami z tymi, którzy nie budzą
naszych oporów ideowych. Tymi są i PO, i PiS, i LPR.
A w Senacie jest blok Senat 2000. W Solidarności,
podobnie jak i u większości Polaków są ogromne
rozterki co do przyszłości Polski i kogo wybrać, aby
się znowu nie sparzyć.
śe wreszcie którejś z partii uda się zbudować silne
państwo i zapewni ona sprawne rządzenie Polską.
Tak, aby sprawy Polski rozwijały się naprawdę dla
dobra Polaków.
-Oczywistym jest, Ŝe kaŜdy z nas liczy na poprawę
swojego losu po naszym wejściu do Unii Europejskiej, ale przy tak wynegocjowanych, wręcz fatalnych warunkach naszego członkostwa istnieje
zagroŜenie, Ŝe będziemy tylko źródłem taniej siły
roboczej. Czy to nie będzie kolejnym problemem.
Grozi nam masowy wyjazd młodych, wykształcony
ludzi za chlebem. Kto będzie pracować na emerytury rodziców i dziadków. Czy to nie będzie równieŜ problemem dla związku?
To jest niesłychanie powaŜne pytanie, tylko ja sobie je
zadaje w takiej formule: większość z nas w kraju ludzi
doprowadzonych do rozpaczy brakiem źródła utrzymania powiada, Ŝe są gotowe podjąć kaŜdą pracę i za
kaŜde pieniądze byle tylko zdobyć jakieś źródło utrzymania i mieć, za przeproszeniem co do garnka włoŜyć.
śeby nie być skazanym na przestępstwo czy teŜ na
Ŝebranie.
Więc ktoś moŜe powiedzieć, Ŝe ta moja odpowiedź
jest odpowiedzią straszną, ale być moŜe tak jest, Ŝe
lepszą jest kaŜda praca niŜ Ŝadna.
I w sytuacji absolutnie kryzysowej, w sytuacji ponad
20 % bezrobocia, ja powiem tak: najpierw postawmy
na priorytet zdobycia dla nas, daj BoŜe w Polsce
choćby najmniej komfortowej, niedobrej, niskopłatnej
pracy, a dopiero z chwilą gdy zredukujemy bezrobocie, zacznijmy walkę o jakość tych miejsc pracy.
A więc takŜe o podwyŜszanie wynagrodzeń i tak dalej.
O zrzeszanie się ludzi w związki zawodowe.
Bardzo często słyszy się taki argument, gdzie wrogowie i przeciwnicy ogóle funkcjonowania związków
zawodowych, przytaczają jakieś opracowania OECD,
wykazujące, Ŝe tam gdzie funkcjonują związki zawodowe koszty pracy są wyŜsze o 25 %. I ostatnio pojawiło się parę takich oskarŜeń. Oni nazywali to, Ŝe tyle
kosztują przywileje związkowe. Tak jakby dodając w
podtekście, Ŝe to jakieś grupy działaczy związkowych
zawłaszczają te korzyści.
A oczywistym jest przecieŜ, Ŝe to są pewne koszty
płacowe, socjalne wyŜsze o 25% właśnie tam gdzie są
związki zawodowe. Ja odpowiadam na ten zarzut w
ten sposób: Ŝe o to w sposób naukowy, matematyczny dowiedziono, Ŝe opłaca się pracownikom zakładać
związki zawodowe, Ŝe statystycznie tam gdzie funkcjonują silne związki zawodowe, to są one w stanie
średnio o jedną czwartą dać więcej dla pracowników
niŜ gdyby ich nie było!
Paradoksalnie, ci przeciwnicy związków zawodowych
sami naukowo dowodzą potrzeby istnienia związków!
-Na koniec tego wywiadu moŜe coś jednak optymistycznego. MoŜe w trakcie Twoich podróŜy po
Polsce widziałeś gdzieś uśmiechniętych Polaków–
pomimo znanej trudnej sytuacji w naszym kraju.
MoŜe nawet związkowców?
Zdarzało się, choćby nawet tu, u was dzisiaj.
Powiem jednak tak, Ŝe przy pewnych sprawach na
serio mamy bardziej naturę malkontentów.
Tak i dzisiaj nie wypada uśmiechać się.
Dzisiaj w Polsce jest jako taka pewna postawa, Ŝe nie
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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wypada być człowiekiem radosnym, zadowolonym z
Ŝycia.
śe ta skala zagroŜeń jest tak wielka, Ŝe kiedy szef
związku prezentowałby dobre samopoczucie, to zostałoby to mu wzięte za złe.
Jakby urzędowo nie mogę prezentować tutaj super
dobrego samopoczucia.
ChociaŜ powiem tak, Ŝe jako członek Solidarności
spotykam wielu, tak wielu wspaniałych, kapitalnych
ludzi robiących zupełnie bezinteresownie wspaniałe
rzeczy, patriotów, iŜ nie wyobraŜam sobie, abyśmy
nie sprostali tym wszystkim wyzwaniom i Ŝe ten nasz
w pewien sposób naturalny nie do uśmiercenia optymizm tkwiący w nas wszystkich weźmie górę i Ŝe
zwycięŜymy.
Tym optymistycznym akcentem zakończmy naszą
rozmowę.
Z Januszem Śniadkiem, Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „S”
rozmawiał :
Wiesław Szydełko

Wywiad z Przewodniczącym Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”, Kazimierzem Grajcarkiem
-Twoim zdaniem dokąd zmierza Solidarność?
No, ja mam nadzieję, Ŝe zmierza do przodu. Obecnie
idziemy po równinie. Trzeba się jednak piąć do góry!
My na razie się jeszcze nie pniemy. Jeszcze Ŝeśmy
się nie odbili od tego dołka, ale jest juŜ wiele takich
elementów, Ŝe moŜna powiedzieć, iŜ lekko się pniemy
do góry, ale to są bardzo, bardzo słabe ruchy, niepewne.
- Czy nie ma na to wpływu zbyt mało aktywna
postawa samych członków naszego związku?
Powiem tak:, jeśli dowództwo nie widzi potrzeby, Ŝeby
ruszyć wojsko, no to wojsko siedzi w koszarach. Tak
to juŜ jest. Jedynie, do czego bym namawiał, o co
bym związkowców prosił- to, to, aby mieli większe
zaufanie do związków zawodowych, a mniejsze do
środków masowego przekazu. Oczywiście do tych
niezwiąkowych- do związkowych jak najbardziej tak!
Bowiem bardzo często jest tak, Ŝe związek zawodowy
robi bardzo duŜo dobrych rzeczy, natomiast środki
masowego przekazu to deprecjonują. I Ŝeby nasi
członkowie rozróŜniali związki zawodowe. śe Solidarność, to jest Solidarność z twardym, zdrowym kręgosłupem, szanującym cudzą własność, a przede
wszystkim człowieka.
-Czyli utoŜsamiasz się z hasłem, jakie ma Sekretariat Górnictwa i Energetyki: NajwaŜniejszy jest
człowiek!?
W 100% z tym zdaniem się zgadzam .
-ZbliŜa się Zjazd statutowy NSZZ Solidarność. Czy
Twoim zdaniem jest szansa na wprowadzenie
zmian w Statucie, proponowanych przez SGiE?
Czy nie będzie jakiegoś oporu materii i nie potworzą się stronnictwa, które będą pozytywne zmiany
blokowały?
Pozytywne zmiany, to są w jednej, drugiej i trzeciej i
ile by tych stron by nie było. Nie moŜna z góry załoŜyć, Ŝe ktoś działa w złej wierze. Pewnie w dobrej, ale
we własnym interesie, pewnie dobrej, ale własnej
grupy. Sekretariat Górnictwa i Energetyki uznaje kilka
rzeczy fundamentalnych, fundamentalnych,- od których myślę nie powinno być odstępstwa.
Po pierwsze: najwaŜniejszą strukturą organizacyjną
jest jedna zakładowa organizacja zakładowa,
Po drugie, u jednego pracodawcy niekoniecznie jedna
zakładowa organizacja związkowa, która powinna

mieć swoją reprezentację u pracodawcy.
Kolejna sprawa, to struktury branŜowe. Jedna organizacja musi podjąć decyzję, Ŝe jest w jednej strukturze
branŜowej. Ale niekoniecznie musi być! Jeśli podejmie taką decyzję, Ŝe chce- to w jednej. Nie moŜe być
tak, jak proponują koledzy Komisji Statutowej, Ŝe
jedna organizacja zakładowa w kilku strukturach
branŜowych. To rozbije branŜe!
- Chciałbym jeszcze wrócić do wyborów do Komisji Krajowej. Czy nie uwaŜasz, Ŝe kiedyś trzeba
skończyć wytykanie błędów młodości, Ŝe ludzie,
którzy się wielokrotnie sprawdzili w Solidarności i
wiele dla niej zrobili, powinni otrzymać jednak
szansę przewodzenia związkowi?
To juŜ jest całkiem inna sprawa. Bo tutaj jakby nawiązujesz do mojej osoby.
Ja myślę tak, Ŝe za błędy młodości zawsze człowiek
musi płacić- w ogóle za swoje błędy trzeba płacić!
Przy podejmowaniu takiej, czy innej decyzji trzeba
być roztropnym.
Natomiast tu trochę powiem, a rzadko to robię, powołam się na wiarę, której jestem orędownikiem, czyli na
wiarę katolicką. KaŜdy ma prawo grzeszyć, kaŜdy ma
prawo popełniać błędy.
Natomiast, kiedy to zrozumie musi mieć mocne postanowienie poprawy, - to po pierwsze. Po drugie- musi
naprawić krzywdy. Wtedy jest szansa, Ŝe będzie mu
to odpuszczone.
- Jeszcze jedna sprawa. Czy nie ma jakiegoś konfliktu na drodze Sekretariat- Komisja Krajowa? Bo
odnoszę wraŜenie, Ŝe w Komisji Krajowej zwycięŜyła opcja skłaniająca się bardziej ku dialogowi
społecznemu- niekonfrontacyjna.
To nie jest do końca tak. Sekretariat Górnictwa i Energetyki mówi o tym, Ŝeby wykorzystywać wszystkie
moŜliwe sposoby, jakie związek ma.
Natomiast w duŜej części Komisja Krajowa, bo nie
cała podejmuje takie działania, Ŝeby nie było konfrontacji.
Czyli, Ŝeby nie wykorzystywać wszystkich sposobów
działania związku.
Ale jest jedna sprawa. Komisja Krajowa, to jest ciało,
które właściwie powinno koordynować tym, co się na
przykład dziej w strukturach branŜowych i w Regionach.
Bardzo często koledzy z Regionów mówią, Ŝe po
prostu nie ma atmosfery do zrobienia ostrzejszej
akcji.
-Czyli moŜna powiedzieć, Ŝe źle pracują doły
związkowe w Komisjach Zakładowych. śe nie
potrafią zmobilizować swoich członków do bardziej masowego, aktywnego udziału w akcjach
protestacyjnych, organizowanych przez KK, Regiony lub Sekretariaty.
Ja myślę, Ŝe sytuacja powinna być odwrotna. śe to
ludzie powinni- tak to przecieŜ było i na tym jest zbudowana cała Solidarność, Ŝe to doły związku wymusiły na aktywniejszych pracownikach by załoŜyły związek zawodowy.
Przewrotu tu nikt nie zrobił, tak powstawała Solidarność! Tu chodzi o to, Ŝeby ludzie- członkowie związku
zawodowego Solidarność naciskali nas do prowadzenia akcji, a nie odwrotnie. My powinniśmy zrobić jedną rzecz. My, działacze związkowi, którzy słuŜymy
członkom Solidarności musimy wykonywać działania,
które słuŜą członkom związku- to jest jedna sprawa.
Druga sprawa- informować ich o zagroŜeniach, wyprzedzać je. Natomiast ciśnienie, nacisk musi iść z
dołu.
- Chciałbym nawiązać do obecnie masowego
zjawiska, jakim jest łamanie praw związkowych.
Między innymi w momencie zakładania organizacji
związkowej pracodawcy natychmiast pozbywają
się inicjatorów. To jest łamanie zapisów konstytucji RP, gwarantującej wolność zrzeszania się.
Konstytucja, to tylko słowa zapisane na papierze.

