Pismo Komisji Międzyzakładowej Grupa Energetyczna „Enea” SA- Oddział w Gorzowie
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W numerze między innymi :
>>Kalendarium<<

>>Stałe pozycje naszego pisma
Czytaj pismo KM NSZZ Solidarność!
JeŜeli nie zgadzasz się z treściami tutaj zamieszczanymi lub treścią komentarzy– wyraź swoje zdanie!

W imieniu Zarządu Regionu gorzowskiej Solidarności, Krzysztof uczestniczył w debacie nad bezrobociem. Odbyło się ono w siedzibie gorzowskiego oddziału Gazety Lubuskiej w dniu 7 maja 2004.
Szczegółowy zapis dyskusji zamieściła Gazeta w
dodatku lokalnym w wydaniu sobotnio – niedzielnym.
Komisja postanowiła zorganizować w Ośrodku
Szkoleniowym w Zdroisk dwudniowy turniej piłki
noŜnej o Puchar NSZZ Solidarność naszego oddziału. Odbędzie się on w dniach 18- 19 września
2004 . JuŜ dzisiaj wszystkich chętnych serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa.

19 maja odbyło się spotkanie z Dyrektorem Oddziału.

Krzysztof Gonerski poruszył sprawę rozdziału
przez Komisję Socjalną środków na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieŜy. Szczególnie
zbulwersowały załogę przypadki wykreślania z
listy osób mających juŜ przyznane dofinansowanie, wynikające z bałaganu panującego w kartotekach.
W imieniu KM NSZZ Solidarność uchwałę naszej
Komisji, dotyczącą tej sprawy wręczył Krzysztof
Gonerski.
Inne tematy spotkania, poruszone przez przedstawicieli NSZZ Solidarność to:

>> Kalendarium<<
>>Z ostatniej chwili:
17 czerwca w związku z podpisaniem porozumienia
płacowego z dnia 7czerwca 2004, dotyczącego wypłaty
kwoty 800 zł w naszym Oddziale odbyły się negocjacje
płacowe.
Pomimo duŜych ustępstw ze strony NSZZ Solidarność i
zgody Dyrektora Oddziału na taki podział—500 zł obligatoryjnie i 19,5% od płacy zasadniczej, pozostałe związki
zawodowe nie wyraziły na to zgody.
Związek Zawodowy Pracowników Enea Holding naszego
Oddziału na negocjacje przyszedł z podjętą uchwałą , nie
dającą jakichkolwiek szans na kompromis. Wobec zaistnienia takiego faktu, Dyrektor Oddziału podjął decyzję, Ŝ
dopóki reprezentatywne związki nie ustalą wspólnego
stanowiska, wstrzymuje wypłatę ww. kwoty.
Gdyby nie upór ZZ i T oraz ZZ Enea Holding i ich sztywnego stanowiska, to porozumienie płacowe z Dyrektorem
Oddziału zostałoby zawarte!
Na wniosek NSZZ Solidarność wszystkie dzieci osób,
które złoŜyły wnioski o dofinansowanie wypoczynku
dzieci ( zielone druki) i wnioski te zostały odrzucone,
te dofinansowanie otrzymają.
Uzgodniono równieŜ z Dyrektorem Oddziału wypłatę
pomocy dla pracowników na podstawie ich indywidualnych wniosków w dwóch ratach: kwoty 500 zł w miesiącu
wrześniu i na święta BoŜego Narodzenia w wysokości
wynikającej z bilansu ZFŚS za okres 11 miesięcy( ok.
500 zł)
•
18 maja 2004- w Rejonie Energetycznym
Choszczno
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Oddziału w Gorzowie. Jak
zwykle sprawozdanie z bieŜącej działalności związku
przedstawił Krzysztof Gonerski. Omówił aktualny stan
negocjacji nad Zakładowym układem Zborowym Pracy
oraz wydarzenia od ostatniego zebrania ( pisaliśmy o
nich w poprzednim numerze).

•

KM NSZZ Solidarność negatywnie oceniła pracę
Komisji Świadczeń Socjalnych . W związku z
sygnałami o nieprawidłowościach w trakcie prac
tej komisji, jakie do nas dotarły, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przyjęła uchwałę
następującej treści:
KM Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GE
Enea S.A. – oddział Gorzowie Wlkp. wnioskuje
do Dyrektora Oddziału o dokonanie zmian w
Komisji Świadczeń Socjalnych, mające na celu
uwzględnienie proporcjonalnych parytetów
pracodawcy oraz związków zawodowych w
składzie tej Komisji.
Jednocześnie wnioskujemy o niezwłoczne
uporządkowanie i uaktualnienie kartotek
świadczeń socjalnych prowadzonych przez
Komórki socjalne w Oddziale
Po zakończeniu prac Komisji, nastąpiło spotkanie
z załogą RE. Po raz kolejny potwierdziło ono potrzebę organizowanie takich bezpośrednich spotkań. Pozwala to na rozwianie wszelkiego rodzaju
plotek powstających na skutek niewiedzy. Okazuje
się, Ŝe wydawane cyklicznie nasze pismo nie
zawsze jest uwaŜnie czytane lub nie czytane w
ogóle.
Staramy się na jego łamach rzetelnie informować
was o bieŜących wydarzeniach w całej Enei. Po to
jest ono wydawane, aby informacja dotarła do w
miarę licznej grupy pracowników Oddziału!

DyŜury domowe- nasi przedstawiciele złoŜyli
propozycję wypłaty ryczałtu za kaŜdy dzień pełnienia dyŜury. Dyrektor zaproponował poczekać na
wynik prac zespołu ds. ZUZP dla całej Enei. W
uzasadnionych przypadkach Dyrektor wyrazi
zgodę w posterunkach energetycznych na wystawienie dodatkowych zespołów na porę nocną.
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa GE Enea, naleŜy przestrzegać w tej materii prawa pracy.
W RE Gorzów kierownictwo nie zna zapisów
naszego ZUZP. Zgodnie z jego zapisami, napoje
powinny być wydawane z dniem 15 maja. Dopiero
po naszej interwencji załatwiono tę sprawę.
Bogdan Duszak przedstawił tematykę związaną połączeniem kas zapomogowo- poŜyczkowych.
Dozorowanie terenu RE Gorzów. Poruszono
sprawę propozycji przeniesienia pracowników.
Przypomnieliśmy, Ŝe jakiekolwiek przeniesienia
pracowników do innego pracodawcy wymaga
uzgodnienia ze związkami zawodowymi( zgodnie
z zapisami porozumienia zielonogórskiego).
Krzysztof poruszył temat BOK przy ul. Walczaka i
przeniesienia tam pracowników RE Gorzów.
Zwrócił uwagę, Ŝe ich warunki pracy i płacy nie
mogą być gorsze niŜ dotychczas.
Na spotkaniu przedstawiciel Związku Zawodowego InŜynierów i Techników zaproponował wprowadzenia w Rejonach Energetycznych pracy dwuzmianowej!!!! (sic !)
21 maja 2004 r. odbyła się III SESJA VI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW NSZZ
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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•

„Solidarność” REGIONU GORZOWSKIEGO
PoniewaŜ obrady toczyły się tydzień przed
XVII Krajowym Zjazdem Delegatów, toteŜ nie mogło
zabraknąć prezentacji nowej wersji Statutu naszego
Związku, który ma być przyjęty na tym Zjeździe. NajwaŜniejsze zmiany omówił i skomentował Przewodniczący Zarządu Regionu Roman Rutkowski, który
•
jest równieŜ członkiem Komisji Statutowej. Temat ten
wywołał równieŜ dyskusję i pytania.
Prezentacja Tomasza Wójcika, członka
Komisji Krajowej i z-cę członka Rady Administracyjnej
Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie na temat
międzynarodowych standardów pracy, wywołała duŜe
zainteresowanie wszystkich osób obecnych na sali,
nie tylko ze względu na treść ale równieŜ na formę
prezentacji.

zaprotestowali przeciwko przyjęciu nowej
ustawy dot. zasiłków rodzinnych, stwierdzając, Ŝe „jest ona wybitnie antyrodzinną
i promującą osoby samotnie wychowujące dzieci, pozbawiając jednocześnie pomocy rodziny pełne”;

Podjęto decyzję o opracowaniu wspólnie z drugim
reprezentatywnym związkiem zawodowym stanowiska, dotyczącego dalszej restrukturyzacji oraz prywatyzacji.
Treść tego stanowiska juŜ po uzgodnieniu, została
wywieszona na tablicach ogłoszeń.

wystąpili do Sejmu, by nie zajmował się
kolejnym rządowym antypracowniczym
projektem nowelizacji Kodeksu pracy z
marca br. (zmiany pochodzą z porozumienia, które w grudniu ubr. zostało zawarte
między OPZZ i organizacjami pracodawców), gdyŜ „w tej kadencji rząd, parlament
i prezydent wyczerpali juŜ i przekroczyli
wszelkie „limity” w działaniach ograniczających prawa pracownicze i związkowe”.

Sieraków, dnia 27 maja 2004 roku

Wspólne stanowisko organizacji związkowych w GE Enea
S.A..

