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>10 kwietnia 2004-  po długiej chorobie zmarł 
Jacek Kaczmarski, bard Solidarności z roku 1980. 
Jego piosenki, takie jak słynne „Mury” i „Obława” 
towarzyszyły powstaniu NSZZ Solidarność. 
„Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat! 
Te słowa towarzyszyły nam wszystkim trudnych cza-
sach i dodawały sił do walki o wolną Polskę. Cześć 
jego pamięci  
 
>14 kwietnia 2004-   spotkanie Zarządu GE Enea 
ze stroną społeczną, podczas którego omawiano 
tematykę związaną z ZUZP.  

Strona związkowa poruszyła tematy, których uzgod-
nienie nie było moŜliwe ze względu na zakres kompe-
tencji strony pracodawcy w zespole negocjacyjnym. 
Przedstawiono następujące tematy: 
 
1.Definicja pracodawcy. Zarząd przedstawił oficjalnie 

propozycję jednego pracodawcy w rozumieniu art. 3 
par.1 KP. 
Strona związkowa nie przyjęła sugestii Zarządu GE. 
Oficjalne stanowiska poszczególne organizacje 
związkowe miały przedstawić w ciągu 14 dni. 
2. Wysokość odpisu na ZFŚS 
Strona związkowa zgłosiła propozycję 3 krotności 
odpisu podstawowego. Zarząd wyraził zgodę na 2,1, 
z moŜliwością jego zwiększenia do wysokości 2,5 
odpisu. 
3. Pracownicy kontraktowi 
Pracodawcy zaproponowali zamianę kontraktów na 
formę ryczałtową z zachowaniem hierarchii. Forma 
ryczałtowa dotyczy tylko stanowisk bezpośrednio 
podległych pod zarząd Grupy. 
4. Ujednolicenie ubezpieczeń pracowników Grupy 
Propozycję przygotuje firma brokerska 
5. Koszty oraz termin wdroŜenia ZUZP 
Strona pracodawców przedstawiła wyliczenia, z któ-
rych wynika, Ŝe koszty wyniosą ok. 11 mln zł. Mają 
być pokryte z waloryzacji płac w 2004 roku. Ewentual-
ne indywidualne przeszeregowania mają pochodzić z 
pozostałej kwoty oraz ewentualnego przekroczenia 
wskaźnika wzrostu płac. Pracodawcy mają nadzieję, 
Ŝe ZUZP uda się wprowadzić do 1 lipca br. 
6. Gwarancje zatrudnienia 
strona związkowa przedstawiła propozycję 10 letnie-
go okresu gwarancji. Strona pracodawców zapropo-
nowała dodatkowe 6 lat gwarancji, pod warunkiem 
zgody na restrukturyzację zatrudnienia( zmiana miej-
sca pracy w ramach grupy) 
7. Profilaktyka sanatoryjna 
Zarząd nie chce się zgodzić na zapisy ZUZP z Byd-
goszczy, zaproponuje własne zapisy dotyczące tego 
zagadnienia, uwzględniające nowelizację ustawy o 

NFZ. 
8. Społeczna Inspekcja Pracy 
Pracodawcy dokładnie zapoznają się z tematyką SIP i 
rozwaŜą moŜliwości powstania dodatkowych etatów w 
Oddziałach 
9. Umowy Społeczne 
Strona związkowa zgłosiła propozycję przeniesienia 
zapisów wszystkich dotychczasowych umów zawar-
tych przed konsolidacją do ZUZP. Pracodawcy propo-
nują rozczłonkowanie tych zapisów do poszczegól-
nych rozdziałów ZUZP. 
10. Zasady współpracy ze związkami 
Pracodawcy nie widzą konieczności umieszczania 
takowych zasad w ZUZP. Związki oczywiście mają 
zdanie odmienne 
11.Dzień Energetyka 
Związki proponują potraktowanie tego dnia jak święto 
państwowe. Pracodawcy muszą się zapoznać z opi-
nia prawną. 
12. Strony przedstawiły swoje propozycje dotyczące 
czasu pracy, pogotowia domowego w świetle noweli-
zacji KP 
13. Fundusz prywatyzacyjny 
Spółki powstałe przed dniem komercjalizacji będą 
tworzyły odpis z zysku, umoŜliwiający zakup akcji 
pracowniczych dla pracowników pozbawionych prawa 
do tych akcji w wyniku powstania ich spółek przed 
komercjalizacją. 
14. Wartościowanie stanowisk pracy 
Stanowisko związków zawodowych: najpierw docelo-
wa struktura organizacyjna i taryfikator, a potem war-
tościowanie stanowisk.  
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     >>Kalendarium<< 
 
• Z prac NSZZ Solidarność GE Enea S.A.  
 
>>Praca w Unii Europejskiej 
 
>>Stałe pozycje naszego pisma:  
 
 

Czytaj  pismo KM NSZZ Solidarność! 
JeŜeli nie zgadzasz się z treściami tutaj zamieszcza-
nymi lub treścią komentarzy– wyraź swoje zdanie! 

Lista posłów z lubuskiego, którzy głosowali prze-
ciwko obywatelskiemu projektowi w sprawie za-

siłków przedemerytalnych: 
 
Andrzej Brachmański, Jakub Derech-Krzycki, Jan Kochanowski, 
Alfred Owoc, Robert Smoleń, Franciszek Wołowicz, Bogusław 
Wonton, Zdzisław JarmuŜek, Zbyszko Piwoński- wszyscy SLD-UP 

Henryk Ostrowski– Samoobrona 
Dariusz Bachalski– Platforma Obywatelska 

 

Dziś zlekcewaŜyli Twój głos, a jutro będą chcieli,  
abyś na nich zagłosował. 



Podsumowując- w niewielu kwestiach doszło do zbli-
Ŝenia stanowisk. Termin wejścia ZUZP, tj.1 lipca 2004 
naszym zdaniem jest nierealny.  
 
>15-16 kwietnia 2004  w Szczecinie na zaprosze-
nie dyrektora PoŜaryckiego odbyło się spotkanie 
przedstawicieli wszystkich Oddziałów, celem zapo-
znania się z propozycjami docelowego rozwiązania 
spraw związanych z działalnością socjalną. Uczestni-
czyła w tym spotkaniu Dyrekcja Oddziału z Dyrekto-
rem Oddziału, panem Wieczorkiem oraz Prezes spół-
ki Entur, pan Adam Grochulski. Wszyscy udali się do 
OW Pogorzelica  i zapoznali się z aktualnym stanem 
ośrodka oraz propozycjami inwestycji, mających na 
celu podniesienie standardu ośrodka. 
Podczas spotkania padła propozycja powołania jednej 
spółki socjalnej pod nazwą ENEATOUR z siedzibą w 
Szczecinie. Miałaby ona przejąć cały majątek socjal-
ny, będący w posiadaniu poszczególnych oddziałów 
oraz zakładu głównego. Propozycja ta wymaga jed-
nak szerokiej konsultacji ze wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami. Oddział na tym spotkaniu reprezento-
wali : Bogdan Duszak oraz Mariusz Kępiszak.  

 
> Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 

Solidarność  

19-20 kwietnia w miejscowości Tłokinia koło Kali-
sza odbyło kolejne posiedzenie Rady SKE. W obra-
dach uczestniczył  przewodniczący Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ S, Kazimierz Grajcarek. 
Podczas obrad Sekcja zajmowała się następującymi 
tematami: 
Władze Sekcji przedstawiły krótkie sprawozdanie z 
działalności. Przedstawiono odpowiedzi MSP na 
wcześniejsze stanowiska SKE oraz propozycję praco-
dawców zmian dotyczącą taryfy pracowniczej w sto-
sunku do pracowników objętych PUZP. Rada SKE w 
swoim stanowisku zaprotestowała przeciwko takim 
propozycją. 

Reprezentanci poszczególnych grup konsolidacyjnych 
przedstawili aktualny stan zaawansowania procesów 
konsolidacyjnych oraz stan negocjacji nad umowami 
społecznymi w tych procesach. Przedstawiciele GE 
ENEA zdali relację stanu prac nad ZUZP oraz przed-
stawili aktualną sytuację pracowników w ponad rok po 

konsolidacji. 
Rada SKE przyjęła stanowiska:  
1/ w sprawie wstrzymania procesu konsolidacji Grupy 
W-5 w związku z odrzuceniem przez MSP uzgodnio-
nego przez strony Statutu Grupy. 
2/ w sprawie emerytur pomostowych 
Rada SKE przyjęła preliminarz wydatków finanso-
wych. 
 
>24 kwietnia w Sulęcinie odbył się turniej siatkarski 
o Puchar NSZZ Solidarność. 

Wyniki spotkań fazy grupowej: 
Grupa A 

RE Międzychód- Centrala 2:1; RE Dębno-  RE Mię-
dzychód 2:1; Centrala- RE Dębno 0:2 

Grupa B 
RE Sulęcin- PE Strzelce Kraj 2:0; RE Gorzów- PE 
Strzelce 0:2; RE Sulęcin- RE Gorzów 2:0 

Półfinały: 
RE Dębno- PE Strzelce Kraj. 2:0; RE Sulęcin: RE 
Międzychód 2: 0 
Finał B: 
RE Międzychód- PE Strzelce 2:0 
Finał A: 
RE Sulęcin: RE Dębno 2:0  
Ostateczna kolejność druŜyn:  
1/ RE Sulęcin 
2/ RE Dębno 
3/RE Międzychód 
4/ PE Strzelce Kraj 
5/ Centrala 
6/ RE Gorzów 
 

26 kwietnia w Baranowie trwały dalsze prace nad 
ZUZP. 
Przedstawiciele poszczególnych oddziałów poinfor-
mowali o sposobach wykorzystania środków z ZFŚS. 
Porównano wykazy stanowisk pracowników pracują-
cych w warunkach szczególnych i o szczególnym 
charakterze, uprawniających do wcześniejszej emery-
tury. 
Pomimo opierania się na tej samej podstawie praw-
nej, niektóre stanowiska nie występują w wykazach 
niektórych oddziałów. 
Porównano dodatkowe ubezpieczenia pracowników w 
poszczególnych oddziałach oraz zakładzie głównym. 
Poznań, Bydgoszcz oraz Gorzów posiadają ubezpie-
czenie PZU śycie. Pracownicy Szczecina w PZU 
Złota Jesień, a Zielonej Góry w Commercial Union. 
Zespół złoŜony z brokera, pracodawców i strony 
związkowej przygotuje jednolitą dla wszystkich pra-
cowników Enei ofertę przekształcenia dotychczaso-
wych form dodatkowego ubezpieczenia pracowników. 
Podczas posiedzenia przedstawiciele związków za-
wodowych z Poznania przekazali odpowiedź w spra-
wie przekazania aportem majtku socjalnego do spółki 
Energotour. Koledzy z Poznania zaproponowali nie-
podejmowanie w tej sprawie decyzji do czasu kom-
pleksowej oceny całej działalności socjalnej.  
>28 kwietnia uzgodniliśmy wspólne stanowisko 
organizacji związkowych naszego Oddziału w sprawie 
propozycji jednego pracodawcy, przedstawionej przez 
Zarząd Enei. PoniŜej cytuję je w całości: 
W nawiązaniu do Stanowiska Zarządu Grupy Energe-
tycznej ENEA S.A. z dnia 14.04.2004r. organizacje 
związkowe, reprezentujące interesy pracowników 
Oddziału w Gorzowie Wlkp. oświadczają, Ŝe nie ma 
akceptacji, zgody na wprowadzenie jednego Praco-
dawcy dla GE ENEA S.A. i nie widzimy podstaw do 
uchylenia Uchwał Zarządu Spółki o nadaniu statusu 
pracodawcy Oddziałom. 