Natomiast na straŜy jej zapisów powinno stać niezawisłe sądownictwo. Ale jest ono zdegradowane.
Sędziami, nie tylko w Polsce powinni być ludzie o
nieposzlakowanej opinii- cieszący się największym
zaufaniem. W Polsce tak nie jest!
U nas ma miejsce zdziczenie obyczajów, to jest jedna
sprawa. Druga, to to, Ŝe prawo temu się biernie przygląda i nie reaguje. A kiedy juŜ są wnioski związków
zawodowych, to prawo właśnie te sprawy jak najbardziej powaŜne ośmiesza! Ja myślę, Ŝe ludzie tego
długo nie wytrzymają i będzie powtórka z 1980 roku.
MoŜe nieco inna, ale pewnie będzie.
-Czy nie uwaŜasz, Ŝe za nami jak smuga cienia
ciągną się wydarzenia Okrągłostołowe? Bo moim
zdaniem one teŜ nie pozostają bez wpływu na
obecną sytuację w kraju. śe za łagodnie potraktowaliśmy rozliczenie się z tamtym systemem.
Okrągły Stół- trudno mi powiedzieć. Ja tam nie byłem
i nie wiem, jakie były tam uwarunkowania. Natomiast
na pewno wiem, Ŝe nami się ciągną te decyzje, które
związek podjął, Ŝe będziemy wspólnie sprawować
władzę. I to jest rzeczywiści problem.
Od tego okrągłostołowego czasu mieliśmy juŜ tyle lat,
Ŝe gdybyśmy nie brali udziału w zarządzaniu państwem w kryzysie, to wydaje mi się, jestem o tym
przekonany, Ŝe od tamtego czasu jako Solidarność
byśmy się mocno zakorzenili w polskim Ŝyciu.
-Czy jednak nie uwaŜasz, Ŝe częściowo jest to teŜ
wina tych wszystkich Polaków, którzy wybrali
hasło postkomunistów: „ nie patrzmy w przeszłość, wybierzmy przyszłość”?
Ludzie wierzą róŜnym hasłom.
Wybrali trzy razy pod rząd źle. Myślę, Ŝe do trzech
razy sztuka i za czwartym razem będzie juŜ inaczej.
Pierwszy raz, bo wybrali dwa razy tego prezydenta,
drugi raz-, bo wybrali tę koalicję SLD-UP, no i trzeci
raz, Ŝe na tych warunkach przystępujemy do Unii
Europejskiej.
Teraz, gdy czwarty raz Polacy podejmą złą decyzję,
to grozi nam rzeczywiście katastrofa!
-Co Twoim zdaniem powinien zrobić związek, gdy
trwa masowa nagonka antyzwiązkowa.
Związki zawodowe powinny robić to, co robią. Musimy
mieć szersze konsultacje z naszymi członkami .
Ale funkcyjni członkowie związku i nie funkcyjni muszą mieć jedną bardzo waŜną rzecz- wzajemną solidarność!
Powiem tak: musimy się nie tyle lubić, ale rozumieć.
Nie powiem, Ŝe człowiek, który się czubi to się lubi-,
ale ma do drugiego człowieka szacunek i zaufanie.
To jest właśnie nasza obrona.
Tego sobie Ŝyczę i całemu związkowi.
Z Kazimierzem Grajcarkiem, Przewodniczącym
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”
rozmawiał:
Wiesław Szydełko

•

Informacja z posiedzeń Rady Nadzorczej w dniach 10
lutego i 02 marca 2004r

Na posiedzeniu w dniu 10.02 m.in. rozpatrzono
następujące punkty programu:
1) Wyniki ekonomiczno-finansowe ENEA S.A. za 11
miesięcy i aktualną sytuację płatniczą Spółki. Wstępne wyniki ekonomiczno-finansowe za 2003r.
2) Wniosek Zarządu w sprawie zaopiniowania zgody
na podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Elektrowni Wodnych ENERGOZEW
Sp. z.o.o. w Gorzowie Wlkp.
3)Wniosek Zarządu o wyraŜenie opinii w sprawie
wyodrębnienia Operatora Systemu Dys(Ciąg dalszy na stronie 8)
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trybucyjnego (OSD) w GE ENEA S.A.
4)Podjęcie decyzji w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki V
kadencji.
Wstępne wyniki ekonomiczno-finansowe za rok
2003 wykazują zysk netto-28.382,5 tys. zł,
będzie on wyŜszy o ok.250% od sumy wyników spółek GE ENEA przed konsolidacją w 2002r.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zamiar
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki Zakład
Elektrowni Wodnych ENERGOZEW Sp. z o.o. w
Gorzowie Wlkp.o kwotę
5 216 000 zł, poprzez wniesienie aportu w postaci
nieruchomości i ruchomości stanowiących
majątek elektrowni wodnych w Bledzewie, Kamiennej,
Gudziszu i Międzylesiu.
W sprawie wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Rada Nadzorcza podjęła
stanowisko nie wyraŜania opinii do czasu rozstrzygnięć formalno-prawnych dotyczących wszystkich
krajowych spółek energetycznych.
Podjęcie decyzji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki V
kadencji oraz przyjęcie zasad przeprowadzenia konkursu Rada przełoŜyła na następne posiedzenie.
Obrady Rady Nadzorczej w dniu 02 03 2004r. zdominował temat:
Podjęcie decyzji w sprawie wszczęcie postępowania
kwalifikacyjnego na Członków Zarządu Spółki V kadencji wraz z ustaleniem ilościowego merytorycznego
składu Zarządu
oraz przyjęcie zasad przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego.
Rada po przeprowadzonej dyskusji, przegłosowała
większością głosów, pięcioosobowy skład Zarządu,
na następujące stanowiska:
1. Prezes Zarządu
2. Członek Zarządu ds. Korporacyjnych
3. Członek Zarządu ds. Infrastruktury
4. Członek Zarządu ds. Ekonomicznych
5. Członek Zarządu ds. Handlowych
Ustalono warunki, jakie powinni spełniać kandydaci
na poszczególne stanowiska.
Uzgodniono harmonogram czynności postępowania
kwalifikacyjnego:
1) termin ukazania się ogłoszenia w prasie – do dnia
08 marca2004r.( ukazało się w „Rzeczpospolitej” z
dnia 06 marca, wydanie sobotnio-niedzielne)
2) termin przyjmowania kandydatów - do dnia 23
marca 2004r.
3) sposób przyjmowania zgłoszeń: osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty
4) data otwarcia zgłoszeń (wstępna weryfikacja) –
30 marca 2004r.
5) termin miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – w siedzibie Spółki w dniach
od 06 kwietna do 07 kwietnia, o czym kandydaci
spełniający wstępne wymagania zostaną powiadomieni listem poleconym na 3 dni przed terminem
rozmowy.
Mieczysław Pluciński

>>Zasiłki
rodzinne oraz opiekuń>>
cze inaczej
Od 1 maja 2004 r. zmienia się system świadczeń
rodzinnych - zasiłki rodzinne będą wypłacane na
nowych zasadach. Dziś pierwsza część - o zasiłku
rodzinnym i dodatkach do niego. W kolejnym odcinku
przedstawimy świadczenia opiekuńcze.
Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255) świadczenia rodzinne zastąpią od 1 maja 2004 r. istniejące
zasiłki rodzinne, zasiłki wychowawcze oraz świadcze-

nia z funduszu alimentacyjnego. Ustawa określa
warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych
oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania
tych świadczeń.
Zgodnie z ustawą świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i
świadczenie pielęgnacyjne.
Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do niego i
dodatków przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi
prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił do
sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
3) osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej, uczącej się w szkole, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od
rodziców na jej rzecz alimentów.
Zasiłek rodzinny ani zaliczane do niego dodatki nie
będą przysługiwały na małŜonków.
Wysokość dochodów przy ustalaniu uprawnień do
zasiłków rodzinnych:
Zasiłek rodzinny przysługuje od 1 maja 2004 r., jeŜeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza 504,00 zł, a jeŜeli w
rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do 16 lat albo
powyŜej lat 16, jeśli jest zaliczone do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - jeŜeli
nie przekracza 583,00 zł.
Podane granice dochodu będą obowiązywały przez 2
kolejne okresy zasiłkowe: od 1 maja 2004 r. do 31
sierpnia 2005 r. oraz od 1 września 2005 r. do 31
sierpnia 2006 r.
Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych na okres
od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. będą przyjmowane dochody rodziny z 2002 r., a przy ustalaniu
prawa do zasiłków rodzinnych na okres od 1 września
2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. będą przyjmowane
dochody rodziny z 2004 r.
Przed okresem zasiłkowym rozpoczynającym się 1
września 2006 r. kwoty zostaną zweryfikowane po
uwzględnieniu wyników badań dochodów rodzin przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Co w dochodzie?
Przez "dochód" naleŜy rozumieć, po odliczeniu kwot
alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach
ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu, naleŜny podatek dochodowy od
osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia
społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dochody te będą uwzględniane na podstawie zaświadczeń wystawionych na wniosek osób zainteresowanych przez urzędy skarbowe na specjalnym
jednolitym druku, którego wzór określi rozporządzenie
do ustawy.
Oprócz dochodów opodatkowanych ustawa wymienia
takŜe dochody nieopdatkowane, które równieŜ będą
zaliczane do dochodu rodziny przy ubieganiu się o
świadczenia rodzinne. Są to m.in. renty inwalidów
wojennych i wojskowych, ryczałty energetyczne dla
kombatantów, dodatki kombatanckie, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów i organizacji państw obcych, zarobki uzyskane
przez wnioskodawców z tytułu zatrudnienia za granicą - do wysokości diet ustalonych w odrębnych przepisach, alimenty otrzymywane na rzecz dzieci, stypendia wypłacane przez szkoły i uczelnie, diety z
tytułu wykonywania obowiązków społecznych i oby-