Z niemiłym zdziwieniem o podłoŜu prawdziwego oburzenia przyjęliśmy zapowiedź dalszej restrukturyzacji
w GE ENEA S.A. (pismo z dn.13.05.2004 roku),
Wedle naszej wiedzy w GE ENEA zgodnie z prawem
nie moŜe być prowadzony Ŝaden proces restrukturyzacji.
W dyskusji wyraŜano takŜe postulaty wobec delegatów na Zjazd oraz władz krajowych naszego Związku, Przypominamy, Ŝe zgodnie z zawartymi w Porozuby podnosili kwestie konieczności istotnego podwyŜ- mieniach warunkami uzgodnionymi przed konsolidacją, oraz stanowiskiem MKK NSZZ Solidarność w
szenia najniŜszego wynagrodzenia za pracę oraz
łamania przez wielu przedsiębiorców praw pracowni- piśmie z dnia 27 maja 2003 roku warunkiem rozpoczęcia jakiegokolwiek procesu restrukturyzacji jest
czych i związkowych.
Podczas Sesji miało miejsce bardzo przy- wcześniejsze zawarcie i zarejestrowanie Zakładowejemne wydarzenie, jakim było wręczenie Stanisławo- go Układu Zbiorowego Pracy.
Konsekwentnie zgodnie z Notatką zawartą w dniu 16
wi Grochowskiemu pucharu, za wieloletnie reprelipca 2003 roku, pomiędzy Podsekretarzem Stanu
zentowanie Regionu Gorzowskiego NSZZ
MSP Tadeuszem Soroką, oraz Dyrektorem Departa”Solidarność” w biegach ulicznych. Pan Stanisław
mentu Nadzoru Właścicielskiego-ElŜbietą Niebisz a
m.in. uczestniczył w dziesięciu maratonach i dwóch
związkami zawodowymi działającymi w Spółkach
24-godzinnych biegach non stop. W 1994 r. w 50Dystrybucyjnych, zmiany organizacyjne i własnościorocznicę bitwy pod Monte Cassino, wraz z innymi
Ze względu na ww. dwa tematy, na obrady biegaczami pobiegł z Gorzowa do Włoch (2126 km). we poprzedzone zostaną zawarciem umów społeczprzybyło teŜ liczne grono członków Związku. Wszyscy Do tej pory przebiegł około 35 tysięcy km. W swojej
nych określających przede wszystkim, gwarancje
bardzo pozytywnie odebrali takŜe fakt, Ŝe kol. Tomasz grupie wiekowej zajął 3 razy pierwsze miejsce w
pracownicze, oraz uzgodnieniem planowanych zmian
podczas ponad 1,5 godzinnego wystąpienia, ani razu województwie oraz 11 razy drugie. Uczestniczył w I
restrukturyzacyjnych ze związkami zawodowymi w
nie wspomniał, Ŝe kandyduje do Parlamentu Europej- Biegu Solidarności na ulicach Gorzowa w roku 1990
tym docelowego schematu organizacyjnego.
skiego. Niektórzy dowiadując się później o tym od
Z jeszcze większym zdziwieniem przyjmujemy infororaz w kolejnych latach do 1997 r. oraz w latach 19Przewodniczącego ZR, wyraŜali nawet Ŝal, Ŝe nie
macje prasowe, dotyczące prywatyzacji naszej firmy
99-2000. W ostatnich latach równieŜ uczestniczył w
powiedziano im tego wcześniej.
w relacji do faktu zaproszenia przedstawicieli naszych
naszym biegu ale juŜ na krótszym dystansie 2800
Stałym gościem Gorzowskiej „Solidarności” metrów. Region Gorzowski reprezentował równieŜ
organizacji na spotkanie z Dyrektorem Departamentu
jest ks. prałat Witold Andrzejewski. Tym razem
Prywatyzacji MSP, którego tematem ma być prywatypodczas solidarnościowych biegów maratońskich w
Honorowy Członek naszego Związku swoje słowo
Gdańsku w roku 1981(tzw. pół-maraton 25 km) oraz w zacja GE ENEA. Pytania, które naleŜy w tej sytuacji
poświecił etyce pracy, krytycznie odnosząc się do
zadać, brzmią następująco:
latach 1995-97.
wielu patologii w stosunkach pracy. Na początku zaś
Zarówno wprowadzenie jak i wyprowadze- Czy o tak waŜnym procesie jak prywatyzacja, która w
swojego wystąpienia poinformował i zaprosił do
nie z sali obrad sztandaru Zarządu Regionu, odbywa- bezpośredni sposób wpływa na losy pracowników
uczestnictwa w spotkaniu duszpasterzy ludzi pracy,
naszej firmy, my organizacje związkowe musimy
ło się przy akompaniamencie pieśni „solidarność
które w dniach 7-8 września br. odbędzie się w Godowiadywać się ostatni, albo przez „pośredników” o
niechaj Ŝyje nam”. RównieŜ ten fakt został bardzo
rzowie. Spotkanie to współorganizuje Zarząd Regionu pozytywnie odebrany przez wszystkich obecnych.
zamiarach pracodawcy?
Gorzowskiej „Solidarności”.
Czy tak ma wyglądać dialog społeczny w GE ENEA w
rozumieniu właściciela i pracodawcy (według naszych
•
24 maja – w Sierakowie odbyło się posieinformacji proces prywatyzacji został uruchomiony na
dzenie MKK NSZZ Solidarność
wniosek Spółki)?
Przedstawiciele zespołu ds. ZUZP przedstawili relację Dlaczego Zarząd swoich działań nie skonsultował ze
związkami zawodowymi (MKK NSZZ „S” ani MZZP
z prac zespołu oraz stopień zaawansowania.
Omawiano propozycję zmian w regulaminach wybor- GE Enea S.A. – Holding, nigdy w swoich stanowiskach nie wyraŜały zgody na prywatyzację)?
czych na członka Rady Nadzorczej oraz zarządu,
Zgodnie z zawartymi porozumieniami proces prywatywybieranych przez załogę.
zacji musi być poprzedzony zawarciem odrębnego
porozumienia i dlatego wymusza fakt zadania następujących pytań:
CzyŜby strona Pracodawców zapomniała o zawartych
wcześniej porozumieniach ?
Jak w tym świetle wygląda propozycja zawarcia następnego porozumienia nie związanego z procesem
Rezultatem dyskusji nad aktualną sytuacją
prywatyzacji ?
oraz stanem i działalnością naszego Związku stało się
Czy ma to być kolejny dokument którego strona Praprzyjęcie trzech stanowisk, w których delegaci:
codawców nie będzie respektowała ?.
Według naszej oceny problemy przerosły moŜliwości
•
wyrazili zaniepokojenie postępowaniem
negocjacyjne Zarządu i do ostatecznych rozstrzygnięć
niezbędne będzie skorzystanie z procedury przewiPaństwowej Inspekcji Pracy w sprawach
dzianej w Porozumieniach tj zaangaŜowanie MSP do
łamania praw pracowniczych i związkorozwiązania naszych wewnętrznych problemów.
wych, która „w większości przypadków
Członkowie MKK przeanalizowali zapisy dotyczące
staje po stronie pracodawców lub w ogóle czasu pracy, obowiązujące w Zakładzie Głównym.
nie podejmuje działań”;
Zajęto się równieŜ profilaktyką sanatoryjną, zasadami
budowy tabel wynagradzania.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Przemawiając na początku Zjazdu, gospodarz spotkania (Spała leŜy w woj. łódzkim) prezydent Łodzi Jerzy
Kropiwnicki wyraził uznanie dla dotychczasowych
Zakładowej Kasy Zapomogowo-PoŜyczkowej w naszym Oddziale, powstałej na skutek połączenia się w działań Związku, prowadzonych przez wszystkie lata
jego istnienia.
jedną wszystkich dotychczas działających. W wyborach w charakterze obserwatora uczestniczył Mariusz - Nie byłoby upadku muru berlińskiego i destrukcji
Kępiszak. Ukonstytuowały się władze Kasy- przewod- komunizmu bez Sierpnia '80 i słynnego I Zjazdu Krajowego Związku w gdańskiej hali Oliwii. Kłaniam się
niczącą została pani Wanda Kimon.
25- 26 maja oraz 7-8 czerwca odbywały się nisko Solidarności, która zmieniła porządek współczesnego świata. (...) JuŜ niedługo będziemy społeczeńkolejne prace zespołu ds. Zakładowego Układu Zbiostwem starzejącym się. Coraz mniej ludzi w wieku
rowego Pracy.
produkcyjnym zostanie zmuszonych do utrzymywania
Wstępnie przyjęto ramowe zasady wynagradzania
duŜych grup emerytów i rencistów. Solidarność takŜe
kontrolerów poboru energii elektrycznej i elektromonstanie wobec tego problemu. Związek będzie musiał
terów urządzeń rozliczających. Przedstawiciele ze
zabiegać o zapewnienie właściwej ochrony zdrowia i
Oddziału ze Szczecina przedstawili propozycję rozopieki społecznej dla rosnącej grupy ludzi starszych.
wiązania problemu rozliczania staŜu za okres pobieraKonieczna będzie równieŜ kolejna walka o właściwe
nia nauki szkłach ponadpodstawowych, występującerozwiązania polityki prorodzinnej, które zostały przego w tym oddziale. 700 tam zatrudnionych miałoby
kreślone przez obecne władze komunistyczne. Nikt
otrzymać średnio kwotę około 47 złotych do płacy
was z troski o ojczyznę nie zwolni - powiedział do
zasadniczej. W skali tego oddziału naleŜałoby zaredelegatów Jerzy Kropiwnicki.
zerwować kwotę około 420 tys. złotych.
Wstępnie uzgodniono traktowanie Dnia Energetyka
jak święta państwowego.
Strona Pracodawców ustosunkowała się do propozycji związków, dotyczącej płacenia ryczałtem za dzień
pełnienia pogotowia domowego. Zdaniem pracodawców jest to zbyt kosztowne. Jednak nie przedstawili
oni innej propozycji.
Uzgodniono sposób naliczania dodatku staŜowegominimalny dodatek po 5 latach wynosiłby 10%, maksymalny po 20 latach- 25%. Za staŜ pracy w innych
zakładach zastosowałoby przelicznik: w Gorzowie 3
lata staŜu poza energetyką= 1 rok staŜu w energetyce. W Szczecinie proporcja ta wynosi 2:1, w Poznaniu
5:1.
Delegaci skierowali list do Ojca Świętego Jana Pawła
Wstępnie uzgodniono zasady korzystania przez praII, w którym zapewnili o wierności jego nauczaniu i
cowników z profilaktyki sanatoryjnej.
Strona związkowa nie przyjęła definicji jednego pra- zwrócili się z prośbą o papieskie błogosławieństwo dla
swoich działań.
codawcy, która miałaby się znaleźć w postanowieniach wstępnych ZUZP. Wstępnie uzgodniono zasady
współpracy partnerów społecznych w GE Enea S.A.
Pierwszy dzień Zjazdu rozpoczął się mszą świętą.
Uroczystość koncelebrowało grono księŜy na czele z
28- 29 majabiskupem Alojzym Orszulikiem, który wygłosił płoKrajowy Zjazd Delegatów mienną homilię. Porównał w niej niewolę śydów w
Egipcie do okresu zniewolenia Polski przez komuniSZZ Solidarność
stów. Polskie zrywy z czasów PRL teŜ kończyły się
przegraną, bo nie było solidarności międzyludzkiej.
- Waszym najważniejszym zadaniem jest zabiePowstała ona dopiero w latach 80., a wraz z nią NSZZ
ganie o właściwe warunki pracy i godne płace.
Solidarność.
- Stan wojenny na nic się nie zdał, bo
Ale troszczcie się nie tylko o "chleb", ale także o
Ŝelazem nie zabije się ducha, nie naprawi gospodarki
"ducha". Budujcie zawsze na zasadach katolic- powiedział bp Orszulik.
kiej nauki społecznej, pamiętając o przesłaniu
księdza Jerzego Popiełuszki - wezwał delegatów
XVII Zjazdu Krajowego Solidarności biskup
Do władzy się nie rwijcie
Alojzy Orszulik, przemawiając podczas jego
Biskup zwrócił się do związkowców z następującym
otwarcia. Głównym zadaniem delegatów było
przesłaniem:
wprowadzenie zmian do statutu Związku.
- Dzisiaj wobec was stoją nowe zadania. One w
Mottem obrad, odbywających się w roku, w którym
mija 20 lat od męczeńskiej śmierci księdza Popiełusz- znacznej mierze są określone w Ewangelii. Musicie
narysować program: jak naprawiać gospodarkę, jak
ki, stały się jego słowa: "Zło dobrem zwycięŜaj". Biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Orszulik apelował wpływać na rządzących, jak walczyć o tworzenie
na początku Zjazdu, aby Ŝycie gospodarcze i politycz- miejsc pracy i godziwe za tę pracę wynagrodzenia. (.)
ne w Polsce opierać na zasadach solidarności i spra- Sami do władzy się nie rwijcie, ale poganiajcie władzę, aby kierowała się waszymi wartościami.
wiedliwości.
Tradycyjnie juŜ podczas KZD przedstawiany jest
Naciskajcie na rządzących
raport z prac Komisji Krajowej. W tym roku okres
- Polska powinna być bogata duchem, bo ten duch
jest dzisiaj zatruwany przez róŜne partyjne gangi. Ale sprawozdawczy objął 8 miesięcy. Jak zaznaczają
Polska powinna teŜ być bogata gospodarką. Po 15
autorzy sprawozdania, praca KK coraz częściej odbylatach istnienia III Rzeczypospolitej widać, szczegól- wała się w zespołach problemowych i zadaniowych.
nie biorąc pod uwagę ogromne bezrobocie, Ŝe boleZespołów problemowych jest 9, a zespołów zadaniosne koszty przemian dotknęły wiele rodzin w naszym
wych 4. Najczęściej, bo aŜ 7-krotnie zbierały się zekraju. Jako związek zawodowy musicie naciskać na
rządzących, aby tworzyli nowe miejsca pracy - mówił społy ds. przeciwdziałania bezrobociu i polityki gospobiskup Orszulik.
darczej. Tematem prac zespołu ds. bezrobocia była
(Ciąg dalszy ze strony 2)