Uzasadnienie: 
Porozumienie Zbiorowe z dnia 18.12.2002r. 

zostało podpisane dla wielu Pracodawców (§19 i 22) i 
do dnia dzisiejszego postanowienia tego Porozumie-
nia nie zostały zmienione a więc jest w dalszym ciągu 
obowiązujące. 

     Funkcjonowanie obecnych Dyrektorów 
Oddziałów jako Pracodawców nie jest sprzeczne z 
definicją,, Pracodawcy ‘‘, ujętą w Kodeksie Pracy ( 
Art.3.). KaŜdy z Oddziałów jest jednostką organizacyj-
ną, posiadająca zdolność do zatrudniania pracowni-
ków.  Z prawa do zatrudnienia Oddziały w 2003r. 
korzystały bardzo racjonalnie, przez co zatrudnienie w 
Oddziałach zmalało w stosunku do 2002r. Nie moŜna 
tego powiedzieć w stosunku do polityki kadrowej w 
Zakładzie Głównym, gdzie zatrudnienie w roku 2003 
znacząco wzrosło. Przy takim podejściu do definicji 
Pracodawcy, która ma się znaleźć w negocjowanym 
właśnie ZUZP, nie widzimy moŜliwości uzgodnienia 
w/w dokumentu. 

               Odebranie Oddziałom statusów 
pracodawców w konsekwencji moŜe doprowadzić do 
likwidacji Oddziałów , na co organizacje związkowe 
działające w Gorzowie Wlkp. ,nigdy nie wyraŜą zgodę 
i w obronie których zastosują wszystkie przewidziane 
prawem środki. 
Propozycje Zarządu w sprawie jednego pracodaw-
cy negatywnie zaopiniowały takŜe pozostałe od-
działy Grupy Enea. 
 

30 kwietnia obradowała Komisja ds. spraw socjal-
nych. Zajmowała się rozdziałem środków na wypo-
czynek letni pracowników oraz ich dzieci. Stosowny 
protokół oraz listy osób, które otrzymały dofinansowa-
nie zostały wywieszone w poszczególnych RE oraz w 
siedzibie centrali Oddziału. 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 
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>1 maja Polska została członkiem Unii Europejskiej 
 
3 maja 1791 roku uchwalono Konstytucję.  
Była to druga tak na owe czasy nowoczesna konsty-
tucja na świecie, po konstytucji amerykańskiej. 
Niektóre jej zapisy wcale nie straciły wiele pomimo 
upływu 213 lat 
7 maja- Posiedzenie MKK NSZZ S w Poznaniu.  
Głównym tematem spotkania było wypracowanie 
wspólnego stanowiska w sprawie propozycji Zarządu 
Grupy, dotyczącej jednego pracodawcy w myśl art..3 
Kodeksu Pracy. 
>10 maja w Baranowie na zaproszenie Preze-
sa GE Enea, Jerzego Gruszki odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami wszystkich związków zawodowych 
z GE Enea.  
W spotkaniu uczestniczył cały Zarząd GE Enea. Te-
matyka spotkania związana była ze stanowiskami 
poszczególnych związków zawodowych działających 
w Oddziałach, dotyczących kwestii jednego bądź 
wielu pracodawców. Prezes negatywnie ustosunko-
wał się do ww. stanowisk oraz przedstawił propozycję 
zawarcia trzeciego Porozumienia, w którym zadekla-
rował się udzielić dodatkowych gwarancji. 
zatrudnienia oraz zwiększyć wysokość odpisu na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zamian 
za wyraŜenie zgody na jednego pracodawcę oraz na 
restrukturyzację wewnętrzną- związaną z realizacją 
Dyrektywy Unii Europejskiej, mówiącej o utworzeniu 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Przedstawiciele 
Zarządu ustosunkowali się do nierozstrzygniętych 
tematów, związanych z ZUZP Po spotkaniu, strona 
związkowa we własnym gronie przedyskutowała 
złoŜone propozycje. Ustalono, Ŝe w pierwszej kolejno-
ści naleŜy jak najszybciej zakończyć prace nad Zakła-
dowym Układem Zbiorowym dla pracowników GE 
Enea. Dopiero potem moŜna rozmawiać na temat 
ewentualnej dalszej restrukturyzacji.  
 
>11-12 maja w Sierakowie odbyło się kolejne posie-
dzenie zespołu ds. ZUZP.  
Przedstawiciele zespołu wysłuchali sprawozdania 
podkomisji ds. BHP oraz przyjęli propozycję zasad 
przyznawania dodatków za pracę w warunkach szko-
dliwych dla zdrowia, szczególnie uciąŜliwych i niebez-
piecznych. Członkowie zespołu zapoznali się z wyka-
zem stanowisk zatrudnionych w warunkach szczegól-
nych, uprawniających do wcześniejszej emerytury. 
Wykaz tych stanowisk w Oddziałach i Zakładzie 
Głównym znacząco się róŜni. Pracownicy zatrudnieni 
na takich samych stanowiskach i w takich samych 
warunkach uzyskiwali bądź nie prawo do wcześniej-
szej emerytury( np. dyspozytorzy ZDR i RDR). Zespół 
nie zajmował się sprawą wynagradzania kontrolerów 
poboru energii elektrycznej w związku z brakiem 
materiałów – nie przygotował ich specjalnie do tego 
powołany podzespół. Strona związkowa wyraziła dla 
takich działań dezaprobatę- brak determinacji strony 
pracodawcy do szybkiego opracowania ZUZP. 
Strona Związkowa złoŜyła propozycję rozwiązania 
problemu dyŜurów domowych, składając propozycję 
płacenia ryczałtem za poszczególne dni dyŜuru. Pre-
zes Gruszka przedstawił kontrpropozycję, polegającą 
na rezygnacji z dyŜurów domowych. W zamian zapro-
ponował tzw. bonus za kaŜdą pierwszą godzinę nad-
liczbową. Związki zawodowe wyraziły dezaprobatę 
dla takiego pomysłu rozwiązania problemu dyŜurów 
domowych. Ostatecznie strona pracodawców zobo-
wiązała się rozwaŜyć propozycję związkową, a opinię 
przedstawić na następnym posiedzeniu zespołu. 
Związkowcy zwrócili uwagę na pilną potrzebę rozwią-
zania problemu dyŜurów w związku z kontrolami 
Państwowej Inspekcji Pracy terenie GE Enea S.A.  
Zespół zapoznał się z rozliczeniem ZFŚS za rok 200-

3. PO negocjacjach wstępnie ustalono wysokośc 
odpisu na ZFŚS.  
W 2005 roku będzie on wynosił 2,5 krotość odpisu 
podstawowego, a w 2006 3 krotność ww. odpisu. 
Podczas prac zespołu prezes GE poinformował, Ŝe 
do 24 maja przygotuje propozycję restrukturyzacji 
wewnętrznej oraz związane z tym zmiany struktury 
organizacyjnej. 
ZłoŜył teŜ propozycję zawarcia w ZUZP ekwiwalentu 
w formie ryczałtu za wynajem mieszkania oraz dojaz-
dy dla pracowników, którzy otrzymają pracę w innych 
miejscowościach. Zespół  tą propozycją się nie zaj-
mował.  
 

>>Zmiany w prawie pracy 
 

Z dniem 1 maja b.r. ponownie jest stosowany art. 
25 Kodeksu pracy, weszły w Ŝycie takŜe przepisy 
regulujące warunki zatrudnienia pracowników z 
UE skierowanych do pracy w  Polsce. Wprowa-
dzone zostały równieŜ regulacje ograniczające 
moŜliwość zatrudniania dzieci.  
 
Obowiązujący ponownie art. 25 Kodeksu pracy stano-
wi, Ŝe zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas okre-
ślony jest równoznaczne w skutkach prawnych z 
zawarciem umowy na czas nieokreślony – jeŜeli po-
przednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę 
na czas określony na następujące po sobie okresy, o 
ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy 
a nawiązaniem kolejnej nie przekroczyła 1 miesiąca 
(§ 1).  
Oznacza to ograniczenie zawierania umów na czas 
określony – trzecia umowa o pracę na czas określony 
stanie się z mocy prawa umową na czas nieokreślo-
ny, o ile przerwy między tymi umowami nie przekro-
czyły 1 miesiąca.  
Przepis ten nie dotyczy jednak umów zawieranych w 
celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawie-
dliwionej nieobecności w pracy oraz w celu wykony-
wania pracy o charakterze dorywczym lub sezono-
wym albo zadań realizowanych cyklicznie (§ 3).  
Wprowadzono ponadto zakaz „aneksowania” umów 
na czas określony. Oznacza to, Ŝe jeśli w trakcie 
trwania umowy o pracę na czas określony strony 
postanowią przedłuŜyć okres wykonywania pracy na 
podstawie tej umowy, to będzie to wymagało zawar-
cia w dniu następnym po jej rozwiązaniu kolejnej 
umowy o pracę na czas określony  
(w rozumieniu §1). Zasada ta jest stosowana dopiero 
do umów zawartych albo zmienionych od 1 maja  
2004r.  
Ponadto od daty przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej pracodawcy mający siedzibę w państwie będą-
cym członkiem UE, którzy kierują swoich pracowni-
ków do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z realizacją umowy lub w zagranicznym 
oddziale (filii) firmy, albo jako agencja pracy tymcza-
sowej muszą im zapewnić warunki zatrudnienia nie 
mniej korzystne niŜ wynikające z przepisów polskiego 
Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących 
prawa i obowiązki pracowników. Mowa tutaj o warun-
kach zatrudnienia dotyczących :  

• norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpo-
czynku dobowego i tygodniowego, 

• wymiaru urlopu wypoczynkowego, 

• minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalane-
go na podstawie odrębnych przepisów, 

• wysokości dodatku za pracę w godzinach nad-
liczbowych, 

• bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• uprawnień pracowników związanych z rodziciel-
stwem, 

•  zatrudniania młodocianych, 

• zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, 

• wykonywania pracy zgodnie z przepisami o 
zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 
JednakŜe do pracowników zatrudnionych przy wstęp-
nych pracach montaŜowych lub instalacyjnych poza 
budownictwem przez okres nie dłuŜszy niŜ 8 dni nie 
mają zastosowania dwa przepisy: – wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, – wysokości dodatku z pracę w 
godzinach nadliczbowych.  
Przepisy dotyczące norm i wymiaru czasu pracy oraz 
wymiaru urlopu wypoczynkowego stosuje się takŜe w 
przypadku wykonywania pracy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do 
tej pracy przez pracodawcę mającego siedzibę w 
państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej.  
Od 1 maja obowiązują takŜe nowe regulacje ograni-
czające moŜliwość zatrudniania w celach zarobko-
wych dzieci, które nie ukończyły 16 lat. Wykonywanie 
pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do 
ukończenia przez nie 16 roku Ŝycia jest dozwolone 
wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działal-
ność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową 
i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawo-
wego lub opiekuna tego dziecka, a takŜe zezwolenia 
właściwego inspektora pracy. Z wnioskiem do inspek-
tora pracy wystąpić musi podmiot zainteresowany 
zatrudnieniem małoletniego. Natomiast inspektor 
pracy moŜe odmówić wydania takiego zezwolenia, 
jeŜeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych powoduje zagroŜenie dla Ŝycia, zdrowia i rozwo-
ju psychofizycznego dziecka albo zagraŜa wypełnia-
niu obowiązku szkolnego przez dziecko.  
Członkostwo Polski w strukturach unijnych wiąŜe się 
takŜe z wprowadzeniem norm unijnych m.in. w obsza-
rach bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzyści zwią-
zane z wdroŜeniem norm unijnych w dziedzinie BHP 
to m.in. modernizacja sprzętu wytwórczego i związa-
ny z nim spadek liczby wypadków przy pracy oraz 
spadek absencji pracowników.  
Co się zmieniło juŜ wcześniej  
Polskie prawo pracy zostało ostatecznie zharmonizo-
wane z prawem wspólnotowym juŜ 1 stycznia 2004 r. 
Dokonane zmiany dotyczyły m.in.: równego traktowa-
nia w zatrudnieniu i obowiązku pracodawcy informo-
wania pracowników o warunkach zatrudnienia.  
Jednak najistotniejsze z wprowadzonych zmian odno-
siły się do czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. 
WiąŜe się to z wprowadzeniem maksymalnego czasu 
pracy (łącznie z godzinami nadliczbowymi) w wysoko-
ści 48 godzin tygodniowo.  
Korzystne są takŜe zmiany dotyczące długości urlopu 
wypoczynkowego – pracownicy, którzy przepracowali 
rok lub więcej, będą uprawnieni do co najmniej 20-
dniowego urlopu wypoczynkowego  
Od początku roku obowiązuje ustawa z 9 lipca 2003 r. 
o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Wprowa-
dziła ona instytucję pracy tymczasowej i pracowników 
tymczasowych, którzy są zatrudniani wyłącznie do 
wykonywania pracy na rzecz innych podmiotów niŜ 
zatrudniająca ich agencja pracy tymczasowej. Umowy 
o pracę na czas określony zawierane między agencją 
pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym 
(realizacja tego zapisu – jako jedynego z całej ustawy 
– rozpoczęła się dopiero z chwilą wejścia do Unii) 
wyłączone są spod regulacji art. 25 Kodeksu pracy.  
Zmianie uległy równieŜ przepisy zbiorowego prawa 
pracy. Od początku 2004 r. obowiązuje ustawa z 13 
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie 
dotyczących pracowników, wprowadzająca nowe 
„europejskie” zasady w zakresie zwolnień grupowych. 
Te nowe rozwiązania to skrócenie z 3 miesięcy do 30 
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dni czasu, w jakim mają być dokonane uznane za 
grupowe, zwolnienia pracowników, obowiązek infor-
mowania i konsultowania zamiaru zwolnień z przed-
stawicielami pracowników, jeŜeli w danym zakładzie 
nie funkcjonują związki zawodowe oraz rozszerzenie 
na wszystkich pracowników kręgu osób uprawnionych 
do odpraw.  
Artykuł pochodzi z www.mgpips.gov.pl  
 

Z prac Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność 

 
Wobec nasilających się zjawisk pogarszających sytu-
ację pracowników, NSZZ "Solidarność" będzie prowa-
dziła akcje w obronie praw pracowniczych i związko-
wych.  
Związek domaga się m.in. skutecznego ścigania 
przez organy państwowe przypadków łamania praw 
pracowniczych, jak to ma miejsce, np. w PKS Kozieni-
ce i Jedynce Wrocławskiej, systemów osłonowych dla 
osób tracących pracę nie z własnej winy. Akcja bę-
dzie miała charakter informacyjny. Nie oznacza to 
jednak, Ŝe w regionach nie odbędą się protesty w 
innych formach. Zarząd Regionu Pomorze Zachodnie 
juŜ zapowiedział na 29 kwietnia kolejną akcję prote-
stacyjną. Do ustalenia harmonogramu i sposobu 
przeprowadzenia akcji, Komisja Krajowa zobowiązała 
konwent przewodniczących.  
„Solidarność" zaprotestowała równieŜ przeciwko 
odrzuceniu przez Sejm obywatelskiego projektu usta-
wy o zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych. 
Zdaniem przedstawicieli Komisji Krajowej obecny 
parlament okazał się niezdolny do podejmowania 
decyzji w interesie swoich obywateli. Wśród róŜnych 
propozycji oszczędności, ograniczenie zasiłków i 
świadczeń przedemerytalnych wzbudzało największy 
sprzeciw. Komisja Krajowa postanowiła opublikować 
w okręgach wyborczych nazwiska posłów, którzy 
głosowali przeciwko obywatelskiemu projektowi.  
Przyjęto jednocześnie specjalne stanowisko, w któ-
rym Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zwraca się 
do członków, struktur Związku i wszystkich ludzi do-
brej woli z apelem o włączenie się w zbieranie podpi-
sów pod petycją domagającą się umieszczenia w 
preambule Traktatu ustanawiającego Konstytucję 
przyszłej Europy zapisu o wartościach chrześcijań-
skich. 
"Solidarność" negatywnie oceniła kolejne zmiany w 
kodeksie pracy zaproponowane przez rząd, które 
zmierzają do ograniczenia uprawnień pracowników 
oraz związków zawodowych. Związek protestuje 
przeciwko próbom: dopuszczenia moŜliwości wypła-
cania pracownikom wynagrodzeń w ratach, wprowa-
dzenia przerywanego czasu pracy, zamiany dotych-
czasowego obowiązku konsultacji zamiaru zwolnienia 
pracownika z zakładową organizacją związkową na 
jedynie zawiadomienie tej organizacji.  
Komisja Krajowa po długich dyskusjach przyjęła rów-
nieŜ stanowisko w sprawie Traktatu Konstytucyjnego 
Unii Europejskiej. Pomimo licznych kontrowersji wokół 
dokumentu członkowie Komisji Krajowej stwierdzili, Ŝe 
Związek powinien zająć stanowisko wobec Traktatu. 
Traktat zastępuje jednolitym tekstem dotychczasowe 

dokumenty, usprawnia mechanizmy demokratyczne 
UE oraz zapewnia przejrzystość i jawność prac insty-
tucji Unii. Komisja Krajowa podkreśla równieŜ, Ŝe w 
Traktacie znalazło się wiele zapisów, które spełniają 
postulaty "S" i europejskiego ruchu związkowego. 
NaleŜy do nich, np. włączenie do Traktatu Karty Praw 
Podstawowych. Dzięki temu w Traktacie znalazły się 
podstawowe prawa człowieka, do których zalicza się: 
prawo do Ŝycia, prawo do tworzenia związków zawo-
dowych, prawo do rokowań zbiorowych i strajku oraz 
prawo do zabezpieczenia i ochrony społecznej. Trak-
tat uznaje równieŜ rolę partnerów społecznych oraz 
prawo pracowników do informacji i konsultacji.  
W stanowisku znalazły się równieŜ wątpliwości co do 
niektórych zapisów Traktatu wyraŜane przez człon-
ków Komisji Krajowej. Zdaniem "S" w Traktacie braku-
je m.in. zapisu o prawie do Ŝycia od poczęcia do 
naturalnej śmierci, o wyŜszości człowieka i jego pracy 
nad kapitałem czy odniesienia się do chrześcijańskich 
korzeni UE. Wśród niedostatków Traktatu Komisja 
Krajowa wymieniła równieŜ brak: moŜliwości tworze-
nia ponad granicznych związków zawodowych, zasa-
dy podejmowania decyzji kwalifikowaną większością 
głosów w sprawach polityki społecznej i podatkowej 
oraz nowych narzędzi i procedur odnoszących się do 
zarządzania gospodarką.  
Komisja Krajowa zaapelowała równieŜ do Stowarzy-
szenia "Solidarni ze Stocznią Gdańską" o zaangaŜo-
wanie się w renowację historycznej Sali BHP. Warun-
kiem włączenia się Stowarzyszenia w remont Sali jest 
uzyskanie przez "S" praw właścicielskich do niej. 
Komisja Krajowa zwróciła się równieŜ do Stowarzy-
szenia w sprawie zaangaŜowania środków finanso-
wych w utworzenie na terenie Bastionu św. Rocha na 
Jasnej Górze stałej wystawy upamiętniającej Stocznię 
Gdańską.  
 