watelskich, naleŜności pienięŜne z tytułu wynajmu
pokoi gościnnych na terenach wiejskich, dodatki za
tajne nauczanie, ekwiwalenty pienięŜne za deputaty
węglowe w PKP, ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 2006, świadczenia przysługujące posłom i senatorom.
Jaka wysokość zasiłków ?
Od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. wysokość
zasiłków rodzinnych będzie wynosiła:
* 43,00 zł na pierwsze i na drugie dziecko,
* 53,00 zł na trzecie dziecko,
* 66,00 zł na czwarte i na kaŜde następne dziecko.
Natomiast od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006
r. wysokość zasiłków rodzinnych będzie wynosiła:
 44,00 zł na dzieci w wieku do 5 lat,
 56,00 zł na dzieci w wieku powyŜej 5 do ukończenia
18 lat,
 65,00 zł na dzieci w wieku powyŜej 18 lat do ukończenia 24 lat.
Gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się
przekroczy próg dochodów wynoszący 504 zł (lub 583
zł) o kwotę niŜszą lub równą kwocie najniŜszego
zasiłku rodzinnego (czyli od 1 maja 2004 r. 43 zł), to
zasiłek rodzinny będzie przysługiwał w pełnej wysokości, jeŜeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W razie przekroczenia dochodu w kolejnym
roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie będzie
przysługiwał.
Gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z
gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, Ŝe miesięczny
dochód z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada
połowie kwoty 504 zł - wynosi więc 252 zł. Dochody
rolnicze i pozarolnicze sumuje się.
Dla rozliczających się z podatku na podstawie ustawy
z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930, ze zm.)
przyjmuje się dochód deklarowany przez te osoby.
Nie moŜe być jednak niŜszy od kwoty odpowiadającej
6-krotności sumy naleŜnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Do kiedy zasiłek?
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez
dziecko:
1) 18 roku Ŝycia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłuŜej niŜ do ukończenia
21 roku Ŝycia, albo
3) 24 roku Ŝycia, jeŜeli kontynuuje naukę w szkole lub
szkole wyŜszej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Na dziecko, które zawarło związek małŜeński, jak
równieŜ na dziecko przebywające w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Dodatki do zasiłku
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1. urodzenia dziecka,
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa
do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
4. samotnego wychowywania dziecka,
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
6. rozpoczęcia roku szkolnego,
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Otrzyma go matka lub ojciec albo opiekun prawny
dziecka, a takŜe opiekun faktyczny dziecka do ukończenia przez nie pierwszego roku Ŝycia, jeŜeli doda(Ciąg dalszy na stronie 9)
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tek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi
prawnemu dziecka. Jest jednorazowy, w wysokości
500,00 zł na kaŜde urodzone lub przysposobione
dziecko.
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka
albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeŜeli dziecko
pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu
do urlopu wychowawczego, nie dłuŜej jednak niŜ
przez:
1) 24 miesiące kalendarzowe,
2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeŜeli sprawuje opiekę nad więcej niŜ jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
3) 72 miesiące kalendarzowe, jeŜeli sprawuje opiekę
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o
niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatku tego nie otrzyma osoba, która:
1) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury
lub renty,
2) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu
wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez
okres krótszy niŜ 6 miesięcy,
3) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
4) umieściła dziecko w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu
albo w Ŝłobku, przedszkolu lub innej instytucji zapewniającej dzienną opiekę lub w innych przypadkach
zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
5) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
Osoba samotnie wychowująca dziecko oraz wychowująca troje lub więcej dzieci, otrzymująca do 30
kwietnia 2004 r. podwyŜszony zasiłek wychowawczy,
nabywa prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
na dziecko, na które korzystała z urlopu wychowawczego do 30 kwietnia 2004 r., w wysokości 505,80 zł, jeŜeli spełnia warunki określone w dotychczasowych przepisach.
Osoba otrzymująca do 30 kwietnia 2004 r. zasiłek
wychowawczy, jeŜeli przed uzyskaniem prawa do
urlopu wychowawczego była zatrudniona przez krócej
niŜ 6 miesięcy, nabywa prawo do dodatku z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, jeŜeli spełnia warunki określone w
dotychczasowych przepisach.
Do okresów pobierania dodatku z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wlicza się okresy, za które zostały wypłacone zasiłki wychowawcze z tytułu wychowywania
tego samego dziecka do 30 kwietnia 2004 r.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego
pobierania
Do dodatku tego w wysokości 400,00 zł miesięcznie
przez 3 lata, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia
przez dziecko 7 roku Ŝycia, ma prawo matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny,
jeŜeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.
W razie podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej prawo do wypłaty dodatku ulega zawieszeniu
od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Przywrócenie prawa do wypłaty dodatku moŜe
nastąpić po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeŜeli osoba ubiegająca się o dodatek:
1) nie nabyła prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
2) wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie prawa do

dodatku nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia
ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
3) nie zrezygnowała z pracy lub utrata zatrudnienia
nie nastąpiła z przyczyn leŜących po stronie tej osoby.
Dodatek nie przysługuje osobie, która:
1) wniosek o przyznanie dodatku złoŜyła po upływie
30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie
pracy jako poszukująca pracy,
3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury
lub renty albo do świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek ten, w wysokości 170,00 zł na dziecko, przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje on równieŜ osobie uczącej się.
W razie samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje w wysokości 250,00 zł na dziecko, nie więcej
jednak niŜ 750,00 zł miesięcznie dla rodziny. Przy
zbiegu prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka z prawem do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo do jednego dodatku wybranego przez osobę uprawnioną.
Dodatek ten nie przysługuje, jeŜeli dziecko lub osoba
ucząca się ma ustalone prawo do renty socjalnej lub
renty.
Osoba pozostająca w związku małŜeńskim, otrzymująca na dzieci do 30 kwietnia 2004 r. świadczenie z
funduszu alimentacyjnego, nabywa prawo do dodatku
z tytułu samotnego wychowywania dziecka przez
jeden rok, jeŜeli spełnia warunki określone w ustawie.
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
Otrzyma go matka lub ojciec, opiekun faktyczny
dziecka albo opiekun prawny dziecka, a takŜe osoba
ucząca się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w
wieku:
1) do ukończenia 16 roku Ŝycia, jeŜeli legitymuje się
orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) powyŜej 16 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku Ŝycia, jeŜeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przysługuje on miesięcznie w wysokości:
1) 50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku
Ŝycia,
2) 70,00 zł na dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia
do ukończenia 24 roku Ŝycia.
Zmiana wysokości dodatku powinna być przeprowadzona z urzędu, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończyło 5 lat.
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takŜe
osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku
szkolnego.
Będzie on wypłacany jeden raz w roku - we wrześniu,
w wysokości 90,00 zł na dziecko.
Dodatek ten nie przysługuje na dzieci, które studiują.
7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania
Otrzyma go matka lub ojciec, opiekun faktyczny
dziecka albo opiekun prawny dziecka, a takŜe osoba
ucząca się na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w
okresie pobierania nauki - od września do czerwca
następnego roku kalendarzowego, po 80,00 zł miesięcznie na dziecko. Nie otrzymają go jednak rodzice

studiujących dzieci.
(Krystyna Tymorek -radca prawny w Departamencie
Ubezpieczeń Społecznych )
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Spór o pana pułkownika