•

25 maja dokonano wyboru władz

m.in. ocena rządowych projektów świadczeń przedemerytalnych oraz promocji zatrudnienia, program 50+,
tzw. plan Hausnera. Omawiano takŜe sytuację w
powiatowych urzędach pracy z uwzględnieniem ich
przygotowania do absorpcji funduszy europejskich. W przyszłości prace naszego zespołu nadal będą
koncentrowały się na walce o socjalny, europejskomopowski model ustrojowy - powiedział nam Jacek

Smagowicz, szef zespołu ds. przeciwdziałania bezrobociu i polityki gospodarczej.
W zespole ds. polityki gospodarczej głównie omawiano sytuację w poszczególnych branŜach, najczęściej
w: górniczej, metalowej, chemicznej, budownictwa,
kolejowej i portów morskich. - Solidarność, odpowiadając na programy rządowe, starała się wspierać
stanowiska wypracowane przez związkowców poszczególnych branŜ.
Do sukcesów zaliczyłbym m.in. to, Ŝe udało nam się
udowodnić rządzącym, iŜ nie do kaŜdej tony węgla
trzeba dopłacać. Zablokowaliśmy teŜ źle przygotowany program restrukturyzacji wielkiej chemii. Gdyby
został on wprowadzony w Ŝycie, to spowodowałby
zamknięcie krajowych zakładów i wielotysięczne
bezrobocie. PoraŜką jest natomiast wprowadzenie 22proc. podatku VAT na materiały budowlane - powiedział "TS" przewodniczący zespołu Andrzej Konecki.
Jego zdaniem praca zespołu ds. polityki gospodarczej
w najbliŜszym czasie będzie koncentrowała się na
sytuacji w poszczególnych branŜach. - Chcemy teŜ
zająć się kwestiami podatkowymi tak, aby zaproponować rozwiązania najkorzystniejsze dla pracowników dodał Konecki.
Konieczne pozyskiwanie nowych członków
Między 7 a 26 listopada, czyli podczas I etapu Ogólnopolskich Dni Protestu przeciw antyspołecznej polityce rządu intensywnie pracował Krajowy Sztab Protestacyjny. Zadaniem osiemnastoosobowego sztabu
było koordynowanie działań w poszczególnych regionach kraju. W tym czasie tworzone były i kolportowane ulotki, gazety, plakaty. Organizowano takŜe
konferencje poświęcone antyspołecznej polityce rządu. W sumie ponad 50 tys. członków Związku wzięło
udział w Ogólnopolskich Dniach Protestu.
Razem z regionami i branŜami praca KK koncentrowała się teŜ na pozyskiwaniu nowych członków do
Związku. W efekcie wspólnych działań do Solidarności wstąpiło kilka tysięcy niezrzeszonych pracowników. Obecnie do NSZZ Solidarność naleŜy ponad 759
tys. osób. Rok temu około 780 tys. Zdaniem autorów
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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sprawozdania ten negatywny trend uda się odwrócić
pod warunkiem zwiększenia środków w budŜecie na
ten cel- - zarówno w budŜecie KK, jak i struktur Związku. Drugą przesłanką konieczną do odwrócenia spadkowego trendu jest ścisłe współdziałanie działaczy
zaangaŜowanych przy pozyskiwaniu nowych członków z działem Rozwoju Związku KK oraz współpraca
organizatorów związkowych z instruktorami i ekspertami związkowymi, co juŜ w minionych 8 miesiącach
zostało zainicjowane.