>>Prawo swobody przepływu 
pracowników  

 
Swobodny przepływ pracowników stanowi 
jeden z fundamentów tzw. rynku wewnętrz-
nego istniejącego w Unii Europejskiej  
Zgodnie z Traktatem o ustanowieniu Wspólnoty Euro-
pejskiej rynek wewnętrzny jest to obszar bez granic 
pomiędzy państwami członkowskimi, na którym za-
pewniony jest swobodny przepływ osób, towarów, 
usług i kapitału. 
 
Swobodny przepływ pracowników oznacza, Ŝe kaŜdy 
obywatel państwa członkowskiego ma prawo do: 
1. pobytu w dowolnie wybranym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej, 
2. przyjęcia oferty pracy, 
3. wykonywania pracy (zawodu), 
4. przemieszczania się w tym celu w obrębie Wspól-
noty. 
 
W Unii Europejskiej zwraca się szczególną uwagę na 
prawo równego traktowania. JuŜ sam Traktat mówi, 
Ŝe swobodny przepływ pracowników oznacza zniesie-
nie wszelkiej dyskryminacji wobec pracowników po-
chodzących z państw członkowskich w zakresie za-
trudnienia, płac oraz innych warunków pracy. TakŜe 
przepisy wtórne Wspólnoty (rozporządzenia, dyrekty-
wy) zawierają wiele regulacji mających za zadanie 
skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji. NajwaŜniej-
szym przepisem w tym zakresie jest rozporządzenie 
1612/68 z 15 października 1968 r. w sprawie swobo-

dy przemieszczania się pracowników w obrębie 
Wspólnoty. 
Rozporządzenie to reguluje wiele istotnych kwe-
stii, w tym m.in.:  
* prawo do podejmowania zatrudnienia w dowolnym 
państwie Wspólnoty, w dowolnie wybranym zawodzie,  
* prawo pracownika i pracodawcy do korzystania ze 
wzajemnej wymiany zgłaszanych ofert pracy, 
* zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w trakcie rekruta-
cji,  
* ustanowienie sankcji niewaŜności wobec przepisów 
krajowych mających charakter dyskryminujący pra-
cowników z innych państw Unii Europejskiej,  
* prawo pracownika do uzyskania wszelkiej pomocy 
ze strony słuŜb zatrudnienia na zasadach identycz-
nych z przysługującymi pracownikom krajowym,  
* zakaz dyskryminacji w odniesieniu do warunków 
zatrudnienia, wynagrodzenia, rozwiązania stosunku 
pracy i przywrócenia do pracy,  
* zakaz dyskryminacji odnoszący się do korzyści 
socjalnych i ulg podatkowych,  
* prawo do podejmowania szkolenia i przekwalifiko-
wania zawodowego,  
* zakaz dyskryminacji w dziedzinie zbiorowego prawa 
pracy (regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy), 
* prawo do działania w związkach zawodowych i w 
organach przedstawicielskich przedsiębiorstwa. 
Okresy przejściowe 
Społeczeństwa Europy Zachodniej obawiają się nad-
miernego napływu pracowników i ich rodzin z państw 
przystępujących do Unii Europejskiej, dlatego teŜ w 
Traktacie Akcesyjnym utrzymano pewne ograniczenia 
dostępu obywateli tych państw do unijnego rynku 
pracy. Swoboda przepływu osób między obecnymi i 
nowymi państwami członkowskimi będzie więc ograni-
czona w okresie przejściowym, który moŜe trwać nie 
dłuŜej niŜ 7 lat. 
W pierwszych dwóch latach po dniu rozszerzenia Unii 
Europejskiej obecne państwa członkowskie stosować 
będą wobec obywateli Polski i innych nowych państw 
członkowskich własne przepisy prawne lub obowiązu-
jące umowy bilateralne dotyczące dostępu do rynku 
pracy. Co waŜne - warunki dostępu do rynku pracy 
nie mogą się pogarszać, mogą natomiast (i powinny) 
stopniowo się poprawiać. Kilka państw złoŜyło dekla-
racje o zamiarze otwarcia swoich rynków pracy, a 
Irlandia juŜ wprowadziła w tym celu odpowiednie 
zmiany w swoich przepisach prawnych.  
Po dwóch latach, czyli w 2006 r., kaŜde z państw 
naleŜących obecnie do Unii będzie mogło zadecydo-
wać o objęciu nowych państw przepisami wspólnoto-
wymi dotyczącymi dostępu do rynku pracy. Stosowa-
nie prawa krajowego będzie moŜliwe do 2009 r., a w 
razie zaistnienia powaŜnych zakłóceń na rynku pracy 
- do 2011 r. 
RównieŜ do 2011 r. moŜliwe będzie takŜe przywróce-
nie ograniczeń przepływu pracowników, jeŜeli pojawią 
się powaŜne zagroŜenia dla standardu Ŝycia lub po-
ziomu zatrudnienia w danym regionie lub zawodzie. 
System okresów przejściowych moŜna krótko scha-
rakteryzować w następujący sposób: pierwsze dwa 
lata - prawo krajowe, następne trzy lata - prawo krajo-
we lub wspólnotowe, kolejne dwa lata - prawo wspól-
notowe lub (w szczególnych wypadkach) krajowe. 
Przed objęciem Polski przepisami wspólnotowymi 
dotyczącymi dostępu do rynku pracy stosowane będą 
następujące umowy dwustronne zawarte między 
Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
dotyczące przepływu pracowników: 
- Umowa między Rządem RP a Rządem RFN w spra-
wie zatrudniania pracowników w celu podnoszenia ich 
kwalifikacji zawodowych i językowych (pracowników-
gości), podpisana 07.06.1990 r., 
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 
Rządem Republiki Francuskiej w sprawie wymiany 
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staŜów zawodowych, podpisana 29.09.1990 r., 
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i 
Rządem Republiki Francuskiej o zatrudnieniu we 
Francji polskich pracowników sezonowych, podpisana 
20.05.1992 r., 
- Umowa między Rządem RP a Rządem Wielkiego 
Księstwa Luksemburga w sprawie zatrudniania staŜy-
stów, podpisana 29.10.1996 r., 
- Umowa między RP a Królestwem Hiszpanii w spra-
wie zasad i warunków wzajemnego przepływu pra-
cowników między obu Państwami, podpisana 
21.05.2002 r. 
Obywatelom Polski, tak jak obywatelom wszystkich 
innych państw członkowskich, będzie przysługiwało 
pierwszeństwo (przed obywatelami państw trzecich) w 
skorzystaniu z oferty zatrudnienia w państwie człon-
kowskim EU.  
Okresy przejściowe dotyczą wyłącznie dostępu do 
rynku pracy. Polak, który zostanie zatrudniony zgod-
nie z prawem w innym państwie członkowskim Unii, 
będzie traktowany w taki sam sposób jak obywatel 
danego kraju - będzie miał takie same prawa i obo-
wiązki pod względem warunków zatrudnienia, pracy, 
wynagrodzenia, stosunku pracy, powrotu do pracy czy 
szkolenia zawodowego. Będzie korzystał z takich 
samych przywilejów socjalnych i podatkowych - łącz-
nie z przywilejami mieszkaniowymi, które obowiązują 
w danym państwie. Będzie miał prawo przynaleŜności 
do związków zawodowych oraz będzie korzystał z 
uprawnień z tym związanych. 
Prawo europejskie dotyczy w takim samym stopniu 
pracownika, który podejmuje zatrudnienie w innym 
państwie członkowskim, jak i członków jego rodziny. 
MałŜonek i dzieci pracownika migrującego takŜe będą 
mieli prawo do pobytu i podjęcia pracy (lub wykony-
wania działalności na własny rachunek). Warto zazna-
czyć, Ŝe prawo to przysługuje małŜonkowi i dzieciom 
nawet wtedy, gdy pochodzą oni z kraju trzeciego, tj. 
nie posiadają obywatelstwa unijnego. Trzeba jednak 
pamiętać, Ŝe w okresie przejściowym dostęp do rynku 
pracy będzie w pewien sposób ograniczony równieŜ 
dla członków rodziny pracownika.  
Poszukiwanie pracy w innym państwie Unii Euro-
pejskiej 
Bezrobotny Polak będzie miał prawo wyjechać do 
innego państwa Unii Europejskiej i poszukiwać tam 
pracy, a jego zasiłek (dla bezrobotnych) będzie mógł 
być transferowany do innego państwa przez okres nie 
przekraczający 3 miesięcy. Stanie się to moŜliwe po 
spełnieniu przez takiego migrującego bezrobotnego 
kilku warunków: otóŜ będzie on musiał być bezrobot-
nym przez minimum 4 tygodnie przed wyjazdem, 
powiadomić polski urząd pracy o takich planach odpo-
wiednio wcześniej, podać miejsce planowanego po-
szukiwania pracy, a po przyjeździe do danego kraju 
od razu zgłosić się do lokalnego urzędu pracy i współ-
pracować z nim - tak, jak jest to wymagane od tamtej-
szych bezrobotnych. "Polski" zasiłek dla bezrobotnych 
będzie wypłacany, po przeliczeniu, w walucie danego 
państwa przez ten urząd. Polacy będą mogli teŜ ko-
rzystać z europejskiej sieci pośrednictwa pracy EU-
RES, o której napiszemy później. 
W Unii Europejskiej obowiązuje zasada koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego. Ozna-
cza to, Ŝe kaŜdy kraj członkowski stosuje własne 
(wewnętrzne) przepisy dotyczące świadczeń społecz-
nych, a prawo wspólnotowe określiło przepisy umoŜli-
wiające bezkolizyjne stosowanie (koordynację) zasad 
krajowych. Świadczenia z tytułu bezrobocia podlegają 
koordynacji na poziomie wspólnotowym. Obywatel 
państwa członkowskiego nabywa prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych na podstawie przepisów wewnętrznych 
danego państwa, po spełnieniu określonych w nim 
warunków. Najczęściej stosowanym warunkiem jest 
wymóg spełnienia okresów zatrudnienia lub ubezpie-