Wolą rodziny Ryszarda Kuklińskiego stało się zachowanie całkowitej dyskrecji co do miejsca i czasu
jego pogrzebu. Wypada uszanować ten przywilej
najbliŜszych pana pułkownika, szczególnie jeśli pamięta się o tym, co jego rodzina przeŜyła w ciągu
ostatnich 20 lat. Polscy przyjaciele Kuklińskiego nie
tracą nadziei, Ŝe zdołają skłonić rodzinę zmarłego do
zgody na złoŜenie jego prochów na Powązkach.
NiezaleŜnie jednak od obu tych okoliczności pora juŜ
na podsumowanie polemik na temat postaci Kuklińskiego, jakie pojawiły się po śmierci człowieka, który
stał się symbolem wojny wolnego świata z komunizmem.
Natychmiast po pojawieniu się informacji o śmierci
pułkownika Kuklińskiego środowisko postkomunistyczne w Polsce zaczęło opluwać pamięć o człowieku, który pomógł pokonać sowieckie imperium.
Spór o pułkownika przypomniał o realności linii podziału między tymi, którzy słuŜyli ZSRR, a tymi, którzy
mieli odwagę wystąpić przeciw totalitaryzmowi. JuŜ
następnego dnia po śmierci Ryszarda Kuklińskiego
"Trybuna" skomentowała śmierć pułkownika tytułem
"Śmierć bez honorów".
Naczelny gazety Marek Barański zdefiniował pojęcia
zdrady i honoru i podsumował: on umarł, wybór pozostał. "Trybuna" przypomniała twierdzenia generała
Jaruzelskiego, Ŝe Kukliński został zwerbowany za
pomocą pieniędzy lub szantaŜu. Nie przeszkadza to
jej jednocześnie stawiać tezy, Ŝe Kukliński jako podwójny agent słuŜył teŜ sowieckiemu GRU.
Gazeta cytowała weterana Układu Warszawskiego.
Generał w stanie spoczynku Wacław Szklarski: "z
dumą patrzę na oficerów i generałów sił zbrojnych
PRL (...) Ŝaden z nich nie zdradził - jak Ryszard Kukliński - munduru ani przysięgi składanej ojczyźnie.
Takiej, jaką ona wówczas była. To oni, a nie Ryszard
Kukliński byli pierwszymi oficerami NATO''. W piątek
13 lutego Krzysztof Teodor Toeplitz przypomniał, Ŝe
Ŝaden naród nie uczynił dotychczas Ŝadnego szpiega
swoim bohaterem narodowym.
Tego samego dnia "Trybuna" zacytowała wypowiedź
Jaruzelskiego podczas spotkania w Krakowie, w
której skrytykował "wprowadzenie Kuklińskiego na
tron honorowego obywatela miasta Krakowa". We
wtorek 17 lutego "Trybuna" protestowała przeciw
wysłaniu na pogrzeb Kuklińskiego Kompanii Honorowej WP i krzyczała tytułem "Ciszej nad tą trumną!".
To nie jest wybór z peerelowskiej prasy stanu wojennego. Tak wygląda wybór tekstów z nieoficjalnego
organu rządzącej w Polsce partii, wiele lat po rehabilitacji Kuklińskiego i przywróceniu mu stopnia w polskim wojsku.
A jak zareagowały inne media?
Z pozytywnym wyjątkiem "Rzeczpospolitej", "śycia" i
"Faktu" duŜa część mediów powtarzała pseudoobiektywne pytanie: Kukliński - zdrajca czy bohater?
W "śyciu Warszawy" 12 lutego Paweł Śpiewak obwieścił, Ŝe "pytanie o zdradę i patriotyzm (Kuklińskiego)
pozostaje otwarte". Powołując się na nauki świętego
Tomasza, wskazuje, Ŝe bunt wobec tyranii moŜe być
zasadny, jeŜeli podejmowany jest nie na podstawie
osobistego przeświadczenia, ale publicznego autorytetu. Tezy Śpiewaka zdumiewają. Do kogo o pozwolenie na wystąpienie przeciw okupantowi Polski miał się
zwracać w 1973 roku Kukliński, gdy zdecydował się
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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na przekazywanie Amerykanom planów inwazji sowieckiej armady na Zachód? Jaki autorytet miał mu
dać na to zgodę?
Śpiewak przypomina, Ŝe Jerzy Giedroyc nigdy nie
współpracował z amerykańskim wywiadem. Czy Paweł Śpiewak nie wie, czy nie chce wiedzieć, czym
róŜniła się sytuacja Kuklińskiego od sytuacji Giedroycia? Redaktora "Kultury", którego los rzucił do wolnego świata, mogącego organizować pismo na wybranych przez siebie zasadach, i samotnego oficera,
który w pewnym momencie zdecydował się na zerwanie ze słuŜbą sowieckiej machinie militarnej.
Za co wyklęto pułkownika?
Jeśli Kukliński stał się bliski tak wielu Polakom, to jest
to wynik poczucia wstydu, Ŝe odrodzona po 1990 roku
III Rzeczpospolita potraktowała go niezasłuŜenie źle.
Uporczywa odmowa rehabilitacji ze strony prezydenta
Lecha Wałęsy zaszokowała wtedy wszystkich, którzy
wierzyli w zerwanie z PRL. Warto przypomnieć, Ŝe
jeszcze w 1993 roku rząd Hanny Suchockiej nie wyraził zgody na wizytę Kuklińskiego w Polsce, a w 1995
roku prokurator wojskowy Sławomir Gorzkiewicz podtrzymał nakaz jego aresztowania w razie jego przyjazdu do Polski.
Spór o Kuklińskiego w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych był jak najbardziej logiczny i odnosił się do
pytania o Polską Rzeczpospolitą Ludową. Ci, dla
których była ona formą sowieckiej okupacji, uwaŜali
złamanie przysięgi i współpracę z USA za naturalny
wybór kaŜdego polskiego patrioty. Z kolei ci, którzy
nie chcieli rozliczyć się ze swoją słuŜbą w wojsku czy
milicji PRL, powtarzali tezę o zdradzie Kuklińskiego.
Było to zrozumiałe psychologicznie maskowanie swojego udziału w budowaniu aparatu komunistycznej
represji. Na dodatek pułkownik skazany był na bycie
alternatywą dla Jaruzelskiego. Nieprzypadkowo więc
postkomuniści poświęcili wiele wysiłku opluwaniu
Kuklińskiego. Bardzo im w tej kampanii pomogło w
pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych spostponowanie Kuklińskiego przez prezydenta Lecha Wałęsę.
Czy niechęć Wałęsy do odwaŜnego pułkownika mogła
wtedy zaskakiwać? Była to jedynie naturalna konsekwencja politycznego flirtu, jaki Wałęsa rozpoczął
wówczas z takimi weteranami wojska i tajnych słuŜb
PRL, jak admirał Kołodziejczyk, pułkownik Jasik czy
Gromosław Czempiński. Nie przypadkiem stare kadry
z PRL oferują swoją lojalność wobec Belwederu wtedy, kiedy Wałęsa odsiewa ze swego otoczenia ludzi
sumienia o solidarnościowym rodowodzie. Niepodzielne wpływy zdobywa wówczas Mieczysław Wachowski, który świetnie czuje się w towarzystwie peerelowskich generałów. Dla ludzi pokroju admirała Kołodziejczyka czy generała Tadeusza Wileckiego pułkownik
był wyrzutem sumienia.
Lech Wałęsa nie ma ochoty na przeproszenie rodziny
Kuklińskiego za wypowiedzi sprzed lat. Nawet teraz
po śmierci pułkownika - były prezydent powtarza
"ciszej nad tą trumną".
Na początku lat dziewięćdziesiątych spór o Kuklińskiego był naturalny. Musiał dzielić tych, którzy w imię
ideologii okrągłostołowej zrównywali ludzi dawnego
systemu z tymi, którzy rzucili mu wyzwanie. Dlatego
Gustaw Herling-Grudziński wypowiedział się publicznie w sprawie rehabilitacji Kuklińskiego, a Jerzy Giedroyc nazwał wizytę pułkownika w kraju "cyrkiem".
Dlatego Adam Michnik lekcewaŜąco określał Kuklińskiego jako zwykłego, banalnego agenta, a jednocześnie Zbigniew Herbert chylił przed nim czoło.
Problem w tym, Ŝe Kukliński nie pasuje do scenariusza wspólnej wizji historii opisanej przez Cimoszewicza i Michnika. Jego postać przypomina, Ŝe w wojnie
z komunizmem trzeba było ryzykować Ŝycie i w razie
najmniejszej nieuwagi zostać zamordowanym. Tak jak
w niewyjaśnionych okolicznościach zginęli obaj synowie pułkownika. Wrogość Wałęsy wobec Kuklińskiego

budzi zadumę na tle postawy Leszka Millera, który w
1997 roku doprowadził do uniewaŜnienia wyroku na
pułkownika i spotkał się z nim w USA. MoŜna spekulować, w jakim stopniu gest Millera był wynikiem jego
osobistych przemyśleń, a w jakim demonstracją lojalności wobec Amerykanów. Faktem pozostaje, Ŝe po
śmierci pułkownika premier Miller złoŜył jego rodzinie
na łamach prasy kondolencje. Ale teŜ prawdą jest, Ŝe
gdyby lider SLD chciał, to poskromiłby jednym telefonem kampanię nienawiści, jaka przetoczyła się na
łamach "Trybuny".
O niczym nie zapomnieli, niczego nie wybaczyli
Niedawno w Polsce spore zainteresowanie zdobył film
"Good bye, Lenin". Zobaczyć tam moŜna było poddanych dekomunizacji byłych "właścicieli NRD". Byłego
szefa uczelnianej komórki partii, który wpadł w alkoholizm, i byłego bohatera NRD - kosmonautę, który
spadł do roli skromnego taksówkarza. Postacie tak
zdeklasowane, Ŝe aŜ budzące współczucie. W Polsce
tego typu persony mają się świetnie i swoją solidarność grupową umacniają kreowaniem Kuklińskiego na
wroga.
Oficerowie LWP, którzy w trakcie studiów na sowieckich akademiach składali na siebie donosy i znosili
wszelkie moŜliwe rytuały podlizywania się Rosjanom,
perorują dziś na temat zdrady munduru i honoru.
Ludzie, którzy najeŜdŜali Czechosłowację i przeprowadzali marcowe czystki w wojsku, mają czelność
sądzić morale Kuklińskiego.
Ta Ŝelazna gwardia stanu wojennego ma własną
hierarchię i swoje rytuały. NaleŜą do nich uroczyste
obchody ku czci Berlinga, uroczyste obchody urodzin
Jaruzelskiego i kontrpikiety przed jego willą w grudniową noc. Gdy trzeba, potrafią namówić biskupa Głódzia do wizyty pod Lenino albo perorują o stoczniowcach - bandytach z grudnia 1970 roku. Swoista kasta
odwetowców pielęgnujących kłamliwą legendę PRL.
To o nich pamiętał prezes Kwiatkowski, gdy puszczał
w kółko "Czterech pancernych" i przygody Klossa. To
oni stworzyli atmosferę, w której utrącono przemianowanie warszawskiego placu Konstytucji na plac Ronalda Reagana.
To oni wreszcie będą walczyć z pamięcią o pułkowniku Kuklińskim, póki starczy im tchu.
Ten typ rewizjonizmu nie budzi jakoś obaw nikogo w
Europie. Nikt wśród naszych elit intelektualnych nie
zauwaŜa ich wysiłku w zakłamywaniu prawdy o zbrodniczym systemie.
Pokłon spod Tatr
Pułkownik Kukliński mówił, Ŝe nie brał za swoje informacje pieniędzy. Jego oszczercy odrzucają to twierdzenie, ale nie przedstawiają Ŝadnych dowodów.
Kukliński dał się poznać jako człowiek niezwykle
skromny. Jego patriotyczne deklaracje w czasie wizyty
w Polsce w 1997 roku sprawiały wraŜenie niezwykle
autentycznych, on sam bardziej intelektualisty niŜ
pospolitego oficera peerelowskiego chowu. Wydawało
się, Ŝe ukazanie się ksiąŜki o Kuklińskim "Secret life"
powinno rozwiać wątpliwości. Benjamin Walser, autor
ksiąŜki, to dziennikarz "New York Timesa", dziennika,
którego nikt nigdy nie oskarŜał o brak dziennikarskiej
dociekliwości czy bycie marionetką CIA. Walser po
zbadaniu bogatej dokumentacji na temat Kuklińskiego
stawia jednoznaczną tezę. To nie Kukliński był zwerbowanym agentem Stanów Zjednoczonych. To on na
swój sposób zmobilizował Amerykanów do działań
przeciw komunistycznej władzy w Polsce. Kukliński
tłumaczył Amerykanom psychologię myślenia Sowietów i ostrzegał przed niedostrzeganą często realnością sowieckich przygotowań do podboju Zachodu.
Pułkownik rozumiał, Ŝe ustępliwość Zachodu zachęci
ZSRR do agresji, i wiedział, iŜ w razie takiego ataku
obiektem nuklearnego kontruderzenia Amerykanów
będzie Polska.
Myślenie Kuklińskiego okazało się trafne. Im lepiej
Zachód był poinformowany o taktyce Kremla i nieustę-