Dział Szkoleń KK rozpoczął nawiązywanie bezpośredniej współpracy z działami szkoleń struktur Związku i
osobami odpowiedzialnymi za szkolenia. Realizowane
są teŜ szkolenia o charakterze międzyregionalnym i
międzybranŜowym. W grudniu 2003 r. rozpoczęła
działanie szkoleniowa baza danych zawierająca aktualne informacje, m.in. na temat: programów szkoleniowych, liczby przeszkolonych związkowców itp. W
ramach programu Phare Dział Szkoleń razem z Działem BranŜowo-Konsultacyjnym KK rozpoczął cykl
szkoleń dla członków Europejskich Rad Zakładowych,
a takŜe członków w sektorze firm ochroniarskich.
Zdecydowaną większością głosów delegaci XVII
KZD przyjęli nową konstytucję Solidarności. W
pozjazdowych opiniach uchwalony dokument
zyskał miano statutu kompromisu. Na zakończenie obrad związkowcy przyjęli stanowisko, w którym domagają się natychmiastowego rozwiązania
obecnego Sejmu i rozpisania nowych wyborów.
Debata statutowa Debatę otworzył Leszek Jankowski. Przewodniczący komisji statutowej przedstawił
sprawozdanie z prac 30-osobowego zespołu. Przypomniał, przed jakim wyzwaniem stanęli jego członkowie. - NajwaŜniejszymi celami pracy nad statutem
była konieczność stworzenia dokumentu przejrzystego, spójnego od strony formalnej oraz odnoszącego
się do obowiązującego aktualnie w Polsce prawa powiedział. - Spełnienie tych warunków nie było zadaniem łatwym. Obowiązujące dotychczas prawo wewnątrzzwiązkowe w znaczącej mierze bazuje na
rozwiązaniach przyjętych w latach 80. Ponadto, w
trakcie prac nad statutem do komisji wpłynęło kilkaset
uwag z propozycjami zmian - przypomniał Jankowski.
Następnie Wojciech Buczak (szef ZR Rzeszowskiego), który w komisji statutowej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, omówił zaproponowane przez komisję
zmiany w statucie. Najwięcej uwagi poświęcił noweli
powołującej do Ŝycia nowe struktury. M.in. zakładową
organizację koordynacyjną oraz organizacje podzakładowe i terenowe. Nowatorskie rozwiązania budziły
wiele emocji wśród delegatów. - PowyŜsze zapisy są
odpowiedzią Związku na łączenie zakładów pracy
przez pracodawców - tak Buczak wyjaśniał cel powołania do Ŝycia nowych jednostek organizacyjnych.

Po wstępnej prezentacji projektu doszło do właściwej
części debaty, w której delegaci zadawali pytania
członkom komisji statutowej oraz wypowiadali swoje
opinie nt. przedłoŜonego do zatwierdzenia dokumentu. Pierwszy, z totalną krytyką nowego projektu, wystąpił Kazimierz Grajcarek: - Nowy statut odwraca się
tyłem do członków Związku. W obecnym mamy prawo
strajkować, kiedy są łamane prawa członków Związku. W nowym nie. Komisja mówi, Ŝe pewne zapisy
trzeba wykreślić, bo odrzuci je sąd. To niech to zrobią
sędziowie - grzmiał. Ponadto, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki stwierdził, Ŝe zaproponowane
rozwiązania rozbijają branŜe, poniewaŜ pozwalają
członkom komisji zakładowych naleŜeć do róŜnych
struktur. Według niego nowy statut utrudnia takŜe
drogę awansu młodym członkom Solidarności. Grajcarek wytknął twórcom projektu równieŜ niespójność
pomiędzy zapisami proponowanymi w statucie a
uchwałami okołostatutowymi. Jego zdaniem statut z
jednej strony nakłada na branŜe wysokie standardy
funkcjonowania, z drugiej strony, uchwała finansowa
nie przewiduje środków na realizację tych standardów. - Z powodu tych wad zwróciliśmy się, aby nad
projektem statutu głosować imiennie. śeby kaŜdy
delegat, po powrocie do swojego zakładu pracy, miał
śmiałość powiedzieć kolegom: głosowałem za takim
właśnie statutem - wyjaśnił swój wniosek K. Grajcarek.
- Ten statut jest dla Związku, jego członków i działaczy. Ma sprzyjać lepszemu działaniu Solidarności ripostowali członkowie komisji statutowej. Ich zdaniem, jak najbardziej uprawniony jest zapis umoŜliwiający przynaleŜność do róŜnych branŜ. Artykuł ten
pozwala związkowcom zrzeszać się w strukturach,
które odpowiadają im merytorycznie. Np. w szpitalach
klinicznych część związkowców chce naleŜeć do
sekcji słuŜby zdrowia, inni do sekcji nauki. Stare prawo nakazuje, aby wszyscy związkowcy naleŜeli do
jednej sekcji. Nowy statut pozwala im wybierać, o co
postulowali.
Członkowie KS nie zgodzili się teŜ z zarzutem, Ŝe
dyskryminują nowych członków Związku. Według nich
zapis mówiący o tym, Ŝe osoba nowo wstępująca do
Związku moŜe kandydować na działacza dopiero pół
roku po wstąpieniu do "S" - jest jak najbardziej uzasadniony. Dzięki temu rozwiązaniu nowi członkowie
"S" mają czas, aby poznać zasady prawne funkcjonowania związków zawodowych w Polsce oraz praktykę
działania ich macierzystych komisji zakładowych. - To
pozwoli przyszłym działaczom przygotować się do
skuteczniejszego kierowania organizacją związkową
w przyszłości - argumentowali członkowie komisji
statutowej. Podkreślali teŜ, Ŝe przepis ten nie dotyczy
nowych komisji zakładowych. Tym samym nie blokuje
tworzenia organizacji zakładowych, w firmach, w
których nie ma związków zawodowych.
Sekretariat Górnictwa i Energetyki skrytykowano teŜ
za to, Ŝe dwukrotnie przesyłał na sesje komisji statutowej cały projekt statutu, a nie poprawki do kolejnych
wersji wypracowywanych przez to gremium. Tymczasem zgodnie z przyjętym na wcześniejszym KZD
trybem prac nad statutem, to właśnie nadsyłanie
uwag do poszczególnych wersji statutu było warunkiem koniecznym, aby były one rozpatrywane.
Kolejni delegaci twierdzili, Ŝe nowy statut promuje

dobre rozwiązania jedynie dla małych komisji. - Dlatego dla nas jest on nie do przyjęcie. Nie. Nie. I jeszcze
raz nie - powiedział jeden z delegatów z południa
kraju i dodał: - JeŜeli chcecie, abyśmy występowali
(ze Związku - red.), to będziemy to robić - ostrzegł.
Zdaniem Sławomira Kozłowskiego, delegata z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego statut powinien słuŜyć duŜym i małym organizacjom. A przedłoŜony do zatwierdzenia projekt niewiele pomoŜe małym komisjom,
będzie natomiast szkodził duŜym organizacjom.
Inny delegat pytał zaś: - Jak ten statut moŜe być
dobry, skoro nie przeczytano wszystkich zgłoszonych
poprawek? Dziwię się, Ŝe koledzy z komisji statutowej
nie wiedzieli nad czym pracowali - powiedział.
Ta wypowiedź szczególnie wzburzyła przewodniczącego komisji: - To nieprawda - protestował. - Do projektu zgłoszono ponad 600 poprawek i wszystkie były
gruntownie przeanalizowane - mówił Jankowski.
Zebranych w Spale delegatów zaskoczyło wystąpienie Jana Szostaka, przewodniczącego MOZ Huty
Stalowa Wola i delegata Ziemi Sandomierskiej. Szostek odczytał uchwałę wzywającą do dostosowania
regionalnej struktury Związku do podziału administracyjnego kraju. Jego zdaniem taki zapis koniecznie
powinien znaleźć się w nowym statucie. - To, co zaprezentowała komisja statutowa w kwestii struktur
Związku, jest wynikiem wcześniejszych debat na KZD
- odpowiedział W. Buczak, wyjaśniając, dlaczego w
nowym statucie nie ma mowy o zmniejszeniu liczby
regionów w Związku. Znalazły się natomiast inne
zmiany odnoszące się do jego struktury, jak np. komisje podzakładowe.
Andrzej Kościk, delegat z Regionu Gdańskiego, oceniając przedłoŜony do debaty projekt statutu stwierdził, iŜ zabezpiecza on istniejący układ sił w Związku.
Jemu natomiast zabrakło rzetelnej dyskusji o roli
związków zawodowych we współczesnym świecie.
Wskutek czego nowelizacja nie uwzględnia np. sytuacji pracowników w przedsiębiorstwach multinarodowych. - W Japonii np. moŜna naleŜeć do róŜnych
związków - co zdaniem A. Kościka jest odpowiedzią
środowisk pracowniczych na globalny kapitalizm. - "S"
potrzebuje statutu rewolucyjnego.
Tak, jak w latach 80., kiedy to ówczesny dokument
bronił związkowców przed totalitarnym reŜimem stwierdził.
Pozostali delegaci, którzy wzięli udział w debacie
statutowej, krytykowali pojedyncze artykuły przedłoŜonego projektu. Najczęściej wskazywali na negatywne,
w ich ocenie,skutki zapisu mówiącego o tym, Ŝe osoba chcąca wstąpić do Związku ma prawo odwołać się
od decyzji komisji zakładowej do zarządu regionu. A
komisja zakładowa, która nie chce danej osoby, musi
na piśmie uzasadnić taki wniosek.
Treść uzasadnienia będzie powszechnie znana. Procedura ta, zdaniem delegatów, podwaŜy wiarygodność komisji zakładowej.
- Odrzucony ma prawo wiedzieć, dlaczego nie został
przyjęty. Podobnie zarząd regionu, który będzie jego
odwołanie rozpatrywał musi znać podwody, którymi
kierowała się organizacja zakładowa - argumentowali
członkowie KS.
Kilkugodzinną dyskusję statutową zakończyło wystąpienie Janusza Śniadka.
Przewodniczący Solidarności powiedział: - Zaprezentowany statut jest kompromisem. I jak kaŜdy kompromis moŜe być róŜnie oceniany. Ale waŜne jest to, Ŝe
takie porozumienie, po wielu latach, udało się osiągnąć.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Dlatego członkom komisji statutowej naleŜą się podziękowania. Musimy teŜ docenić tych, którzy zgłaszali uwagi krytyczne. Bo takŜe ich motywowała troska o Związek i jego członków - powiedział.
Odnosząc się do poszczególnych problemów powtarzających się w dyskusji, przewodniczący Związku
mówił: - Dla mnie "S" ma przede wszystkim strukturę
zakładową. Obecnie gros negocjacji toczy się na
poziomie struktur podstawowych. Dlatego, dopóki nie
powstaną odpowiednie organizacje po stronie pracodawców, dopóty trwać będzie silna struktura podstawowa. Oczywiście, w tym sensie jest to kontynuacja z
lat 80., ale myślę, Ŝe to dobrze. Silne branŜe ponadzakładowe będą powstawały, gdy będzie taka
potrzeba - powiedział Śniadek. I na koniec zwrócił się
do delegatów z apelem: - Na poprzednich zjazdach
mieliśmy świadomość, Ŝe niewprowadzanie zmian (do
statutu - red.), nie niosło ze sobą zagroŜenia. Dziś
wiemy, Ŝe nie mamy wyjścia. Mamy obowiązek
uchwalenia przygotowanych rozwiązań. Inaczej pozbawimy szereg struktur naszego Związku działań
przynaleŜnych związkom zawodowym.
"... mamy statut"
Po debacie statutowej odbyło się imienne głosowanie.
Oto jego rezultat: projekt przygotowany przez komisję
statutową zyskał akceptację 219 delegatów, 81 osób
głosowało przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. TuŜ
po odczytaniu wyników głosowania prowadzący obrady Ryszard Romuald powiedział: - Proszę Państwa, to
oznacza, Ŝe mamy statut.
Sala przyjęła wyniki głosowania gromkimi brawami, a
członkowie komisji statutowej odbierali podziękowania.
- Po 12 latach od podjęcia decyzji o konieczności
uchwalenia nowego statutu, dzisiaj zakończyliśmy
prace i udało nam się go przyjąć - nie krył radości
Leszek Jankowski.
- NajwaŜniejszą kwestią są zapisy dotyczące terenowych organizacji zakładowych, które stanowią ofertę
dla pracowników tych firm, gdzie trudno załoŜyć związek zawodowy. Stworzono moŜliwość utrzymania
osobowości prawnej przez organizacje, które utraciły
status komisji zakładowej. WaŜne jest równieŜ uporządkowanie zasad wyboru władz na róŜnych poziomach - mówił tuŜ po ogłoszeniu wyników Jerzy Langer, wiceszef Związku i członek komisji statutowej.
Spór wokół statutu, w wyniku którego blisko 1/3 delegatów odrzuciła go w głosowaniu, próbował łagodzić
przewodniczący Związku. - Nie ma zwycięzców ani
pokonanych. WaŜne jest dostosowanie struktur
Związku do struktur pracodawców, gdyŜ to sprawność
komisji zakładowych decyduje o sile całej Solidarności. Wierzę, Ŝe nowy statut będzie dobrze słuŜył nam
wszystkim - powiedział przewodniczący Solidarności.
Teraz przyjęta nowelizacja trafi do sądu w celu rejestracji.