czenia w danym państwie. Polak nabędzie więc prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie innych 
przepisów niŜ polskie, jeŜeli będzie pracować w innym 
państwie Unii Europejskiej i tam utraci pracę. Zasiłek 
dla bezrobotnych będzie przyznany zgodnie z przepi-
sami ostatniego miejsca wykonywania pracy, lecz do 
obliczenia jego wymiaru (wysokości) będą brane pod 
uwagę takŜe okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w 
innych państwach Unii - na tym polega koordynacja 
systemów. 
Prawo swobody przepływu osób innych niŜ pra-
cownicy 
Prawo swobody przepływu osób jest prawem szeroko 
stosowanym. Pisaliśmy juŜ o tym, w jakim zakresie 
obejmuje ono pracowników i osoby poszukujące pra-
cy, ale trzeba dodać, Ŝe prawo to przysługuje takŜe 
osobom wykonującym pracę na własny rachunek i 
świadczącym usługi. Wszystkie osoby, które z niego 
skorzystały, "automatycznie" otrzymują prawo pobytu 
w wybranym kraju, co jest potwierdzane 
"Zezwoleniem na pobyt" lub "Zezwoleniem na pobyt 
czasowy" przyznawanym na podstawie dokumentu, 
który był podstawą wjazdu na terytorium danego 
państwa (np. paszportu). Prawo pobytu na mocy 
przepisów wspólnotowych przyznano takŜe osobom 
nieaktywnym ekonomicznie, tj.: 
- byłym pracownikom, którzy osiągnęli wiek emerytal-
ny, 
- studentom, 
- byłym pracownikom i osobom wykonującym działal-
ność zarobkową na własny rachunek, którzy zakoń-
czyli działalność zawodową, nawet jeśli nie nabyli 
prawa do emerytury, 
- wszystkim obywatelom, którzy wybrali inne państwo 
jako kraj swojego stałego pobytu. 
Osoby, które nie są aktywne ekonomicznie i nie posia-
dają źródła stałego dochodu (np. emerytury, renty, 
itp.) co do zasady podlegają ograniczeniom w zakre-
sie prawa pobytu. Muszą one wykazać, Ŝe posiadają 
ubezpieczenie chorobowe od wszelkich ryzyk w pań-
stwie przyjmującym oraz środki finansowe w takiej 
wysokości, by nie stać się obciąŜeniem dla systemu 
pomocy społecznej w państwie przyjmującym (środki 
te uwaŜa się za wystarczające, jeŜeli są wyŜsze niŜ 
pomoc, którą przyznaje dane państwo własnym oby-
watelom na mocy przepisów o pomocy społecznej). 
Prawo stałego pobytu, bez względu na obywatelstwo, 
wraz z obywatelem państwa członkowskiego, któremu 
przyznano prawo stałego pobytu, przyznano małŜon-
kowi oraz innym osobom pozostającym na jego utrzy-
maniu. MałŜonek i dzieci pozostające na utrzymaniu 
obywatela państwa członkowskiego mającego prawo 
stałego pobytu są takŜe uprawnieni do podjęcia za-
trudnienia lub działalności zarobkowej na własny 
rachunek w jakimkolwiek miejscu na terytorium pań-
stwa przyjmującego, nawet jeśli nie są obywatelami 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 
Jak widać - zakres praw i obowiązków przyznanych 
na podstawie przedstawionych tu pokrótce przepisów 
wspólnotowych jest więc niezwykle szeroki. W prakty-
ce oznacza on uprawnienia zarówno do niczym nie 
skrępowanego prawa wyboru państwa pobytu, jak i 
wykonywania pracy. Jedyne ograniczenia w tym za-
kresie mogą być wprowadzane, jeŜeli chodzi o ochro-
nę zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochronę 
państwa. Jednak, jak wskazuje orzecznictwo Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości, ograniczenia te 
naleŜy interpretować w sposób ścisły, a ich zakres 
powinien podlegać kontroli instytucji Wspólnoty. 
Zagadnienia nie objęte okresem przejściowym 
Swoboda przepływu pracowników pomiędzy nowymi 
państwami członkowskimi nie będzie ograniczona. 
Jedynie w przypadkach powaŜnych zagroŜeń dla 
standardu Ŝycia lub poziomu zatrudnienia w danym 
regionie lub zawodzie moŜliwe będzie przywrócenie 
ograniczeń przepływu pracowników (o ile ogranicze-

nia będą jeszcze stosowane przez którekolwiek z 
obecnych państw członkowskich).  
Wykaz podstawowych przepisów europejskich, 
regulujących omawiane zagadnienia.  
Traktaty: 
* o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej (Rzymski), 
* o ustanowieniu Unii Europejskiej z 1992 r (z Ma-
astricht), 
* Amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europej-
skiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i 
niektóre odnośne akty z 1997 r.  
Rozporządzenia i dyrektywy: 
* Rozporządzenie Rady 1612/68 o swobodzie prze-
mieszczania się pracowników na obszarze Wspólnoty, 
* Rozporządzenie Rady nr 1408/71 w sprawie stoso-
wania systemów zabezpieczenia społecznego do 
pracowników, osób pracujących na własny rachunek i 
członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie 
Wspólnoty, 
* Rozporządzenie Rady 574/72 w sprawie wykonania 
rozporządzenia Rady nr 1408/71 w sprawie stosowa-
nia systemów zabezpieczenia społecznego do pra-
cowników, osób pracujących na własny rachunek i 
członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie 
Wspólnoty, 
* Dyrektywa Rady o zniesieniu ograniczeń dotyczą-
cych przemieszczania się i stałego pobytu na obsza-
rze Wspólnoty w odniesieniu do pracowników i ich 
rodzin (68/360 EWG), 
* Rozporządzenie Rady o prawie pracowników do 
pozostania na terytorium państwa członkowskiego po 
zakończeniu zatrudnienia w tym Państwie 
(1251/70/EWG), 
* Dyrektywa Rady o prawie stałego pobytu 
(90/364/EWG), 
* Dyrektywa Rady o prawie stałego pobytu osób za-
trudnionych i wykonujących działalność zarobkową na 
własny rachunek, które zakończyły działalność zawo-
dową (90/365/EWG), 
* Dyrektywa Rady o prawie stałego pobytu studentów 
(93/96/EWG). 
 

Artykuł pochodzi z  

(2004-05-10 ) 
 

 

 
>>Przegląd prasy 

 
• Na "do widzenia" - po samochodzie 

dla kaŜdego  
Odchodzący członkowie rządu Millera mają za-
pewnione wysokie odprawy z tytułu zajmowania 
kierowniczych funkcji państwowych. Były szef 
rządu otrzyma łącznie ok. 50 tys. zł. Niewiele mniej 
dostaną ministrowie, sekretarze, podsekretarze 
stanu, wojewodowie i wicewojewodowie.  
Nie ulega wątpliwości, Ŝe upadek gabinetu SLD-UP 
jest dla nas podatników bardzo duŜym finansowym 
obciąŜeniem. Artykuł 38 ustawy o Radzie Ministrów z 
dnia 8 sierpnia 1996 roku stanowi, Ŝe "w razie przyję-
cia dymisji rządu przez prezydenta, dymisję składają 
takŜe automatycznie sekretarze i podsekretarze stanu 
oraz wojewodowie i ich zastępcy".  
Po 50 tysięcy dla Millera i Pola 
Wspomniana ustawa mówi takŜe, iŜ o przyjęciu rezy-
gnacji wymienionych wyŜej osób rozstrzyga nowy 
prezes Rady Ministrów. Tak więc, jeŜeli Sejm udzieli 
wotum zaufania Markowi Belce, to on zdecyduje o 
przyszłości członków ustępującej ekipy. Jednak z całą 
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pewnością wielu spośród 22 sekretarzy i 57 podse-
kretarzy stanu z gabinetu Leszka Millera poŜegna się 
z dotąd piastowanymi stanowiskami. Z fotelami juŜ 
rozstało się kilku szefów resortów, którzy nie znaleźli 
uznania Marka Belki, m.in. wicepremier i minister 
infrastruktury Marek Pol, minister skarbu Zbigniew 
Kaniewski, minister zdrowia Leszek Sikorski oraz 
minister sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk. 
Wysokość premii dla odchodzących członków rządu 
uregulowana jest oddzielnym aktem prawnym. Zgod-
nie z art. 5 ustawy z 31 lipca 1981 roku o wynagro-
dzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe - premier, wicepremierzy, ministrowie, 
wiceministrowie, a takŜe wojewodowie i wicewojewo-
dowie zachowują prawo do dotychczasowego uposa-
Ŝenia przez okres 3 miesięcy. W razie podjęcia w tym 
okresie pracy płatnej na poziomie niŜszym od dotych-
czasowego, przysługuje im dodatek wyrównawczy, 
który stanowi róŜnicę pomiędzy wynagrodzeniem 
pobieranym w nowym miejscu pracy a dotychczaso-
wą pensją rządową. Przywilej otrzymania odprawy w 
wysokości trzykrotnej dotychczasowej pensji oznacza 
dla kaŜdego dymisjonowanego członka ustępującej 
ekipy SLD-UP poŜegnalny prezent w postaci średniej 
klasy samochodu.  
Były juŜ szef rządu otrzyma łącznie około 50 tys. zł. 
Do kwoty jego trzykrotnej pensji, czyli ponad 40 tys. zł 
trzeba bowiem doliczyć dodatki wynikające z wysługi 
lat. Niewiele mniej zyska "osławiony Główny Budowni-
czy Autostrad w Polsce" wicepremier Marek Pol. Z 
kolei minimalna kwota bazowa odpraw przewidziana 
dla kaŜdego ministra to 35 100 zł (patrz tabela). W 
rzeczywistości jest ona powiększana w zaleŜności od 
wysługi lat kaŜdego z szefów danego resortu. Ponad-
to, o co najmniej 30 tys. zł z tytułu odpraw wzbogacą 
się odchodzący sekretarze i podsekretarze stanu, a 
takŜe wojewodowie i wicewojewodowie.  
Być ministrem choćby dwie godziny 
Gdyby Ŝaden z członków szeroko rozumianego gabi-
netu premiera Millera nie zyskał akceptacji Marka 
Belki lub nowy rząd po prostu by nie powstał - to 
łączna kwota odpraw, wypłacanych dla wszystkich 
wymienionych wyŜej osób, sięgnęłaby ponad 3,7 mln 
zł. Dla porównania - za te pieniądze moŜna wybudo-
wać co najmniej jedną nowoczesną halę widowisko-
wo-sportową, wyposaŜoną w boiska do piłki ręcznej, 
koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz szatnie, 
łazienki i trybunę z 300 miejscami dla widzów. Nie-
dawno taki właśnie obiekt powstał w Mielcu i koszto-
wał 3,1 mln zł. 
Na bardzo wysokie odprawy mogą liczyć takŜe sekre-
tarze i podsekretarze stanu, których premier Leszek 
Miller powołał w ostatnich dniach swego urzędowania, 
spłacając polityczne zobowiązania SLD. Jednym z 
ustanowionych w ostatniej chwili wiceministrów oka-
zał się Leszek Zieliński - 21 kwietnia mianowany 
przez premiera Millera pełnomocnikiem rządu ds. 
osób niepełnosprawnych. Ta nominacja stanowiła 
"podziękowanie" szefa rządu dla Federacyjnego Klu-
bu Parlamentarnego (FKP) Romana Jagielińskiego. 
Ugrupowanie to wielokrotnie opowiadało się za propo-
zycjami SLD i Unii Pracy. W przeddzień nagłego, 
ministerialnego awansu polityka tej formacji - Leszka 
Zielińskiego - FKP poparło, w waŜnym dla postkomu-