pliwy, tym bardziej Rosjanie tracili ochotę na atak. W
grudniu 1980 roku wiedza Amerykanów o szczegółach planowanej interwencji w Polsce powstrzymała
Moskwę przed wkroczeniem do naszego kraju. Plany
zamachu 13 grudnia 1981 roku Kukliński przekazał
Amerykanom. Czy mógł przekazać je "Solidarności"?
Jak mógłby przekonać związek o swojej wiarygodności?
Kampania nienawiści przeciw pułkownikowi Kuklińskiemu to kolejny epizod z szerszej walki o pamięć,
którą postkomuniści prowadzą bez pardonu. Warto
porównać obecne ataki na Kuklińskiego z reakcją
mediów na niedawną śmierć Aleksandra Małachowskiego. Człowiek ten w ostatniej fazie Ŝycia wypowiadał sądy, które uwaŜałem i uwaŜam za haniebne.
Mimo to jego adwersarze polityczni uszanowali majestat śmierci i powstrzymali się od krytyki. Lewica, z
zasługującym na szacunek wyjątkiem Leszka Millera,
nie widzi Ŝadnych powodów, by podobną powściągliwość przejawiać po śmierci pułkownika Kuklińskiego.
Minuta ciszy ku czci pułkownika w Sejmie nie mogła
obyć się bez protestów marszałka Borowskiego. Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie zdecydował się
choćby na złoŜenie kondolencji rodzinie zmarłego.
Milczy demonstracyjnie minister Szmajdziński.
Honor Polski ratują górale, w imieniu których prezydent Zakopanego prosi wdowę po bohaterze o honor
zgody na zbudowanie na Powązkach grobowca pułkownika z tatrzańskiego granitu.
PIOTR SEMKA
„Tygodnik Solidarność”

•

Bez pensji, bez sprawiedliwości

Z kaŜdym rokiem wzrasta liczba wyroków sądowych,
które nie zostały wykonane przez pracodawców wynika z raportu PIP. Zdaniem Głównego Inspektora
Pracy Anny Hintz, uporczywe łamanie praw pracowniczych powinno być uznawane za przestępstwo, a nie
jak dziś - za wykroczenie.
W latach 2000-2002 Inspekcja zbadała realizację
blisko 5,5 tysiąca orzeczeń wydanych przez sądy
pracy przeciwko właścicielom przedsiębiorstw. Wyroki
dotyczyły głównie kwestii niewypłacania pensji oraz
świadczeń za niewykorzystane urlopy.
Niewypłacanie wynagrodzeń - tylko wykroczenie
W kilkudziesięciu przypadkach inspektorzy złoŜyli do
prokuratury wnioski o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracodawców. Pięciu nieuczciwych
przedsiębiorców zostało skazanych na kary od czterech miesięcy do roku w zawieszeniu.
- Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
przestępstwem jest tylko niezrealizowanie sądowego
wyroku przywracającego daną osobę na zajmowane
dotąd stanowisko. Inne naruszenia, np. niewypłacanie
wynagrodzeń, mają tylko charakter wykroczenia zwracała uwagę Anna Hintz, Główny Inspektor Pracy,
podczas ostatniego posiedzenia Rady Ochrony Pracy
18 lutego. - Naszym zdaniem uporczywe łamanie
praw zatrudnionych powinno mieć status przestępstwa - stwierdziła jednoznacznie.
Brak realizacji wyroków nałoŜonych przez sądy pracodawcy najczęściej tłumaczą złą kondycją finansową
własnych zakładów bądź ich upadłością.
Ogromna liczba spółek powstaje w naszym kraju tylko
po to, aby zrealizować dwie, trzy transakcje albo jeden konkretny przetarg, a potem przestaje funkcjonować. Dlatego od dawna domagamy się procedur wery(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Polak Polakowi nie był tak obcy. Nie zagłuszą sumień
Ŝadne orkiestry świątecznej pomocy i największe bale
charytatywne. Fajerwerki i festiwale radości w czasie
zbiórek na biednych nie mogą nas zwieść - nie jesteśmy solidarni i dobrzy, a droga do odrodzenia narodowego mglista. Tyle razy jednoczyło nas zagroŜenie ze
strony zaborców i okupantów, a teraz naród tragicznie
podzielony pogrąŜa się w autodestrukcji. Dlaczego
tak się dzieje? Albowiem miejsce bohaterów z lekcji
historii, którzy byli wzorem dla wielu pokoleń, zajęli
bohaterowie łatwego pieniądza i wielkich przekrętów.
Chylą przed nimi czoła małe i duŜe autorytety, takim
bohaterom schlebiają i ich styl bycia respektują. To
niewaŜne, Ŝe większość ludzi Ŝywi do czerwonych
karaluchów o rozmiarach dinozaurów jedynie niechęć,
a nawet pogardę - ta większość swoje uczucia i poglądy moŜe wyraŜać jedynie przed telewizorem, w
ogródku działkowym i w czasie dyskusji z sąsiadem.
Liczą się głosy autorytetów w telewizorach i w pałacach władzy.
Podczas gdy w społeczeństwie pogłębiają się podziały, bohaterów III RP i tłum czcigodnych autorytetów
łączy coraz więcej: mówią o naprawianiu Rzeczypospolitej duŜo i często, zwłaszcza przed kamerami
telewizji, ale przede wszystkim zbliŜa ich order i dyplom uznania - na wieść o przyznaniu honorowej
statuetki, medalu, złotego breloczka, Orła Białego,
Wielkiego KrzyŜa i dyplomu zasługi, szybko włoŜą
białe koszule i stawią się po odbiór trofeum.
Hańba bohaterom
Nie słyszymy wcale, aby ktokolwiek uderzył pięścią w
stół i zawołał: "Psiakrew, źle się dzieje w państwie!
Nie odbieram orderu, nie pójdę na bankiet". Nie słychać teŜ o bardziej dramatycznych aktach protestu.
Jest tylko trochę sejmowych błaznów; jednoczą się z
ludem, próbując utrzymać się przez miesiąc za 500 zł
lub przyłączają do protestów społecznych, jeśli kamer
telewizyjnych jest dostatecznie duŜo. Mennice i odlewnie produkują więcej i więcej medali, orderów i
statuetek, a kraj pogrąŜa się - czy to zacnych bohaterów obwieszonych medalami nie zastanawia, czy nie
przynosi im wstydu? Niestety, zanik odpowiedzialności pałacowych intelektualistów i brak w Ŝyciu publicznym prawdziwych elit umysłowych (te na ogół nie
dyŜurują w telewizyjnych studiach, pałacowych przedpokojach i sejmowych kuluarach, ale coś robią w
nauce, sztuce, medycynie i technice) sprawia, Ŝe nie
•
Ordery i nieodpowiedzialność widzimy pozytywnego bohatera naszych czasów męŜa stanu o czystych intencjach, kojarzącego interes państwa z interesami całego społeczeństwa. Ktoś
taki nie zdoła dotrzeć do opinii publicznej, gdyŜ jest
W przełomowych momentach polskiej historii wiele
dla oportunistów trzymających media największym
było przykładów odpowiedzialności godnej najwyŜszego szacunku. "Bóg mi powierzył honor Polaków", zagroŜeniem; jeśli go do jakiejś partii zaproszą, to
mówił ksiąŜę Józef Poniatowski, skacząc do Elstery, rychło wyrzucą za wypowiedzi nie uzgodnione z wokiedy dla naszego narodu kończyła się epopeja napo- dzem albo odeślą do kąta
leońska. Józef Piłsudski, świadomy odpowiedzialno- Chwała bohaterom
ści, jaka na nim spoczywała za wynik wojny z bolsze- KaŜdy człowiek, aby zachować trochę wiary w lepszą
wikami, złoŜył tajną dymisję premierowi rządu zanim przyszłość dzieci i wnuków, powinien mieć swojego
zdarzył się cud nad Wisłą; w przypadku klęski polskim bohatera.
władzom byłoby bowiem łatwiej negocjować warunki Dla mnie jest nim Hubal, ale nie dlatego, Ŝe podjął
szaleńczą walkę z okupantem, licząc na rychłą pomoc
pokoju bez udziału Marszałka.
Francji i Anglii. Hubal to wspaniały przykład zwykłej
Obecny upadek państwa skłania do pytań o odpowieludzkiej solidarności ze swoimi Ŝołnierzami i społeczdzialność za los narodu. NaduŜycia władzy, łamanie
nością, wśród której Ŝył, walczył i zginął. Najbardziej
zasad demokracji i dramatyczna dezintegracja społe- poruszająca scena z filmu o moim bohaterze to ta,
czeństwa budzą trwogę. Chyba nigdy w dziejach
kiedy Hubal zsiada z konia, aby dołączyć do swoich
wynędzniałych Ŝołnierzy, ze słowami: "Nie będę dupy
(Ciąg dalszy ze strony 10)

fikacyjnych przy rejestracji przedsiębiorstw. Powinno
się sprawdzać, czy określony biznesmen ma w ogóle
środki na prowadzenie działalności gospodarczej oraz
czy nie okradał juŜ kiedyś pracowników przez niewypłacanie wynagrodzeń - mówiła BoŜena Borys-Szopa,
wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pracy z ramienia
Solidarności.
Przeciwko negatywnym uogólnieniom przy formułowaniu opinii o przedsiębiorcach protestował Zbigniew
śurek z Business Centre Club.
- Większość ujętych w raporcie Inspekcji pracodawców to ZOZ-y albo placówki opieki społecznej. W
powszechnym odbiorze, pracodawcy to właściciele
firm prywatnych, a nie nieudolni dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych - kwestionował wagę wyników
raportu PIP Zbigniew śurek.
Brak wiary w dochodzeniu swoich praw
Z kaŜdym rokiem rośnie liczba pracowników pokrzywdzonych na skutek braku realizacji wyroków sądowych. W 2000 roku PIP mówiła o 1200 takich osobach, w 2002 - juŜ o ponad 1500. A to tylko część
zgłoszonych przypadków.
- Wiara pracowników w sprawiedliwość jest dzisiaj
mocno zachwiana. Stąd niektóre osoby, mając niewypłaconą np. tylko jedną miesięczną pensję, rezygnują
w ogóle z dochodzenia swoich praw - ubolewał Zbigniew Janowski, przewodniczący Rady Ochrony
Pracy.
Niepokojące są takŜe wyniki odrębnej kontroli PIP
dokonanej w blisko 4 tys. małych i średnich firm w
latach 2001-2002. W ponad połowie z nich udowodniono nieprzeprowadzenie badań czynników szkodliwych dla zdrowia. W jednej czwartej stwierdzono
nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę.
Polegały one głównie na braku określenia rodzaju
zawartej umowy, a takŜe przysługującego wynagrodzenia. Ponadto inspektorzy wykazali, Ŝe w 2002 roku
22 proc. skontrolowanych pracodawców nie opracowało w ogóle regulaminu wynagradzania. Ponad 20
proc. spośród poddanych weryfikacji właścicieli przedsiębiorstw naruszyło prawo zatrudnionych do urlopu
wypoczynkowego. Prawie 80 proc. nie posiadało
udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego.
Krzysztof Świątek
„Tygodnik Solidarność”