"PrzeŜywamy destrukcję państwa..."
Drugi dzień Zjazdu delegaci poświęcili na dyskusję o
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce
oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Związkiem w
najbliŜszej przyszłości. Wszyscy przemawiający podkreślali katastrofalny stan państwa po okresie rządów
Leszka Millera.
- Padają kolejne zakłady pracy. Dlatego musimy podejmować, przeciwdziałające tej pladze, strategie
obronne - wzywał Stanisław Kogut. Jednocześnie
dziękował on wszystkim ludziom Solidarności za
wsparcie strajkujących kolejarzy, spośród których 140
prowadziło przez 13 dni głodówkę "w obronie narodowego charakteru polskich kolei".
Z kolei Henryk Giecołd, delegat z Zielonej Góry, zwracał uwagę na złe relacje związkowców z Państwową
Inspekcją Pracy.
- PIP respektuje często fatalne zachowania pracodawców i podejmuje korzystne dla nich decyzje, nie
licząc się z racjami pracowników - nie krył oburzenia. Poza tym musimy skończyć z hańbą niewypłacania
wynagrodzeń za pracę. Jak długo będziemy przyglądać się prokuratorom, którzy okradanie zatrudnionych
z naleŜnych im pensji uznają za czyny o małej szkodliwości społecznej? Zacznijmy drukować ich nazwiska na plakatach rozklejanych na ulicach naszych
miast - domagał się Henryk Giecołd.
Delegaci wyraŜali teŜ oburzenie w związku z niedawnym odrzuceniem przez posłów SLD, SdPl, PO i
części Samoobrony obywatelskiego projektu ustawy
przygotowanego przez Solidarność, który przywracał
zasiłki przedemerytalne.
- Wicepremier Hausner mówi, Ŝe nie ma środków w
budŜecie państwa na zasiłki przedemerytalne. Moim
zdaniem znalezienie pieniędzy na ten cel jest bardzo
proste. Trzeba przede wszystkim rozliczyć złodziei,
którzy rozkradli majątki wielu firm podczas grabieŜczych prywatyzacji. Po drugie: naleŜy odebrać emerytury esbekom. I wreszcie po trzecie: wycofać wojska z
Iraku. Stacjonowanie tam naszych Ŝołnierzy kosztuje
miliony złotych - grzmiał delegat Piotr Krawczyk.
śaden z przemawiających nie miał wątpliwości, Ŝe
sytuacja gospodarcza i społeczna w Polsce jest fatalna.
- To nie jest kryzys. PrzeŜywamy destrukcję państwa,
na którą składają się: rozbicie i skłócenie sejmu, zapaść słuŜby zdrowia, dramatyczna sytuacja związana
z gigantycznym bezrobociem, zwolnienia w zakładach
pracy. Ten parlament powinien zostać jak najszybciej
rozwiązany. Chcemy następnych wyborów! - postulował Józef Niemiec, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
Na jego wniosek Krajowy Zjazd Delegatów przyjął
stanowisko, w którym domaga się natychmiastowego
rozwiązania parlamentu i zarządzenia przedterminowych wyborów.
Ta kwestia wywołała temat bezpośredniego włączenia
się Związku w politykę.
- Postulujemy przeprowadzenie nowych wyborów. Ale
jaka partia w tej chwili zapewni nam na przykład korzystne zapisy w kodeksie pracy? Czy z jakimś ugrupowaniem są prowadzone rozmowy? Czy podpisałeś,
Janusz (Śniadek - red.), porozumienie z którąkolwiek
z partii - pytał przewodniczącego Związku Andrzej
Kierzkowski z Regionu Mazowsze.