nistów głosowaniu, wybór Józefa Oleksego na mar-
szałka sejmu. Sam premier o nowym pełnomocniku 
ds. niepełnosprawnych wypowiadał się niechętnie. 
- Dostałem taki wniosek, to go podpisałem - tłumaczył 
lakonicznie swoją decyzję.  
Leszek Miller juŜ nawet nie próbował nikogo przeko-
nywać o ewentualnych kwalifikacjach i profesjonali-
zmie powołanego przezeń wiceministra. Potwierdził 
tym samym, Ŝe najwyŜsze funkcje w kraju obejmuje 
się w jego gabinecie niekiedy wyłącznie w efekcie 
politycznych przetargów. Ministerialna kariera posła 
FKP Leszka Zielińskiego to nie jedyny efekt 
"sejmowego kupczenia", które SLD prowadziło szcze-
gólnie intensywnie pod koniec kwietnia. W zamian za 
głosy w kilku waŜnych sprawach, FKP Romana Jagie-
lińskiego zyskało takŜe swojego przedstawiciela w 
Zarządzie PKN Orlen. Wiceprezesem ustanowiono w 
tej firmie Krzysztofa Kluzka, związanego z byłym 
ministrem zdrowia, a obecnym posłem FKP Mariu-
szem Łapińskim. Były wicepremier z koalicji SLD-PSL 
Roman Jagieliński doczekał się więc eksponowanych 
stanowisk dla swoich ludzi. Pokazał takŜe nowy spo-
sób, w jaki moŜna walczyć o posady dla polityków 
własnego ugrupowania w polskim parlamencie. Wy-
starczy sukcesywnie "zbierać" posłów wykluczanych 
za róŜne afery z innych partii, a następnie - dysponu-
jąc juŜ przynajmniej kilkunastoma sejmowymi głosami 
- szantaŜować, mający problemy z większością, rząd.  
Kiepskie efekty - wysokie odprawy 
Poza pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych 
Leszkiem Zielińskim, premier Leszek Miller awanso-
wał ponadto, tuŜ przed swoją rezygnacją, Andrzeja 
Mizgajskiego, powierzając mu obowiązki podsekreta-
rza stanu w ministerstwie środowiska, a takŜe An-
drzeja Szejnę, który został wiceministrem w Urzędzie 
Komitetu Integracji Europejskiej. Poza spłacaniem 
politycznych zobowiązań, trudno znaleźć inny powód 
dla tych nominacji, dokonanych na tydzień czy dwa 
przed podaniem całego rządu do dymisji. Jakie waŜne 
zadania jest w stanie zrealizować wiceminister w 
ciągu pół miesiąca?  
Wniosek do premiera w sprawie nominacji Leszka 
Zielińskiego wpłynął z pewnością od przewodniczące-
go SLD Krzysztofa Janika, który prowadził nocne 
"konsultacje" wśród klubów parlamentarnych, mające 
zapewnić fotel marszałka dla Józefa Oleksego.  
Nowy pełnomocnik rządu ds. osób niepełnospraw-
nych w randze sekretarza stanu w resorcie gospodar-
ki, pracy i polityki społecznej, nim zdołał w ogóle 
zorientować się w problematyce nowych obowiązków, 
musiał podać się po tygodniu do dymisji razem z 
całym rządem. To, czy Leszek Zieliński zachowa 
swoje stanowisko, nie jest w Ŝadnej mierze przesą-
dzone, gdyŜ problemami osób niepełnosprawnych 
moŜe zająć się nowa wicepremier ds. społecznych 
Izabela Jaruga-Nowacka. Gdyby tak się stało, to 
Leszkowi Zielińskiemu, po zaledwie dwóch, moŜe 
trzech tygodniach sprawowania urzędu, przysługiwać 
będzie automatycznie gigantyczna odprawa. Wynie-
sie ona ponad 30 tys. złotych.  
Niestety, wysokość ministerialnych odpraw nie jest w 
Ŝaden sposób uzaleŜniona od efektów pracy człon-
ków rządu.  

Krzysztof Świątek  
(„Tygodnik Solidarność”) 

 

• Polska: Pensje z trzeciej ligi  

 

Obywatele krajów przystępujących do Unii Euro-

pejskiej zarabiają kilkakrotnie mniej od mieszkań-

ców obecnych państw członkowskich.  

 „Dziennik Polski” zajął się sprawą naszych zarobków. 
Jak pisze gazeta, Polacy spodziewają się, iŜ jako 
obywatele kraju naleŜącego do Unii Europejskiej będą 
zarabiali znacznie więcej niŜ dotychczas. Potwierdza-
ją to przytaczane przez dziennik sondaŜe. Wynika z 
nich, Ŝe Polacy liczą na to, iŜ wzrost ich wynagrodzeń 
sięgnie niemal 60%. 
Niestety, proces wyrównywania płac między obecną 
„Piętnastką” a krajami do niej wchodzącymi trwał 
będzie znacznie dłuŜej niŜ sądzimy – ocenia dziennik. 
Z danych zebranych przez gazetę wynika, Ŝe naleŜy-
my do pariasów Europy. Świadczą o tym, chociaŜby 
nasze stawki płacy minimalnej. W Luksemburgu sięga 
ona 1400 euro miesięcznie, w Holandii przekracza 
1200, w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii - 
1000, natomiast w Polsce wynosi zaledwie równowar-
tość niecałych 200 euro.  
Jak pisze dziennik, w gorszym od nas połoŜeniu znaj-
dują się jedynie mieszkańcy Czech, Estonii, Litwy, 
Słowacji i Łotwy, a takŜe Turcji, Rumunii oraz Bułgarii. 
Spośród państw przystępujących 1 maja do UE naj-
wyŜszą płacę minimalną gwarantują przepisy obowią-
zujące na Malcie - 535 euro. To nieco więcej niŜ w 
Hiszpanii (526 euro) i w Portugalii (416), którą wy-
przedza pod tym względem takŜe Słowenia (451). 
Warto dodać, Ŝe w kilku krajach, m.in. w Niemczech i 
Austrii, pojęcie płacy minimalnej nie istnieje. 
Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zarobki w 
przemyśle. W tym przypadku gazeta porównuje rocz-
ne wynagrodzenie netto. Okazuje się, Ŝe najhojniej 
opłacane są osoby zatrudnione w Luksemburgu i 
Wielkiej Brytanii. Pracując tam, moŜna liczyć średnio 
na blisko 25 000 euro na rękę rocznie. Polacy zara-
biają pięciokrotnie mniej, wyprzedzając jedynie Wę-
grów, Słowaków i obywateli państw bałtyckich. 
RóŜnice w zarobkach widać równieŜ, jeŜeli analizuje 
się wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawo-
dowych i na tych samych stanowiskach. Dyrektor 
fabryki w Danii zarabia miesięcznie 9919 euro. Jego 
kolega w Austrii - 7782 euro, w Holandii - 6667, w 
Irlandii - 5530, we Włoszech - 5004, a w Portugalii 
tylko 2168 euro. W Danii główny księgowy zarabia 
miesięcznie prawie 3700 euro. Natomiast jego kolega 
po fachu w Lizbonie dostaje co miesiąc ledwie około 
800 euro.    ( www.europa.onet.pl) 
 