woził, kiedy całe wojsko idzie piechotą". Trzeba tę
scenę pokazywać hołocie dzierŜącej władzę i walczącej o lepsze limuzyny.
Prawdziwych bohaterów moŜemy teŜ znaleźć obok
nas; Ŝyją jeszcze Ŝołnierze powstania warszawskiego,
bitwy o Monte Cassino i z wielu innych frontów. Najtrwalszy pomnik, jaki po sobie zostawią, to pamięć o
braterstwie i solidarności w chwilach najcięŜszej próby.
Tej zimy odkryłem jeszcze nowego bohatera. W uliczce domków jednorodzinnych zamieszkanych przez
oszczędnych emerytów pojawiał się człowiek z dziecinnym zdezelowanym wózkiem, okutany szmatami,
który zaglądał kolejno do pojemników na śmieci.
Niewiele w nich pewnie znajdował, ale nie dzwonił do
domów; zaś kiedy mieszkańcy wkładali coś do jego
wózka, dziękował z podniesioną głową i szedł dalej
do następnego pojemnika. To w gruncie rzeczy ktoś
taki jak Hubal - bohater tragiczny, umiera, ale nie
poddaje się - to przykład bohaterstwa w walce o własną godność.
Solidarność przychodziła do Polski jak letnia burza,
kiedy wróg był butny, uzbrojony, widzialny. Teraz jest
trudniej; wróg jest chciwy, przebiegły, zakłamany,
skryty - obłudnie posługujący się kartką wyborczą i
kiełbasą wyborczą. Aby go pokonać, musi się odrodzić prawdziwa solidarność społeczeństwa. Wtedy
znowu powstaną komitety pomocy, komitety obrony i
komitety obywatelskie, być moŜe bez pochyłych platform. Oportuniści dostrzegą w komitetach nowe okazje do uzupełnienia kolekcji orderów. Dla większości
solidarnych ludzi nagrodą będzie tylko nadzieja, Ŝe
nasze państwo stanie się lepsze.
Jan Kazimierz Kruk
„Tygodnik Solidarność”

>> Z prac Komisji Krajowej
NSZZ „S”
W dniu 02 marca 2004 r. odbyło się w Gdańsku posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność".
Prezydium KK negatywnie zaopiniowało projekt ustawy Rady Ministrów o zmianie ustawy o świadczeniach
pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych
ustaw stwierdzając, iŜ załoŜony cel ustawy, czyli
ograniczenie deficytu budŜetowego nie moŜe odbywać się kosztem zmniejszenia wydatków na świadczenia pienięŜne z tytułu choroby, tj. kosztem zdrowia
pracowników płacących składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Negatywnie oceniono równieŜ projekt rozporządzenia
Rady Ministrów ws. zasad funkcjonowania Funduszu
Gwarancyjnego. Wyeliminowanie partnerów społecznych, a w szczególności związków zawodowych, z
udziału w nadzorze nad funkcjonowaniem II i III filara
ubezpieczeń emerytalnych oraz ograniczanie przy
kolejnych nowelizacjach ustaw prawa ubezpieczonych, w tym przerzucanie na nich faktycznej odpowiedzialności finansowej za nietrafne decyzje inwestycyjne powszechnych towarzystw emerytalnych, spotkały
się juŜ z naszym sprzeciwem.

•

Decyzja Prezydium KK nr 47/04
ws. opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pienięŜ(Ciąg dalszy na stronie 12)
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nych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa oraz
niektórych innych ustaw
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
negatywnie opiniuje projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw .
ZałoŜony cel ustawy, czyli ograniczenie deficytu budŜetowego nie moŜe odbywać się kosztem zmniejszenia wydatków na świadczenia pienięŜne z tytułu
choroby, tj. kosztem zdrowia pracowników płacących
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Składki do ZUS na ubezpieczenia chorobowe i macierzyńskie opłacane są wyłącznie przez pracowników
(art. 16 ust. 2 i art. 53 ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych z dnia 13 października 1998 r.) i są gromadzone na wyodrębnionym funduszu chorobowym
(art. 55 tej ustawy), a wpływy z nich przekraczają
kwoty wypłacane w postaci zasiłków chorobowych,
zatem budŜet państwa nie dopłaca do tego funduszu.
Nawet w 2003 roku, gdy z winy władz państwowych, z
powodu wadliwej ustawy o niewypłacaniu wynagrodzeń za pierwszy dzień choroby nastąpiły zwiększone
wydatki z ZUS, to nie przekroczyły one poziomu składek. Ograniczanie uprawnień do zasiłków chorobowych zwiększy na koncie funduszu chorobowego
nadwyŜkę opłacaną przez pracowników. Próba jej
zawłaszczenia i przeznaczenia na inne cele, w szczególności na ograniczenie luki budŜetowej jest niedopuszczalna i nieetyczna. Prowadzi to do destrukcji
systemu ubezpieczeniowego łamiąc jego podstawowe
zasady;

•

Przyjęty projekt nowego Statutu

(10.03) Komisja Krajowa przyjęła projekt statutu przygotowany przez Komisję Statutową.
W Spale zakończyło się posiedzenie Komisji Krajowej. Wczoraj Komisja Krajowa omówiła wszystkie
uwagi i poprawki do Statutu przysłane przez zarządy
regionów i struktury branŜowe. Wszystkie zostały
odrzucone. W związku z tym na najbliŜszym Krajowym Zjeździe Delegatów w Spale (28-29 maja) będzie omawiany projekt przygotowany przez komisję
statutową. Zdaniem Jerzego Langera, zastępcy przewodniczącego KK przed Zjazdem do projektu mogą
być wprowadzone jedynie drobne korekty. - UwaŜam,
Ŝe najwaŜniejszą zmianą w nowym Statucie będzie
zapis umoŜliwiający pracownikom małych i średnich
przedsiębiorstw tworzenie międzyzakładowych organizacji związkowych. Do takich organizacji będą mogli
przystępować pracownicy, którzy do tej pory nie mogli
być członkami Związku, poniewaŜ było ich za mało na
utworzenie komisji zakładowej - mówi Langer

>>Myślę, więc jestem!
Chciałbym odpowiedzieć na zarzuty, które usłyszałem
odnośnie tekstu Komentarza, a uściślając-dotyczące
mojej krytycznej oceny wydarzeń Okrągłego Stołu
oraz jego uczestników, w tym i Lecha Wałęsy. Na
początku muszę wyjaśnić jedno: nigdy nie kwestionuję Lecha Wałęsy, jako symbolu polskiego Sierpnia
Roku 1980 i czasów pierwszej Solidarności. Sam
zapisałem się do niej w 1980 roku, a podczas pamięt-

nych mszy za Ojczyznę w gorzowskiej Katedrze modliłem się o uwolnienie internowanych i więzionych
działaczy podziemnej Solidarności, w tym i Lecha
Wałęsy. Po mszy razem z innymi skandowałem hasło: „Uwolnić Lecha, zamknąć Wojciecha”.
Tylko, aby dokonać rzetelnej oceny wydarzeń okrągłego stołu, trzeba zapomnieć o Wałęsie roku 1980 i
spojrzeć na niego z punktu roku 1989 oraz jego prezydentury! Głosowałem na Lecha Wałęsę, wierząc, Ŝe
rozliczy on ze swoją druŜyną, zgodnie z obietnicami
system komunistyczny i ludzi z nim związanych. śe
mordercy górników z Wujka, autorzy stanu wojennego
i inni niegodziwcy PRL-u będą sprawiedliwie osądzeni
i pozbawieni na zawsze moŜliwości rządzenia niepodległą Polską. I srogo się zawiodłem! Bo na przeszkodzie stanął nieszczęsny pakt okrągłego stołu, a
ściślej mówiąc przekleństwo Magdalenki. Ja nie zamierzam pisać historii III RP wspólnie z naczelnym
„Gazety Wyborczej”, który nazwał gen. Kiszczaka
człowiekiem honoru. To nie mój poziom moralny i nie
moje towarzystwo! Nie zamierzam równieŜ popierać
tezy o słuszności polityki „grubej kreski” rządu Tadeusza Mazowieckiego- wyniku układu zawartego z
PZPR.
Po upływie 15 lat od wydarzeń polskiej „bezkrwawej
rewolucji” mam prawo do własnej oceny tamtych
wydarzeń.
Ba, wydarzenia w Polsce po roku 1989 wręcz uprawniają do postawienia pytania:, „Jaki układ wtedy zawarto z PZPR, Ŝe do dnia dzisiejszego praktycznie
zapewniono bezkarność władcom PRL-u oraz ludziom odpowiedzialnym za zbrodnie komunizmu?
śe moŜliwy był powrót do władzy takich ludzi jak
Kwaśniewski, Miller, Sobotka, Jaskiernia, Barcikowski
i inni im podobni. Lech Wałęsa w okresie swojej prezydentury wielokrotnie dawał dowody wierności układowi, nie paląc się zbytnio do rozliczenia PRL-u.
Usuwając ze swojego otoczenia ludzi etosu Solidarności i sumienia, jakby mimowolnie potwierdzał tylko
moją opinię. Bracia Kaczyńscy czy teŜ Arkadiusz
Rybicki są tego dobitnymi przykładami. Wiele teŜ do
myślenia dała mi jego postawa wobec rehabilitacji
samotnego bohatera, czyli pułkownika Ryszarda
Kuklińskiego. Zignorował publiczny apel wielu prawych Polaków ( np. Gustawa Herling-Grudzińskiego) i
nie kiwnął palcem w sprawie oczyszczenia bohatera.
Nawet po jego śmierci, nie widzi róŜnicy pomiędzy
nocą a dniem, czyli generałami PRL-u a samotnym
pułkownikiem- bohaterem walczącym z imperium zła.
Ciekaw jestem, jak czuje się Lech Wałęsa, gdy Leszek Miller składał kondolencje na łamach prasy dla
rodziny pana pułkownika Kuklińskiego, wcześniej
doprowadzając do jego oczyszczenia i odwiedzając
go w USA?
Nie wiem, co kieruje taka postawą Lecha i Ŝe wolał
wpływy szarej eminencji Belwederu, Mieczysława
Wachowskiego i towarzystwo PRL-owskich generałów, niŜ ludzi sumienia.
A za największy skandal z jego strony uwaŜam nocne
obalenie rządu Jana Olszewskiego. Realizując
uchwałę Sejmu RP, rząd przygotowywał przecieŜ
grunt pod oczyszczenie i dekomunizację. Rząd Olszewskiego był równieŜ zwolennikiem tzw. opcji zerowej. Czyli stworzenie słuŜb specjalnych od podstawodsuwając dawnych funkcjonariuszy SB oraz pozbawienie spadkobierców PZPR pieniędzy.
Czy obecne wydarzenia Polsce nie potwierdzają
potrzeby takiego kroku? W procesie lustracji była
przecieŜ przewidziana droga sądowa i umoŜliwiała
ona oczyszczenie się z zarzutów! Ale rozsierdzony
Lech Wałęsa wolał od razu utopić pomysł i pomysłodawców, torując drogę do triumfalnego powrotu do
władzy spadkobiercom PZPR, uniemoŜliwiając tym
samym chyba juŜ na zawsze rozliczenie i zamknięcie
historii PRL-u. Nic dodać, nic ująć.