Szef Solidarności nie uchylił się od odpowiedzi:
- Staje przed nami pytanie: co dalej? Przed poprzednim Zjazdem w Stalowej Woli biskup Edward Frankowski mówił, Ŝe "Solidarność musi wziąć odpowiedzialność za Polskę". Część środowisk oczekuje od
nas większego zaangaŜowania się w politykę. Musimy
na te sugestie w jakiś sposób odpowiedzieć, ale potrzebna jest przedtem dyskusja wewnątrz Związku.
Nie moŜemy powtórzyć starych błędów z okresu,
kiedy Solidarność bezpośrednio uczestniczyła w
polityce. Budowanie jakichkolwiek konstrukcji politycznych w oparciu o Związek nie zostało jeszcze przez
nas omówione i byłoby dzisiaj przedwczesne - wyjaśniał Janusz Śniadek. - Temu problemowi będzie
poświęcone najbliŜsze czerwcowe spotkanie członków Komisji Krajowej, szefów regionów i branŜ. Póki
co trzeba śledzić zapisy programowe partii politycznych i piętnować te, które są szkodliwe dla pracowników.
Przewodniczący Związku jednoznacznie poparł ideę
przyspieszonych wyborów do sejmu i krytykował
sytuację, w której "rząd Marka Belki jest, a jakby go
nie było".
- Rozbity i podzielony parlament nie jest w stanie
wyłonić stabilnego gabinetu. Marek Belka sprawuje
władzę pomimo braku zaufania Sejmu. Gdy w Unii
Europejskiej rozstrzygają się kwestie dotyczące traktatu konstytucyjnego, polscy ministrowie są pytani o
to, czy posiadają mandat do podejmowania decyzji.
Toczą się pokrętne rozmowy sejmowe wokół kwestii
powołania rządu Belki, a sytuacja w kraju pozostaje
niezmiennie tragiczna. Dla nas związkowców bardzo
niekorzystne jest zawieszenie funkcjonowania instytucji dialogu społecznego, w tym Komisji Trójstronnej mówił drugiego dnia Zjazdu Janusz Śniadek.
Przewodniczący Solidarności przedstawił takŜe kilka
najwaŜniejszych wyzwań, które stoją przed całym
Związkiem.
- Musimy znaleźć odpowiedź na jedno z najistotniejszych dzisiaj pytań: jak obronić się przed psuciem
kodeksu pracy? Nie moŜemy przecieŜ zgodzić się na
to, by związki zawodowe nie były informowane o
zamiarze zwolnienia pracowników, a pensje wypłacane w ratach. Ponadto konieczne będzie przygotowanie akcji przeciwko nieuczciwej konkurencji, polegającej na zmuszaniu pracowników do samozatrudniania
się - zapowiedział Janusz Śniadek. - Niezmiennie
waŜną kwestią pozostaje pozyskiwanie członków
Związku. To jest nasz absolutny priorytet. Organizowanie pracowników juŜ przynosi efekty. Mamy regiony, gdzie zatrzymano spadek liczebności członków.
Te działania koniecznie trzeba kontynuować. Solidarność jest potrzebna Polsce i Polakom, bo gdyby nie
ona, to w wielu miejscach juŜ doszłoby do rozlewu
krwi!
Delegaci - bez głosu sprzeciwu - przyjęli stanowisko,
w którym piętnują dramatyczną sytuację w słuŜbie
zdrowia.
- Likwidacja kas chorych spowodowała destabilizację
w całym systemie opieki medycznej w Polsce. śądamy respektowania konstytucyjnego prawa do powszechnej opieki zdrowotnej. Nie zgadzamy się na
kolejne opłaty za usługi medyczne, których mieliby
dokonywać pacjenci - napisano w treści stanowiska.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Na wniosek Waldemara Krenca, przewodniczącego
"S" Regionu Ziemi Łódzkiej, Związek przyjął ponadto
stanowisko, w którym Ŝąda "radykalnego ograniczenia
finansowania partii politycznych z budŜetu państwa".
- Społeczeństwo uboŜeje. Niektórzy Polacy Ŝyją w
skrajnej biedzie, a ugrupowania polityczne nie rozwiązują naszych problemów. Przy braku środków finansowych na zdrowie, oświatę i pomoc społeczną, przeznaczanie dla partii około 50 milionów złotych jest
niedopuszczalne - argumentował Waldemar Krenc.
Poparli go wszyscy delegaci.
Równocześnie Krajowy Zjazd Delegatów przyjął apel,
w którym wzywa wszystkich Polaków do udziału w
zbliŜających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.
- Musimy poprzeć tych kandydatów, którzy kierują się
Dekalogiem, dobrem wspólnym, a takŜe sprzyjają
ochronie praw pracowniczych. Nieobecni nie mają
racji - proponowała Małgorzata Franczyk, aby zaakcentowano w treści apelu.
Patologiczna prywatyzacja
DuŜo czasu delegaci poświęcili na krytykę rozmaitych
patologii prywatyzacyjnych, które są dokonywane w
naszym kraju. Potępiono brak nadzoru ministerstwa
skarbu w tym zakresie. Solidarność oficjalnie sprzeciwiła się likwidacji cukrowni w Garbowie, Lubnie, Włostowie, Przeworsku i śninie. Zaprotestowała takŜe
wobec zmian struktury własnościowej w Porcie Gdynia. Zwrócono się do zarządu przedsiębiorstwa o
"zaprzestanie działań, które polegają na wyprzedaŜy
za wszelką cenę majątku Portu".
Krajowy Zjazd Delegatów przyjął takŜe stanowisko, w
którym Solidarność protestuje przeciwko propozycji
ministerstwa zdrowia dotyczącej całkowitej odpłatności pacjentów za pobyt w uzdrowiskach.
- Doprowadzi to do upadku wielu z tych placówek
oraz zwolnień pracowników. Domagamy się innego
programu dotyczącego uzdrowisk - czytamy w uchwale.
31 maja otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu – wydział X Sąd Pracy z dnia 24
maja 2004..
Nie rozpatrywano zażalenia stron z przyczyn
formalnych.( sprawa dotyczyła odmowy zarejestrowania protokółu dodatkowego nr 18 do
ZUZP EP S.A.

1-2 czerwca w Goszczanowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiej Solidarności, na który zaproszono przewodniczących
największych komisji zakładowych.

Nasz oddział reprezentował tam Krzysztof Gonerski,
Mariusz Kępiszak oraz Jan Kosicki.

Nasi delegaci na KZD zdali relację z KZD w Spale.
Podzielono się uwagami i refleksjami z III sesji WZD
regionu.

Czas plebiscytu

Inni mieli karnawał wolności. Nam musiały wystarczyć
"kontraktowe" czy - jak wolą inni - wolne w jednej
Przedstawiciele Komisji przedstawili aktualną sytuację trzeciej wybory z 4 czerwca 1989 r.
w swoich zakładach pracy.
Dyskutowano nad strategią działań związku w najbliŜ- Jedni mówili o odzyskaniu wolności, inni o zdradzie z Magdalenki. Zwycięskie dla Solidarności
szej przyszłości.
wybory z 4 czerwca 1989 r. stały się umowną datą
•
2 czerwca w Poznaniu odbyło się pierwsze końca komunizmu i początku demokracji. Nie było
to zasługą liberałów z PZPR, lecz nieustępliwości
spotkanie podkomisji ds. Pracowniczego
robotników Stalowej Woli, Nowej Huty i Stoczni
Programu Emerytalnego.
Gdańskiej.
Została ona powołana na skutek zmian w prawie,
Jedni mówili o odzyskaniu wolności, inni o zdradzie z
zobowiązujących pracodawców do zarejestrowania
Magdalenki. Zwycięskie dla Solidarności wybory z 4
prowadzonych przez nich dotychczasowych form
dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego pracow- czerwca 1989 r. stały się umowną datą końca komunizmu i początku demokracji. Nie było to zasługą liberaników jako PPE(zgodnie z ustawą o pracowniczych
Programach Emerytalnych) do dnia 31 grudzień 2004. łów z PZPR, lecz nieustępliwości robotników Stalowej
Ze strony naszej Komisji w pracach uczestniczy Wie- Woli, Nowej Huty i Stoczni Gdańskiej.
sław Szydełko
Niestety, podkomisji, poza wymaganiami wynikającymi ze zmiany prawa, strona pracodawców nie przedłoŜyła Ŝadnej konkretnej oferty PPE.
Dlatego teŜ zobowiązano stronę pracodawcy do przygotowania wyliczeń kosztów pracodawcy dla składki
przez niego opłacanej w wysokości 7%, 5% oraz 3%
wynagrodzenia. Zobowiązano takŜe pracodawcę, aby
przygotował na następne spotkanie oferty PPE dla
wszystkich pracowników Grupy Enea S.A.

7 czerwca zostało podpisane porozumienie płacowe z Zarządem GE Enea, na mocy którego uzgodniono wypłatę jednorazowej kwoty w wysokości 800 zł
brutto na etat według stanu zatrudnienia na dzień 31
maja br.
Zasady rozdziału środków dla pracowników dokonają
kierownicy jednostek organizacyjnych(Oddziały, Zakład Główny) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
Wypłata nastąpi w terminie nie później niŜ do 5 lipca
2004 z zaliczeniem do wypłat II kwartału.
Strony porozumienia ustaliły, Ŝe szczegółowe rozliczenie funduszu płac za pierwsze półrocze nastąpi po
wypłacie wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, najpóźniej do dnia 19 lipca 2004.
Do dnia 30 lipca 2004 nastąpi uzgodnienie zasad
rozdziału środków na II półrocze z przeznaczeniem na
podwyŜszenie wynagrodzeń zasadniczych i ewentualne skutki wprowadzenia Protokołu dodatkowego do
ZUZP w II półroczu br.