• Szczyt złudzeń i niezrozumienia  
 
Dla elit przygotowano ekskluzywne wnętrza restaura-
cji, hoteli i teatrów. Jej bezpieczeństwa strzegło kilka-
naście tysięcy uzbrojonych po zęby policjantów z 
całej Polski, snajperzy, a nad stolicą fruwały helikop-
tery. Zwykli ludzie mogli oglądać wymarłe ulice, za-
mknięte sklepy, kilometry barierek, transportery opan-
cerzone i sznury radiowozów.  
KaŜdy broni swego 
Dla polityków taki szczyt to świetna okazja do całej 
serii spotkań jeden na jeden, omówienia problemów 
dwustronnych bez całej dyplomatycznej pompy towa-
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rzyszącej wizytom państwowym. Ale teŜ okazja do 
zaprezentowania swoich bolączek oraz oczekiwań w 
stosunku do innych krajów. Przedstawiciele "starej" 
Unii mówili o konieczności zmniejszenia dystansu 
dzielącego Europę od Stanów Zjednoczonych. Jak to 
zrobić? Ciąć wszystko jak leci: ograniczyć wydatki 
publiczne, wycofać państwo z polityki socjalnej, wpro-
wadzić sztywną dyscyplinę fiskalną i utrzymać niską 
inflację. Wiele krajów europejskich obawia się równieŜ 
napływu szerokiej fali emigrantów. Ten nieograniczo-
ny przepływ ludzi porównali do wręcz swoistego ro-
dzaju samobójstwa politycznego i gospodarczego 
bogatszej części Unii.  
Politycy z krajów "nowej" UE krytykowali z kolei 
sztywny gorset "starej" unijnej gospodarki, przede 
wszystkim na rynku pracy, co utrudnia wzrost produk-
tywności i przyspieszenie ich rozwoju. Bo "nowe" 
kraje członkowskie - argumentowano - zrobiły co do 
nich naleŜało, zniosły bariery celne, otworzyły granice. 
Ale nie godzą się na to, by stanowić jedynie rynki 
zbytu dla nadprodukcji swych bogatszych sąsiadów.  
Wielu mówców podkreślało korzyści związane z glo-
balnym rynkiem, swobodą przemieszczania się, moŜ-
liwością błyskawicznego porozumienia się na znaczne 
odległości, szerokiego dostępu do kultury i nowych 
technologii. 
O tych niereprezentowanych podczas szczytu, od-
dzielonych barierkami od obradujących upomniał się 
jedynie prezydent Portugalii Jorge Sampaio. Pozostali 
uczestnicy nagrodzili jego wystąpienie gromkimi bra-
wami, bo inaczej nie wypadało, ale miny słuchaczy 
były raczej ponure. Sampaio przypomniał mianowicie, 
Ŝe Europa musi bronić swej największej zdobyczy, 
jaką jest dbałość o sprawy społeczne. śe nie moŜe 
być tak, by w zjednoczonej Europie nadal istniały 
podziały rasowe i wykluczenia całych grup społecz-
nych. I Ŝe moŜna zapewnić wysoki poziom wydatków 
społecznych, a jednocześnie być na czele rankingów 
gospodarczej konkurencyjności, czego przykładem są 
kraje skandynawskie. Tego niewygodnego tematu nikt 
z obecnych nie podjął.  
Zdaniem Lecha Kaczyńskiego róŜnice interesów 
przedstawicieli krajów uczestniczących w szczycie są 
bardzo duŜe i trudne do pogodzenia: - JeŜeli Europa 
ma być Europą, która nie będzie naraŜona na swoistą 
samolikwidację, to musi pozostać Europą odrębnych 
państw, poniewaŜ ich interesy są wyraźnie odrębne.  
Mniej i więcej państwa? 
Co chcieli ugrać biznesmeni? Kilka rzeczy. Przede 
wszystkim ograniczyć demokratyczną kontrolę nad 
decyzjami gospodarczymi, swobodniejszy przepływ 
pieniędzy, dogodniejsze moŜliwości inwestowania i 
niskie podatki. Chcą teŜ zwiększenia siły międzynaro-
dowych korporacji, co oznacza ni mniej ni więcej jak 
zgodę na monopolizację poszczególnych sektorów 
gospodarek przez najsilniejszych graczy. Co juŜ po 
części obserwujemy, takŜe w Polsce, przykładem 
choćby handel, telekomunikacja czy banki.  
- Efektem tego procesu - uwaŜa prof. Jacek Titten-
brun z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - mogło-
by być uzaleŜnienie poszczególnych państw od ze-
wnętrznego kapitału spekulacyjnego i naraŜenie przez 
to ich gospodarek i walut na gwałtowne zachwiania.  
Biznesmeni chcą teŜ pełnej liberalizacji kodeksu pra-
cy. A pracownicy, dzięki którym zbijają fortuny, najle-
piej, gdyby nie mieli w ogóle prawa głosu. Powinni 
przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza kaŜde warunki 
pracy, i jeszcze się z tego cieszyć. 
Na salonach Hotelu Victoria, gdzie odbywały się obra-
dy szczytu, błyszczał najbogatszy Polak Jan Kulczyk, 
szef Kulczyk Holding. Człowiek, uwaŜany za szarą 
eminencję kolejnych rządów. Mało wiarygodnie 
brzmiały jego słowa, Ŝe dla przedsiębiorców najwaŜ-
niejszą rzeczą jest rynek i jak najmniej państwa w 
gospodarce, zwaŜywszy, Ŝe swoją fortunę zbił właśnie 

na intratnych kontraktach zawartych z państwowymi 
instytucjami.  
Czy moŜe zatem dziwić pojawienie się oddolnego, 
społecznego ruchu protestu, okrzykniętego początko-
wo antyglobalistycznym, a dziś nazywanego coraz 
częściej alterglobalistycznym. GdyŜ ruch ten nie jest 
przeciwko globalizacji, lecz przeciwko pewnej wynatu-
rzonej jej wersji.  
Dlatego obok oficjalnego szczytu gospodarczego 
przygotowali alternatywne forum ekonomiczne. Spo-
tkali się na seminariach, konferencjach i pokazach 
filmowych. Dyskutowali o alternatywnej wizji przyszło-
ści, innych, niŜ neoliberalnym modelu gospodarki, bez 
nędzy i głodu, bez dominacji biznesu nad polityką. Do 
Warszawy zjechali z całej Polski.  
- Rozmawiamy o ekonomii społecznej, demokracji 
bezpośredniej, o sposobach wpływania na poprawę 
losów społeczności - mówi Maciej Wieczorkowski, 
członek Rady Krajowej Zieloni 2004.  
Alterglobaliści pokazują konkretne działania łamiące 
międzynarodowe monopole, np. w ramach akcji 
"Smak wolności" sprzedawana była kawa kupiona 
bezpośrednio od plantatorów w Meksyku, którzy dzię-
ki temu otrzymają wyŜszą cenę za swój towar.  
- Ideą alterglobalistów jest wraŜliwość na krzywdę 
ludzką, na sytuację mieszkańców krajów rozwijają-
cych się, które w obecnej sytuacji nie mają szans na 
rozwój - uwaŜa Andrzej śebrowski z Ruchu Antywo-
jennego. 
Było teŜ forum teatrów radykalnych prezentujące 
róŜne formy sztuki, niekoniecznie scenicznej. Wystą-
piły grupy z Włoch, Japonii i Polski.  
Drugiego dnia szczytu zorganizowali manifestację, 
która przeszła ulicami stolicy. Główne hasła: to walka 
ze światowymi koncernami, które swoją polityką po-
dzieliły świat na bogatą północ i biedne południe.  
Zgodnie z zapewnieniami organizatorów, manifestacja 
miała spokojny przebieg. Uczestnicy śpiewali, tańczy-
li, trzymali się za ręce, by pokazać, Ŝe są razem. Nie 
doszło do Ŝadnych awantur, czego obawiała się poli-
cja. Jedynie w kierunku Hotelu Victoria oddzielonego 
od protestujących podwójnym rzędem barierek, 
szczelnym kordonem policji i odległością ok. 300 m, 
poleciały... rolki papieru toaletowego. W proteście do 
alterglobalistów dołączyli górnicy, pracownicy bieda-
szybów, rolnicy i związkowcy.  
Szczyt gospodarczy pokazał, Ŝe potrzeb zwykłych 
ludzi nie da się łatwo pogodzić z oczekiwaniami biz-
nesmenów nastawionych przede wszystkim na zysk. 
Pokazał, Ŝe Europa jest organizacją wielu, często 
wykluczających się interesów. Dlatego dobrze, Ŝe w 
siłę rosną alterglobaliści, którzy chcą zabiegać o to, 
by polityka i uniwersalne prawa dogoniły nieokiełzna-
ną gospodarkę. Przypomnieli hurraoptymistom globa-
lizacji, Ŝe cierpienia ludzi na świecie wynikają nie z 
nadmiaru, ale niedostatku globalizacji. Bo zglobalizo-
wały się technologie, przepływ kapitałów, środki łącz-
ności, ale nie prawa pracownicze, prawa człowieka, 
edukacja i słuŜba zdrowia.  
Dobrze więc, Ŝe ktoś wielkim tego świata będzie o 
tym ciągle przypominał.  

Marzanna Stychlerz-Kłucińska 
 

• Ziemie Odzyskane- przez Niem-
ców   

Polska własność na terytoriach północnych i 
zachodnich moŜe być powaŜnie zagroŜona po 1 
maja ze względu na Ŝądania roszczeniodawców 
zza Odry. Zaczną oni dochodzić swoich praw 
majątkowych przed europejskimi trybunałami. 
Istnieje jednak sposób, aby tego procederu unik-
nąć - rząd powinien wywalczyć odpowiedni zapis 
w przygotowywanym traktacie konstytucyjnym 
Unii.  
Organizacją, która przygotowuje juŜ pozwy sądowe o 