Niektórzy mówią mi, Ŝe aby dokonać historycznej
oceny, musi upłynąć co najmniej 50 lat. Co z tego
jednak, Ŝe historycy potwierdzą dla wielu niewygodną
obecnie prawdę o obecnym symbolu, skoro będzie to
juŜ tylko musztarda po obiedzie!
PrzecieŜ jest to dokładnie ten sam sposób myślenia,
jaki odpowiada postkomunistom: „ nie patrzmy w
przeszłość, wybierzmy przyszłość”
Nieszczęściem Polski i Polaków jest brak umiejętności wyciągania wniosków z historii narodu lub ich
wyciąganie za późno, post factum. Jakby potwierdzając przysłowie, Ŝe „Polak przed szkodą i po szkodzie
głupi”. CzyŜ nie jesteśmy jedynym krajem postkomunistycznym, który nie rozliczył totalitarnego sytemu.
Mogli to zrobić Niemcy, Czesi– nie mówiąc juŜ o
drastycznej metodzie w Rumunii. Ale nie Polacy. My
woleliśmy inna drogę, za którą rachunki płacą nie ci
którzy powinni. Ja nie jestem zwolennikiem zdania:
„chcesz wejść między wrony- to kracz jak i one”. I
nigdy nie zakraczę. Nie zawsze większość ma rację.
Nie wierzę w tzw. zbiorową mądrość narodu– bo to
oznacza po prostu rządy głupców.
Gdyby ta większość zawsze miała rację, to w Polsce
nigdy nie wybuchłoby Ŝadne powstanie niepodległościowe, a wczasach okupacji hitlerowskiej nie działałaby u nas największa podziemna armia w okupowanej Europie! Tego właśnie uczy nasza historia.
I tyle.
Tak na marginesie: wszystkim gorąco polecam tekst
Piotra Semki „Spór o pana pułkownika”. MoŜe to
pozwoli na trzeźwo i bez emocji spojrzeć na to, o
czym pisałem.
I zrozumieć.
W. Sz.

>>Prywatyzacja- lekiem na całe zło?
Od 1989 roku, czyli po upadku starego systemu kolejne ekipy wmawiały polskiemu społeczeństwu, Ŝe
własność państwowa jest zła.
śe jest nieefektywna, źle zarządzana i tylko prywatyzacja spowoduje wzrost wydajności oraz efektywności, co w konsekwencji miało doprowadzić do wzrostu
dobrobytu obywateli.
Po 15 latach transformacji ustrojowej i sprywatyzowaniu 90% polskich firm, powinniśmy Ŝyć w krainie mlekiem i miodem płynącej. Jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inną. Dla większości polskich rodzin
prywatyzacja kojarzy się:
• Z bezsensowną wyprzedaŜą za bezcen
majątku narodowego i miejsc pracy
• Korupcją, powiązaniami polityczno– biznesowymi (patrz Kulczyk i grupa G-8).
• Masowymi zwolnieniami,
• Zamykaniem wcześniej rentownych firm
tylko po to, aby wyeliminować konkurencję (tzw.
wrogie przejęcia).
• Inwestowaniem nie w rozwój firmy, lecz w
zwolnienia pracowników;
• Wyprowadzaniem zysku oraz majątku
poza granicę naszego kraju
• Napychaniem kieszeni wszelkiej maści
firmom doradczym
• Oddawaniem w obce ręce strategicznych
dziedzin polskiej gospodarki- sektor bankowy,
energetyka
• Z oficjalnie ponad 20% stopą bezrobocia,
najwyŜszą w Europie
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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cowników.
Osobiście marzy mi się sytuacja, Ŝe prywatyzacja GE
Enea S.A. będzie pozytywnym przykładem prywatyzacji na polskim rynku. Czego i państwu, i sobie Ŝy-

Gdzie są pozytywne przykłady prywatyzacji? Łudziłem się, Ŝe moŜe chociaŜ prywatyzacja energetyki
będzie takim pozytywnym przykładem. Niestety, moje
nadzieje okazały się płonne! Jeden z dwóch sprywatyzowanych zakładów energetycznych- Górnośląski
Zakład Energetyczny, trzy lata po sprzedaŜy państwowemu koncernowi szwedzkiemu Vattenfal pomimo
bardzo dobrych wyników finansowych, osiągniętych w
2003 roku ( 127 mln zł zysku) juŜ na początku 2004
roku wręczył wypowiedzenia ponad 300 pracownikom. Swoją drogą, co to za prywatyzacja, skoro nastąpiło przekazanie firmy państwowej innej firmie
państwowej- tyle, Ŝe szwedzkiej! Vattenfal złamał w
ten sposób gwarancje zatrudnienia, zawarte w podpisanym przez niego Pakiecie Socjalnym. Zapłacenie
odpraw za zerwanie gwarancji zatrudnienia było do
przełknięcia w świetle tak doskonałych wyników,
poniewaŜ sami zwalniani swoją sumienna pracą zapracowali na swoje odprawy.! We wcześniejszych
latach Szwedzi juŜ zmniejszali zatrudnienie poprzez
naturalne odejścia oraz Pakiet Dobrowolnych odejść
za odprawą pienięŜną. W wyniku tych działań z ponad
trzech tysięcy pracowników, pozostało juŜ tylko 1, 7
tys. Energetycy z GZE zasilają rzeszę bezrobotnych,
skazanych na coraz skromniejszą pomoc, o zgrozo
biedniejącego pomimo kolejnych prywatyzacji, pańczę.
stwa polskiego. Znalezienie jakiejkolwiek pracy na
Górnym Śląsku graniczy niemal z cudem. Oczywiście
pozostaje jeszcze moŜliwość migracji za pracą, tylko
gdzie Polsce jest takie miejsce, w którym moŜna ją
znaleźć? Dobre wyniki GZE spowodowane są między
innymi przez skuteczne ściąganie naleŜności za dostarczoną energię elektryczną. Szwedzka państwowa
firma nie ma dylematów moralnych i kieruje się zasadą: nie płacisz, hebel w dół. Tam nikt się nie zastanawia, Ŝe wyłączenie niektórych firm spowoduje taki
skutek, Ŝe nigdy juŜ nie podniosą się z upadku. Przez
takie działania generuje się bezpośrednio całe zastępy kolejnych bezrobotnych lub teŜ usiłuje się wykończyć konkurencję dla szwedzkich firm- takim doskonałym przykładem jest Huta Łaziska! Ale co firmę
szwedzką obchodzi wzrost bezrobocia w naszym
kraju!
Pozostali, pracujący jeszcze w GZE pracownicy zostali pozbawieni „taryfy pracowniczej”, gwarantowanej
przez PUZP dla pracowników energetyki. Pracodawca wypłaca im na razie ekwiwalent pienięŜny za ww.
taryfę.
Czy w perspektywie zapowiedzianej prywatyzacji GE
Enea S.A. podobnych sytuacji naleŜy się spodziewać
na naszym podwórku?
Myślę, Ŝe tak! I dlatego uwaŜam, Ŝe tylko silne organizacje związkowe mające poparcie wszystkich pracowników będą w stanie zapobiec podobnym sytuacjom
w całym procesie prywatyzacji oraz w późniejszym
okresie. Przyszły pakiet socjalny powinien zapobiegać
wszystkim, choćby tylko hipotetycznym zagroŜeniom.
Sankcje za zerwanie gwarancji zatrudnienia oraz
innych zapisów zawartych w Pakiecie Socjalnym
powinny być na tyle dotkliwe, aby nikomu nawet przez
myśl nie przeszło inwestowanie w zwolnienia pracowników. Mądrze prowadzona polityka kadrowa moŜe
zmniejszać zatrudnienie poprzez odejścia na świadczenia emerytalne i rentowe. Restrukturyzacja związana z prywatyzacją nie moŜe kojarzyć się ze zwolnieniami. Pakiet inwestycyjny negocjowany w procesie prywatyzacji przez Ministerstwo Skarbu Państwa z
inwestorem ma gwarantować długotrwały rozwój firmy
i w konsekwencji przyjmowanie a nie zwalnianie pra-

ków, emerytów, rencistów
oraz ich współmałżonków,
którzy mogą otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości podanej
w tabeli /kolumna 2./, bez
względu na poniesione
koszty, jednakże dofinansowywany wypoczynek
nie może trwać krócej niż
7 dni.
 W przypadku wypoczynku
dzieci razem z rodzicami
/w tym samym miejscu i
czasie/, dofinansowanie
na dzieci obliczane jest na
zasadach identycznych
jak dla rodziców.