Czesi mieli tłumy na ulicach i chwackie hasło "Havel
na hrad", poprzedzające wprowadzenie niedawnego
dysydenta do prezydenckiego gabinetu. Niemcy jednej nocy - kawałek po kawałku - rozebrali mur berliński. Polaków - którzy poprzez strajk w Stoczni Gdańskiej i fenomen dziesięciomilionowej Solidarności
bardziej niŜ jakikolwiek naród przyczynili się do demontaŜu sowieckiego imperium - ominął karnawał
radości. Gdy w 1989 komuniści po prawie półwieczu
oddawali władzę, społeczeństwo było zmęczone, a
gospodarka zrujnowana. Na radości z poraŜki PZPR i
bezdyskusyjnego zwycięstwa Solidarności w wyborach z 4 czerwca 1989 r. cieniem połoŜyły się zakulisowe ustalenia z Magdalenki, gwarantujące komunistom utrzymanie wpływów w gospodarce. Zaś kontrakt Okrągłego Stołu przewidywał wolne wybory
wszystkich senatorów, ale tylko 35 procent posłów.
Resztę miejsc zarezerwowano dla PZPR i jej satelitów. 38 procent społeczeństwa nie wzięło udziału w
głosowaniu. Jednak to właśnie 4 czerwca - przy
wszystkich mankamentach ówczesnego politycznego
kontraktu - stał się symbolem zwycięstwa Solidarności. Nie Ŝaden filozof ani politolog, ale popularna
aktorka Joanna Szczepkowska w telewizji ogłosiła ten
moment końcem komunizmu w Polsce.
Z kowbojem na Hermaszewskiego
Na plakatach Solidarności z hasłem "W samo południe" widniał kowboj. Przepustką do historii było zdjęcie z Lechem Wałęsą, mające popularyzować kandydatów często nieznanych opinii publicznej. Jednak
wielu polityków opozycyjnych - w tym Jan Olszewski i
Aleksander Hall - odmówiło startu w wyborach, gdy
władze Komitetu Obywatelskiego nie zgodziły się na
rozszerzenie jego politycznej podstawy na inne ugrupowania opozycyjne. Wałęsa pozostawał wówczas
pod wpływem wywodzących się z KOR doradców,
marzących o budowie kontrolowanej przez siebie
"superpartii". Ostatecznie działacze KPN, UPR czy
chadeckiego Stronnictwa Pracy walczyli nie tylko z
kandydatami PZPR, ale równieŜ Komitetu Obywatelskiego.
Strona koalicyjno-rządowa - jak określano PZPR i jej
sojuszników z ZSL, SD oraz "koncesjonowanych"
ugrupowań katolickich - wykazała wyjątkową arogancję i zadufanie. Z. Czarzasty niepokoił się, czy sukces
kandydatów PZPR nie okaŜe się tak druzgocący, Ŝe
Zachód nie uwierzy w demokratyczny charakter wyborów. Psycholog Janusz Reykowski zalecił ofensywę w
ostatnim tygodniu przed wyborami, wierząc, Ŝe to
wystarczy.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Nie wystarczyło. Wybory z 4 czerwca 1989 przekształciły się w plebiscyt - za lub przeciw rządzącym.
Wynik był jednoznaczny.
Kandydaci Solidarności zdobyli 99 ze 100 mandatów
do senatu. Jedynym, który w otwartej walce pokonał
rywali z obozu posierpniowego, okazał się miliarder i
właściciel zakładów mięsnych Henryk Stokłosa, który
niedawno przetrzymywał u siebie ekipę telewizyjną.
Zaś w Koszalińskiem Jerzy Madej z "S" zdobył 58
proc. głosów do senatu, Gabriela Cwojdzińska z "S" 54 proc., podczas gdy Aleksander Kwaśniewski z
PZPR - 38,5 proc. Padły równieŜ inne gwiazdy obozu
władzy: kosmonauta gen. Mirosław Hermaszewski (12
proc. w Lubelskiem), dziennikarze telewizyjni Grzegorz Woźniak - ówczesny odpowiednik Tomasza Lisa
- oraz Andrzej Bilik, a takŜe biznesmeni: Dariusz
Przywieczerski i Mieczysław Wilczek. W wyborach do
senatu z Warszawskiego Longin Pastusiak przepadł z
15 proc. głosów. Leszek Miller, zaliczany wtedy do
partyjnego betonu, w Skierniewickiem uzyskał ledwie
20 proc. poparcia. Senatorami z poparciem Solidarności zostali za to bracia Kaczyńscy, Andrzej Wajda,
Zbigniew Romaszewski i Edward Wende, ale takŜe...
Andrzej Celiński. Wśród posłów znaleźli się: Andrzej
Łapicki (wielki aktor z 78 proc. głosów w Śródmieściu
stolicy wygrał z Jerzym Urbanem - raptem 16 proc.),
Jan Rokita, Jacek Kuroń i Ryszard Bugaj, ale takŜe...
Barbara Labuda, Jacek Merkel i Andrzej Kern.
Zmarnowane zwycięstwo
Padła lista krajowa - z 35 skupionych na niej prominentów tylko Mikołaj Kozakiewicz z ZSL i Adam Zieliński, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
zyskali uznanie wyborców. Właśnie zgoda na to, Ŝeby
komuniści uzupełnili te miejsca ze swojej puli w drugiej turze stała się pierwszym sygnałem, Ŝe w obozie
"S" zwycięŜa kunktatorstwo. Drugim okazało się dopomoŜenie Wojciechowi Jaruzelskiemu - w imię respektowania ustaleń Okrągłego Stołu - w zostaniu
prezydentem. W zgromadzeniu narodowym kilku
obywatelskich parlamentarzystów (m.in. Andrzej
Wielowieyski i Andrzej Stelmachowski) oddało głosy
niewaŜne, co zadziałało na korzyść generała.
"Przyzwolenie na wybór autora stanu wojennego i
uczynienie go głową państwa wywołało protesty jednych, niesmak u innych, zadumę u wielu" - kwituje
Janusz A. Majcherek w ksiąŜce "Pierwsza dekada III
Rzeczypospolitej".
Po nieudanej misji tworzenia rządu przez gen. Kiszczaka, bracia Kaczyńscy storpedowali lansowany
przez Bronisława Geremka i Adama Michnika pomysł
koalicji Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z
"reformatorską" częścią PZPR i doprowadzili do powołania - ze wsparciem ZSL i SD, które "odwróciły
sojusze" - pierwszego niekomunistycznego premiera
Tadeusza Mazowieckiego. Parę tygodni wcześniej, na
artykuł Michnika w Gazecie Wyborczej "Wasz prezydent, nasz premier", Mazowiecki replikował na łamach
kierowanego przez siebie Tygodnika Solidarność:
"Spiesz się powoli". Gdy dał się przekonać, do historii
przeszło zarówno jego zasłabnięcie podczas wygłaszania exposé, jak znak "V", pokazany palcami po
zwycięskim głosowaniu. Najbardziej jednak - polityka
"grubej kreski": demonstracyjnej pobłaŜliwości wobec
komunistów. PZPR zachowało "siłowe" resorty: MON

(gen. Florian Siwicki) i MSW (gen. Czesław Kiszczak).
Na początku jednak rząd cieszył się poparciem. Zaczynała się jesień 1989 r., nazwana później jesienią
ludów: komunizm upadał w kolejnych krajach bloku.
Paradoks 4 czerwca
Rocznicę 4 czerwca próbuje się świętować jak swego
rodzaju "dzień dobrego komunisty". Klęskę obozu
władzy w PRL przedstawia się jako wyraz dalekosięŜnych koncepcji partyjnych liberałów. W istocie decyzja
władzy, by zasiąść do rozmów i kolejne ich akordy spotkanie Kiszczaka z Wałęsą 31 sierpnia 1988 r.,
późniejsza debata telewizyjna Wałęsy z szefem
OPZZ Alfredem Miodowiczem, wreszcie Okrągły Stół,
przy którym zapadała decyzja o wyborach czerwcowych i ponownej legalizacji Solidarności 17 kwietnia
1989 r. - wszystko to wymuszone zostało na rządzących poprzez opór społeczny. O zmianie realiów
zdecydowały wielkie fale strajków z kwietnia i maja, a
potem sierpnia 1988 roku, obejmujące między innymi
Stalową Wolę, Nową Hutę, Stocznię Gdańską i śląskie kopalnie.
Paradoks 4 czerwca polega na tym, Ŝe najgłośniej
datę początku demokracji świętować zwykli ówcześni
przegrani: prezydent Aleksander Kwaśniewski i SLD.
Wskutek podziałów i błędów obozu posierpniowego
wykorzystali mechanizmy wolnej gry do odbudowy
swego imperium i dwukrotnie - w 1993 i 2001 - w
triumfie wracali do władzy. Dziś jednak znowu zbliŜa
się moment, kiedy z woli społeczeństwa będą musieli
ją oddać. Oby obóz posierpniowy nie powtórzył przy
tej okazji starych błędów i zaniechań.
Łukasz Perzyna
„Tygodnik Solidarność”

>Lord protektor

spotkanie prezydenta z premierem i Janem Kulczykiem w sprawie nowej rady nadzorczej Orlenu pokazuje, jaki wzorzec pozostaje najbliŜszy politykowi,
przedstawiającemu siebie jako architekta integracji
Polski z UE.
Obecność kogoś z prezydenckiej pary jest kluczem
do sukcesu gali biznesowej, promocji czy cocktailu.
Patronat nad oligarchami, stałe kordialne kontakty z
biznesmenami, Ŝyjącymi z procesów prywatyzacyjnych kaŜą szukać analogii raczej za wschodnią granicą - w stylu Borysa Jelcyna, za którego rządów
"rodzina" stała się kategorią polityczną, wczesnego
Putina i prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy.
- To, Ŝe w otoczeniu prezydenta tylu jest oligarchów,
a wielu z nich ma związki z Wojskowymi SłuŜbami
Informacyjnymi świadczy o tym, Ŝe wokół Kwaśniewskiego jest pętla nie tylko polityczna, ale gospodarcza
- ocenia politolog Marcin Palade.
We wschodnioeuropejskim stylu prezydent przywiązuje ogromną wagę do słuŜb specjalnych. Weto w sprawie emerytur mundurowych stanowiło przed laty zapłatę za poparcie, na jakie w kaŜdych wyborach mógł
liczyć w osiedlach milicyjnych i wojskowych. Niedawne zamieszanie, sprowokowane przez rywalizację
wojskowych słuŜb informacyjnych z cywilnymi przy
kontrakcie irackim zwróciło uwagę na faktyczny patronat, jaki nad WSI sprawuje prezydent. Wielu jego
doradców kojarzonych jest ze słuŜbami. Urzędujący
szef WSI Marek Dukaczewski przez wiele lat pracował w prezydenckiej kancelarii.Dzięki triadzie sojuszników: oligarchowie, media i wojskowe słuŜby specjalne - a dla kaŜdego z tych środowisk był niezawodnym
protektorem - Kwaśniewski wygrał "wojnę duŜego
pałacu z małym", nazywaną teŜ "drugą wojną na
górze". I to bezapelacyjnie, choć jego notowania przy
okazji wyraźnie spadły, bo opinia publiczna odbiera
go lepiej jako polityka mniej zaangaŜowanego w bieŜące spory. Ale dziś Kwaśniewski moŜe się zastanawiać nad swoją przyszłością polityczną, a Miller przyszłości... nie ma.
Kwaśniewski popełniał błędy, jakie kaŜdego innego
polityka dawno kosztowałyby karierę. Składał
sprzeczne deklaracje, gdy w kampanii 1995 r. wyszło
na jaw, Ŝe nie ma wyŜszego wykształcenia, które
deklarował. Jego ówczesne zapewnienia porównać
moŜna do słynnego "paliłem, ale się nie zaciągałem"
Billa Clintona.
JuŜ jako prezydent w ONZ "dla śmiechu" zawijał się w
biało-czerwoną flagę, czego nawet jego pracownicy
nie umieli sensownie wytłumaczyć. W kolejnej kampanii zachęcał Marka Siwca, by ten małpował papieski
gest całowania ziemi. Promował postaci kompromitujące: bohaterowie Rywingate - Robert Kwiatkowski i
Włodzimierz Czarzasty karierę zawdzięczają Kwaśniewskiemu, a nie Millerowi. Sam prezydent próbował aferę pryncypialnie krytykować, dopóki nie ujawniono, Ŝe z wręczonej mu przez producenta telewizyjnego w loŜy dla VIP podczas turnieju tenisowego w
Sopocie notatki dowiedział się o sprawie jako jeden z
pierwszych i Ŝadnych działań nie podjął.