odzyskanie mienia utraconego przez wysiedlonych 
Niemców, jest Pruskie Powiernictwo. Oferuje ono 
pomoc roszczeniodawcom i najprawdopodobniej 
będzie ich zbiorowo reprezentować - posiadając 
prawne pełnomocnictwa.  
Niedopuszczalny błąd Skubiszewskiego 
W Polsce nikt nie sporządza szacunkowych danych, 
jak duŜa moŜe być skala niemieckich Ŝądań. Nadcho-
dzą jednak w tej sprawie złowróŜbne sygnały z RFN.  
- Rudi Pawelka, przewodniczący Pruskiego Powier-
nictwa, mówił niedawno, Ŝe liczbę Niemców, którzy 
będą dochodzić swojej własności na naszych Zie-
miach Odzyskanych, szacuje na 1 milion. Na podsta-
wie róŜnego rodzaju dokumentacji, np. ksiąg wieczys-
tych, moŜna trochę tę grupę ograniczyć - do około 
600 tysięcy osób. W kaŜdym wypadku zagroŜenie jest 
bardzo duŜe, nawet przy załoŜeniu, iŜ nie wszyscy 
będą dochodzić swoich praw - podkreśla poseł Jerzy 
Czerwiński z Ruchu Katolicko-Narodowego.  
Fatalnym błędem było pominięcie spraw majątkowych 
w traktacie polsko-niemieckim o dobrym sąsiedztwie i 
przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Odpo-
wiedzialność za to niedopuszczalne zaniechanie 
ponosi ówczesny minister spraw zagranicznych 
Krzysztof Skubiszewski. Później rozpoczęła się bata-
lia o uregulowanie kwestii własności na Ziemiach 
Odzyskanych trwająca do dziś. W Sejmie II kadencji 
została uchwalona ustawa o automatycznym prze-
kształceniu wieczystego uŜytkowania dla właścicieli z 
tych terenów na prawo własności. Schody zaczęły się 
wtedy, gdy trzy gminy zaskarŜyły zgodność tego 
prawa z konstytucją. Uznały one, Ŝe tracą w ten spo-
sób duŜe środki wynikające z opłat z tytułu wieczyste-
go uŜytkowania.  
- Trybunał Konstytucyjny, wbrew woli całego ówcze-
snego sejmu, przyznał rację gminom. Wtedy ta usta-
wa stała się martwa. Zaprzepaszczono szansę na 
załatwienie sprawy jednym aktem prawnym bez pono-
szenia opłat przez właścicieli, na które nie wszystkich 
przecieŜ stać - argumentuje poseł Janusz Dobrosz z 
Ligi Polskich Rodzin. - Orzeczenie trybunału było 
nonsensowne, gdyŜ interesy samorządów, dysponują-
cych tymi gruntami przez zaledwie 5-6 lat postawiono 
wyŜej, niŜ prawa wieczystych uŜytkowników, którzy 
posiadali je od 30-40 lat.  
Tymczasem władze niemieckie niejednokrotnie oficjal-
nie wyraŜały jednoznaczne poparcie dla starań mają-
cych na celu podwaŜenie polskiej własności na zie-
miach północnych i zachodnich.  
- JuŜ w 1991 roku minister spraw zagranicznych Nie-
miec Hans Dietrich Genscher wystosował list intencyj-
ny towarzyszący traktatowi polsko-niemieckiemu, 
skierowany do ministra Skubiszewskiego, w którym 
zaznaczył, Ŝe RFN nie zgadza się na zmiany własno-
ściowe na Ziemiach Odzyskanych - przypomina poseł 
Janusz Dobrosz. - Taka jest niemiecka doktryna 
prawna, co potwierdzają między innymi orzeczenia 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Wielokrotnie 
uznawał on, Ŝe roszczenia przesiedlonych są legalne. 
To jest olbrzymie niebezpieczeństwo dla naszych 
interesów narodowych. 
Przesiedleni wspierani przez niemiecki rząd 
W 1998 roku Bundestag przyjął rezolucję stwierdzają-
cą powojenne wysiedlenia Niemców za niezgodne z 
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prawem międzynarodowym i zaapelował do rządu 
federalnego, aby nadal zabiegał o interesy tzw. wypę-
dzonych.  
To określenie forsowane jest po to, by podkreślić 
rzekomą nielegalność wywłaszczeń oraz straszne 
krzywdy, jakich mieli doznawać ludzie, którzy zostali 
zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania. NaleŜy 
jednak raczej uŜywać konsekwentnie określenia 
"przesiedleni", gdyŜ tym akcjom - będącym skutkiem 
powojennych ustaleń zwycięskich mocarstw, a więc 
mającym umocowanie w prawie międzynarodowym - 
nie towarzyszyły Ŝadne prześladowania. Temat nie-
mieckich roszczeń powraca takŜe zawsze w trakcie 
kampanii wyborczych w Niemczech. Niektórzy preten-
denci do fotela kanclerza (np. Edmund Stoiber z 
CDU/CSU) zupełnie otwarcie deklarowali, Ŝe wysie-
dleni bądź ich spadkobiercy muszą mieć "prawo po-
wrotu" na polskie Ziemie Odzyskane. TakŜe działal-
ność niemieckiego Centrum Wypędzonych Eriki Ste-
inbach jest stale dotowana z budŜetu centralnego.  
11 kwietnia 2003 roku sejm przyjął ustawę o kształto-
waniu ustroju rolnego.  
Jej artykuł 15 stanowi, Ŝe osoby fizyczne i ich zastęp-
cy prawni, tj. spadkobiercy, którzy byli uŜytkownikami 
wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele 
mieszkalne lub rolnicze zarówno 26 maja 1990 r., jak i 
23 kwietnia 2001 roku - otrzymują prawo ich własno-
ści nieodpłatnie.  
Tym samym powstał krąg osób, które dzięki temu 
zapisowi, zostały uwłaszczone bez konieczności 
ponoszenia dodatkowych opłat, które dla wielu są 
zbyt wysokie. Starostowie i wójtowie zostali zobligo-
wani do sporządzenia odpowiedniego rejestru tych 
właścicieli oraz zawiadomienia ich o nabyciu prawa 
własności. TakŜe wpis do ksiąg wieczystych odbywa 
się za darmo.  
Pozostali uŜytkownicy wieczyści mogą przejmować 
nieruchomości odpłatnie.  
Kwotą naleŜną za przekształcenie jest wartość wła-
sności pomniejszona o wartość prawa uŜytkowania. 
Przy czym zasadą jest 70-proc. bonifikata od tej opła-
ty. Ponadto naleŜna do zapłaty suma nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 10 proc. wycenionej własności. Rada 
Miejska Szczecina poszła jeszcze dalej, uchwalając 
90-proc.upust przy zamianie uŜytkowania wieczyste-
go na prawo własności.  
- Do urzędu wpłynęło około 15 tys. wniosków w tej 
sprawie. Obecnie są one realizowane. Większość 
rozpatrywana jest pozytywnie - informuje Jerzy Kra-
wiec, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi w szczecińskim magistracie.  
TakŜe we Wrocławiu zdecydowano o bonifikatach dla 
wieczystych uŜytkowników, którzy za przekształcenia 
płacą tylko 5 proc. wartości nabywanej własności.  
 
Konieczny zapis w konstytucji UE 
Posłowie nie są spokojni, jeŜeli chodzi o sprawę 
ewentualnych roszczeń niemieckich. Świadczy o tym 
treść podjętej 12 marca uchwały, w której napisano: 
"Wszystkie kwestie związane z przejęciem przez 

Polskę majątków po przesiedleńcach z Ziem Odzy-
skanych, uwaŜa się za ostatecznie zakończone i w 
Ŝaden sposób nie podlegające rozpoznaniu przez 
trybunały europejskie".  
Projekt przygotowany przez Ruch Katolicko-
Narodowy poparły wszystkie kluby parlamentarne, 
łącznie z SLD.  
Jednak w opinii ekspertów uchwała sejmu nie zamyka 
w Ŝaden sposób moŜliwości dochodzenia swoich 
praw przez Niemców przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości w Luksemburgu, a takŜe Europej-
skim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  
- Ta uchwała nie wiąŜe organów międzynarodowych. 
JeŜeli Niemiec, który stracił majątek na Ziemiach 
Odzyskanych, wystąpi o jego zwrot w Polsce, a wyrok 
będzie dla niego niekorzystny, to będzie mógł docho-
dzić swoich praw przed europejskimi trybunałami - 
uwaŜa członek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
Piotr Kładoczny. 
Zdają sobie z tego sprawę pomysłodawcy uchwały, 
dlatego znalazło się w niej dodatkowe wezwanie 
skierowane do naszych władz.  
- Sejm, przyjmując ten projekt, zobowiązał rząd do 
wywalczenia w negocjowanym obecnie traktacie 
konstytucyjnym Unii Europejskiej zapisu, który stwier-
dzałby, Ŝe nie moŜna podwaŜać praw polskich oby-
wateli do ziem północnych i zachodnich.  
To jest warunek konieczny. Dzięki takiemu zastrzeŜe-
niu sprawa zostałaby ostatecznie rozwiązana - zazna-
cza poseł Jerzy Czerwiński.  
Niestety, w chwili gdy trzeba walczyć o broniące na-
szych interesów zapisy w europejskiej konstytucji, w 
Polsce odbywają się polityczne przetasowania post-
komunistów i ta sprawa jest marginalizowana 
 

Związki dbają o pracowników 
 
Zdaniem respondentów badanych w kwietniu przez 

OBOP związki zawodowe obok inspekcji pracy i mediów 

najbardziej sprzyjają pracownikom. Zdecydowanie rza-

dziej ankietowani wymieniali partie polityczne, rząd, 

parlament, samorząd lokalny, sądy i organizacje praco-

dawców. Co piąty badany uwaŜa, Ŝe o interesy pracow-

ników nie dba nikt. Wyniki badań OBOP wskazują, Ŝe od 

października ubiegłego roku do kwietnia poparcie spo-

łeczne dla protestów zmalało, z 12 do 6 proc. spadło 

poparcie dla strajku generalnego. Z 16 do 20 proc. wzro-

sła natomiast akceptacja dla protestów organizowanych 

w miejscowościach i regionach, gdzie sytuacja jest 

najtrudniejsza. Na spadek poparcia dla protestów mogła 

wpłynąć ocena sytuacji w zakładach pracy. Zwiększył 

się odsetek pracowników z 39 proc. (październik ubr.) do 

54 proc., którzy dobrze oceniają sytuację w swoich 

zakładach pracy. Po długotrwałej niechęci do udziału 

związków zawodowych w sprawach politycznych w 

opinii publicznej pojawił się nowy trend w postaci nieco 

większego oczekiwania zaangaŜowania się 

"Solidarności" w tę sferę Ŝycia. Zdaniem 31 proc. bada-

nych obecne zaangaŜowanie "S" w sprawy polityczne 

jest za małe. Co piąty respondent odpowiedział, Ŝe jest 
takie jak powinno a 18 proc. badanych odpowiedziało, Ŝe 
jest za duŜe.   
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W dniach 28- 30 kwietnia Warszawa przypominała 
Festung Breslau z czasów wojny. Dlaczego? Bo nasz 
kochany Prezydent, Aleksander Wielki- Kwaśniewski 
zafundował nam Europejski Szczyt Gospodarczy za  
trzydzieści parę milionów złotych. Uczestniczył w nim 
drugorzędny garnitur polityków. Pierwszy garnitur woli 
szwajcarskie Davos. Korzyści z tego szczytu dla 
Polski Ŝadne- wydatki i owszem, pokaźne.  
 

Witam mieszkańców Azji w Europie. 1 maja 2004 
wszem i wobec najwaŜniejsze osoby w państwie 
zakomunikowały Polakom, Ŝe o to stali się Europej-
czykami. A ja myślałem, Ŝe byliśmy nimi zawsze. 
CzyŜby Europa przed 1maja 2004 kończyła się na 
Odrze i Nysie? 
Póki co, skutki tego „radosnego” wydarzenia odczuli-
śmy przy kasach sklepowych podczas robienia zaku-
pów. Zaznaczam, Ŝe to jeszcze  nie koniec kosztow-
nych niespodzianek! Najgorsze jeszcze przed nami. 
 

Radośnie informuję, 2 maja poŜegnaliśmy rząd 

Leszka Millera, najgorszy w historii III RP. Niestety, z 
radosnych wieści tylko tyle. 
Bowiem najgorszy parlament w historii postanowił 
trwać na posadach. Dlaczego? Ano nasi wybrańcy, 
jak informuje prasa, poŜyczyli łącznie 42 miliony złoty. 
Biedaczki muszą to jakoś spłacić. To dlatego SLD 
razem z politycznym planktonem, skazanym na poli-
tyczny niebyt postanowiło bronić stołków w Parlamen-
cie niczym niepodległości. Jak w starym dowcipie: 
jestem związany z moim zakładem, szczególnie po-
przez Kasę Zapomogowo-PoŜyczkową. 

 
Wiesław Szydełko 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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GUS informuje: 

 
Według najnowszych da-
nych Głównego Urzędu 
Statystycznego bezrobo-
cie w Polsce jest na po-
ziomie 20,6 %. Oznacza 
to, Ŝe co piąty dorosły Po-
lak pozostaje bez pracy. 
Ponad 75% bezrobotnych 
to osoby wcześniej za-
trudnione z czego połowa 
została zwolniona z przy-
czyn dotyczących zakła-
dów pracy.  