Krzysztof Gonerski

Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych Oddziału
Gorzów
 Kwoty dofinansowania do
wypoczynku dzieci i młodzieży /urodzonych w roku 1997 lub wcześniej/
podane w tabeli /kolumna
3./ są kwotami maksymalnymi, a otrzymane dofinansowanie nie może być
wyższe niż koszty faktycznie poniesione i potwierdzone odpowiednimi dowodami wpłaty.
 Zgodnie z § 16. Regulaminu, powyższa zasada nie
dotyczy dofinansowania
do wypoczynku pracowni-

 Ustawodawca w dalszym
ciągu utrzymał w mocy
ograniczenie pomocy ze
środków ZFŚS do działalności socjalnej prowadzonej wyłącznie w kraju.
 Odpłatność za korzystanie
z wypoczynku w ośrodkach wypoczynkowych
Bledzew i Długie ustala
się w formie opłaty za wynajęcie domku.
 Dofinansowanie wynikają-

ce z poniższej tabeli przysługuje na ogólnych zasadach osobom uprawnionym, wypoczywającym w
ośrodkach własnych Oddziału i upoważnia do
otrzymania dofinansowania, jednak z ograniczeniem ilości dofinansowanych osób w zależności
od wielkości wykupionego
domku:
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Tabela wysokości dofinansowania wypoczynku pracowników
Średni miesięczny doKwota dofinansowania do wypoKwota dofinansowania do wypoczynku dzieci i
chód netto na 1 osobę w
czynku pracownika /emeryta/,
młodzieży wieku szkolnym /kolonie, obozy, zimorodzinie
współmałżonka oraz dziecka wypowiska, itp./
/średnia. z ostatnich 3 m- czywającego razem z rodzicami
cy/
do 500 zł.
750 zł.
1000 zł.
501 - 700 zł.
700 zł.
900 zł.
701 – 900 zł.
600 zł.
800 zł.
901 – 1200 zł.
1201 – 1400 zł.
powyżej 1400 zł.

500 zł.
400 zł.
300 zł.

OW BLEDZEW
Domek 3-pok. – dla całej rodziny
Domek 2-pok. – dla max. 5 osób
Kawalerka – dla max. 2 osób

700 zł.
600 zł.
500 zł.
OW DŁUGIE
Domek nr 10
– dla całej rodziny
Domek 2-pok. – dla max. 5 osób
Domek 1-pok. – dla max. 3 osób
Kawalerka
– dla max. 2 osób

Ciąg dalszy –Wkładka
strona 2

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku jest:
 złożenie /w terminie do 15 kwietnia 2004 r./ w Wydziale Administracyjno-Socjalnym prawidłowo wypełnionego wniosku o
przyznanie świadczenia z ZFŚS na drukach zgodnych z zarządzeniem nr 1/2002 Prezesa Zarządu oraz z aneksem nr 1 do tego
zarządzenia,
 zachowanie reguły, iż pracownik występuje dla każdej uprawnionej osoby wyłącznie o jeden wybrany przez siebie rodzaj dofinansowania do wypoczynku,
 pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Komisję ds. Socjalnych,
 pozytywna decyzja Dyrektora Oddziału,
 przedłożenie w Wydziale Administracyjno-Socjalnym imiennych skierowań /minimum 7-dniowych/, rachunków za wczasy,
wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, zimowiska itp. w ośrodkach krajowych /obcych lub własnych Spółki/,


w przypadku przyznania dofinansowania do innych form wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracownika /tzw.
„wczasy pod gruszą”/, warunkowanego min. 10-dniowym urlopem wypoczynkowym - warunkiem otrzymania dofinansowania
jest wykorzystanie przez pracownika w sposób ciągły minimum 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Za średni miesięczny dochód rodziny uważa się:
a)

wszelkie dochody pracownika i uprawnionych członków rodziny, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem ppkt c), pomniejszone o kwotę świadczonych
na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową; renty rodzinne oraz alimenty otrzymywane na
rzecz dzieci na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej zwiększają dochód rodziny, z zastrzeżeniem ppkt. b);

b) dochód pracownika nie pomniejszony o alimenty, łącznie z dochodami obecnej rodziny - w przypadku, gdy ubiega się on o
dofinansowanie z Funduszu dla dzieci z poprzedniego małżeństwa;
c)

dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w
wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.

Za średni miesięczny dochód rodziny uważa się:
d) wszelkie dochody pracownika i uprawnionych członków rodziny, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących, podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem ppkt c), pomniejszone o kwotę świadczonych
na rzecz dzieci alimentów ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową; renty rodzinne oraz alimenty otrzymywane na
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rzecz dzieci na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej zwiększają dochód rodziny, z zastrzeżeniem ppkt. b);
e)

dochód pracownika nie pomniejszony o alimenty, łącznie z dochodami obecnej rodziny - w przypadku, gdy ubiega się on o
dofinansowanie z Funduszu dla dzieci z poprzedniego małżeństwa;

f)

dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmuje się w
wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone.

Szczegółowe informacje nt. oferty wczasowej i kolonijnej są dostępne w komórkach socjalnych zakładu oraz w podstawowym zakresie
będą sukcesywnie zamieszczane na tablicach ogłoszeń.

Wypoczynek w ośrodkach własnych naszego Oddziału.

:

W roku bieżącym ustala się następujące ceny za wynajęcie domków we własnych ośrodkach wypoczynkowych
Opłaty za wynajem domku w ośrodkach własnych w sezonie /21 VI – 5 IX/ za turnus 14-dniowy

OW Długie:
Domek nr 10- 900 zł.
Domek 2-pok.- 800 zł.
Domek 1-pok.- 500 zł.
Kawalerka- 300 zł.

OW Bledzew:
Domek 3-pok.- 1700 zł.
Domek 2-pok.- 1400 zł.
Kawalerka- 600 zł.

Opłaty za wynajem domku w ośrodkach własnych poza sezonem /do 20 VI i po 5 IX/ za turnus 14-dniowy:

OW Długie:
Domek nr 10
Domek 2-pok.
Domek 1-pok.
Kawalerka

OW Bledzew:
-

600 zł.
500 zł.
300 zł.
200 zł.

Domek 3-pok.
Domek 2-pok.
Kawalerka

- 900 zł.
- 700 zł.
- 300 zł.

UWAGA! Opłatę za turnus 7-dniowy ustala się w wysokości połowy ceny turnusu 14-dniowego.

Uwaga:
Nowością są wyższe, w stosunku do lat ubiegłych, opłaty za wynajęcie domków w turnusie 7- lub 14-dniowym w OW Bledzew i OW
Długie, które od tego roku upoważniają do otrzymania na ogólnych zasadach pełnego, wcześniej przyznanego dofinansowania do wypoczynku, z ograniczeniami wynikającymi z wielkości domku

OW Długie

Rodzaj domku

pierwsza doba

OW Bledzew

następna doba

pierwsza doba

następna doba

3-pokojowy

-

-

50 zł.

25 zł.

2-pokojowy

40 zł.

20 zł.

40 zł.

20 zł.

1-pokojowy

25 zł.

15 zł.

-

-

kawalerka

15 zł.

10 zł.

15 zł.

10 zł.

Opłaty za wynajem domków na wypoczynek „sobotnio-niedzielny” nie uległy zmianie i wynoszą:
Pobranie dodatkowego kompletu pościeli – 20 zł.
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Uwaga:
 Rezerwacji i wynajęcia domku w wybranym ośrodku, części bądź całości ośrodka /OW Długie, OW Bledzew/ może dokonać
każdy pracownik, emeryt lub rencista, komórka, jednostka organizacyjna lub organizacja społeczna funkcjonująca w Spółce
w formie odpowiedniego pisma złożonego w Wydziale Administracyjno-Socjalnym.
 Wynajem domków na wypoczynek „sobotnio-niedzielny” poza sezonem prowadzi komórka socjalna w Wydziale Administracyjno-Socjalnym, a przydziału skierowań dokonuje Komisja Socjalna, do której w tym zakresie należy zgłaszać wszelkie uwagi i reklamacje.
 Skierowania wydawane będą po uiszczeniu opłaty zgodnej z powyższą tabelą odpłatności za wynajem domków.
Zagospodarowanie własnej bazy socjalnej będzie trwało do 30 kwietnia br. Miejsca niewykorzystane będą udostępnione pozostałym
pracownikom Grupy Energetycznej ENEA S.A. w terminie do 15 maja, a w przypadku braku zainteresowania zaoferowane będą klientom zewnętrznym.

Wyciąg regulaminu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
►Wysokość dofinansowania do wypoczynku będzie corocznie określana przez Komisję ds. socjalnych oraz
przekazywana do wiadomości załogi najpóźniej do końca lutego.
►Każdy uprawniony do korzystania z Funduszu ma prawo zwrócić się do Spółki o dofinansowanie wybranej przez siebie formy wypoczynku w terminie do 15 kwietnia.
►Wnioski o dofinansowanie wypoczynku rozpatrywane będą przez Komisję Socjalną raz w roku do końca kwietnia.
►Lista osób, które otrzymały dofinansowanie do wypoczynku oraz jego wysokość podane będą do wiadomości załogi nie
później niż w ciągu siedmiu dni od dnia posiedzenia Komisji Socjalnej.
►Przyznane dofinansowania pracownik może wykorzystać w dowolnym czasie danego roku, jednak nie później niż do
dnia 31 grudnia danego roku.
►Warunkiem otrzymania przyznanego dofinansowania do wypoczynku jest przedłożenie w komórce socjalnej imiennych skierowań, rachunków za wczasy, wycieczki, kolonie, zimowiska, obozy itp. w ośrodkach obcych lub własnych
Spółki.
►Skierowanie przyznane i niewykorzystane z winy pracownika przepada i jest traktowane tak, jak gdyby pracownik z
niego korzystał.
►Rezygnację z wczasów, kolonii należy składać co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem turnusu.
►Niedopełnienie tego wymogu powoduje obciążenie pracownika różnicą poniesionych kosztów i przyznanego dofinansowania.
►Skierowania do ośrodków własnych Spółki rozpatruje Komisja Socjalna w terminie do końca kwietnia danego roku.
►Wnioski o dofinansowanie inne niż na wypoczynek /np. zapomogi/ rozpatrywane będą przez Komisję w ciągu całego
roku, aż do wyczerpania funduszu w części przeznaczonej na ten cel.

Wydatki Z ZFŚS na działalność kulturalno-oświatową dla pracowników:
1. Centrala Oddziału

93.000 zł

2. Rejon Energetyczny Gorzów 45.000 zł
3. Rejon Energetyczny Dębno

40.000 zł

4. Rejon Energetyczny Choszczno 26.000 zł
5. Rejon Energetyczny Międzychód 35.000 zł
6. Rejon Energetyczny Sulęcin

28.000 zł

Organizacje społeczne funkcjonujące w Oddziale, organizujące dla załogi przedsięwzięcia, których zakres może być objęty finansowaniem z funduszu mogą, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, zwrócić się
do Pracodawcy z wnioskiem o takowe dofinansowanie, który po zaopiniowaniu przez Wydział Administracyjno-Socjalny podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