W popularnych mediach pierwsza para pokazywana
jest w sposób, jaki w Wielkiej Brytanii zarezerwowany
jest dla rodziny królewskiej. Sesja zdjęciowa z pieskami prezydenckiego małŜeństwa, dobroczynne akcje
pierwszej damy, spekulacje wokół szans Jolanty
Kwaśniewskiej w rywalizacji z Tomaszem Lisem prezydenturze towarzyszy klimat bezustannego pikniku, kontrastującego z dramatyczną sytuacją kraju.
Rozbudowany dwór słuŜy głównie zakulisowym grom,
bo oficjalna działalność głowy państwa to głównie
przecinanie wstęg, przyjmowanie delegacji, wręczanie
odznaczeń.
Media, od publicznej telewizji, poprzez popularną
prasę kolorową aŜ po "śmieciowy" Fakt, są niezawodnym sojusznikiem lokatora Pałacu Namiestnikowskiego. Gdy tylko pojawiła się niebezpieczna dla wizerunku męŜa stanu plotka o romansie głowy państwa z
piosenkarką, wypuszczona przez rywali z tego samego obozu, Newsweek gorliwie ją rozbrajał obszernym
artykułem z backgroundem o niegodziwych pogłoskach...
Dwa główne filary tej kosztownej prezydentury to
Prezydentura wielokrotnego uŜytku
jednak: wielki biznes i słuŜby specjalne.
Po spektakularnej klęsce Millera, przy słabnącym
przywództwie Krzysztofa Janika w SLD i raczkowaniu
Od petard do salonów
nowej partii Marka Borowskiego w obozie postkomuPierwsza kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego zanistycznym występuje bezkrólewie. Politycy znów
czynała się wśród wybuchów petard demonstrantów, spoglądają ku Pałacowi Namiestnikowskiemu. Jego
oburzonych "kłamstwem magisterskim". Gdy druga
(Ciąg dalszy na stronie 8)
dobiega końca, typowe dla jej sprawowania nocne
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Przepisy najlepszej nawet ustawy nie gwarantują
demokracji. Bywa, Ŝe lokalną społeczność poddają
swojej władzy lokalni tyrani, dyktatorzy lub kliki. Oglądaliśmy to na filmach z Dzikiego Zachodu, moŜemy
tego doświadczyć w wielu współczesnych społecznościach lokalnych. Nie tylko zresztą u nas.
Zwalczyć tych lokalnych tyranów lub lokalną klikę,
panoszącą się w gminie czy miasteczku, wcale nie
jest łatwiej, niŜ obalić tyranów czy klikę rządzącą
państwem. W skali kraju zawiązuje się konspiracja,
rozwija się, bo idea demokracji jest bardzo zaraźliwa,
zdobywa coraz więcej zwolenników, wymyka się
Prezydenturze Kwaśniewskiego brak wizji, jako polity- najlepszej bezpiece, a z zagranicy przenika do umysłów całego kraju prawda. I prędzej czy później bierze
ka cechuje go kunktatorstwo, ale właśnie dlatego
górę, nawet po latach. Idea demokracji lokalnej jest
przez część społeczeństwa wciąŜ postrzegany jest
młoda i na pół nie znana, a w skali społeczności lokaljako mediator czy arbiter. Skali porównawczej dla
niego nie wyznaczają zachodnioeuropejscy męŜowie nej nie moŜna czekać latami. Co najwyŜej opuszcza
się ją, wyjeŜdŜa, co ułatwia panowanie jakiemuś
stanu. Typowani na silnych liderów partyjni politycy:
Miller czy Janik wypalili się szybko. Bojaźliwość Józe- lokalnemu tyranowi czy klice, w rodzaju starachowickiej.
fa Oleksego wyklucza jego przywódczą karierę, podobnie jak brak charyzmy Jerzego Szmajdzińskiego
czy politycznych zdolności Marka Belki. Aparatczycy z Rady starego praktyka
Zaczynać trzeba, jak w skali kraju - od konspiracji. Nie
SLD klną na Kwaśniewskiego za to, Ŝe po cichu
macie za sobą stałej pilnej uwagi zagranicznych mewspierał secesję Borowskiego, ale wciąŜ liczą na
diów ani nawet mediów stołecznych, co by trochę
niego.
odstraszało prześladowców. Oczywiście, gdyby we
Czy ma swego zmiennika?
władzach waszej gminy, miasteczka czy powiatu było
Czy Kwaśniewski moŜe mieć swojego nastepcę, który kilku ludzi zdolnych bez lęku mówić głośno prawdę,
zagwarantuje mu jakiś zakres wpływów politycznych?
budzić wyobraźnię pozostałych współobywateli, by
Kandydatami lewicy, po rezygnacji z knadydowania
operetkowej Kwaśniewskiej mogą być: Józef Oleksy i razem odsunąć od władzy oczajduszów, łobuzów i
miglanców, wybrać innych posłów, senatorów czy
Marek Borowski. Podział ról między nimi wymagać
będzie uzgodnień całego obozu postkomunistyczne- radnych, niechby ci odwaŜni zaczęli mówić. Ale gdyby
go.
tacy byli, juŜ by się pewnie sami obudzili. Problem
Zwolennicy Kwaśniewskiego stworzyli SdPl, ale nie
zwalczania tyranów i klik polega na tym, Ŝe tych ododeszli do końca z SLD. W "starej partii" działa wewaŜnych nie ma, bo dali się juŜ kupić albo wyjechali,
wnętrzna platforma z Robertem Smoleniem, Jackiem
albo w nic juŜ nie wierzą.
Piechotą i Wojciechem Olejniczakiem. Orientuje się
na Pałac Prezydencki i przechwycenie przywództwa. Zacząć trzeba od kilku ufających sobie wzajem osób,
Kwaśniewski nie wybrał jeszcze swojej roli. Nie ma co nieskłonnych do gadulstwa, które łączy wspólny w tej
liczyć na przewodnictwo Międzynarodowego Komitetu sprawie pogląd - jeśli róŜnią się nawet we wszystkich
Olimpijskiego, poniewaŜ dziś funkcję tę pełni Belg
innych sprawach. Byłoby dobrze, gdyby wśród tych
Jacques Rogget, a w tej organizacji obowiązuje zasa- kilku osób znalazła się choć jedna z dostępem do
da rotacji kontynentalnej. Opowiadanie o stanowisku
Internetu oraz jedna z drukarką - moŜliwie mało znasekretarza generalnego NATO to political fiction, tak
ną otoczeniu. W ciągu dwóch, trzech miesięcy trzeba
ze względu na przeszłość Kwaśniewskiego, jak z
powodu lekcewaŜącego stosunku Amerykanów do ich dobrać dalszych zwolenników - po uwaŜnej obserwanajlepszego sojusznika z Iraku.
cji. Trzymając języki za zębami. Co waŜne: spotykać
naleŜy się jak najrzadziej, w moŜliwie małych gruPrezydent nie zechciał być budowniczym nowej partii. pach, a rozdzielać między siebie zadania i uzgadniać
Socjaldemokracja Polska powstała pod nominalnym
wszystko na zasadach zabawy w głuchy telefon.
przywództwem Borowskiego, przy dyskretnym prezydenckim patronacie. To cały Kwaśniewski: w 1990 r. Telefony zaś powinny pozostać głuche. Nigdy nie
wiadomo, czy policja w swej uprzejmości wobec tyrana kandydowanie na prezydenta jako szef SdRP
wypuścił Włodzimierza Cimoszewicza, formalnie
na czy kliki nie zainstaluje komuś podsłuchu - tylko
bezpartyjnego. W 1993 szef zwycięskiej w wyborach dlatego, Ŝe ktoś z was juŜ wcześniej wygadał się, Ŝe
do sejmu partii oddał fotel premiera Waldemarowi
mu się coś nie podoba. MoŜna się ewentualnie poroPawlakowi. Kwaśniewski ma naturę kunktatora, nie
zumiewać przez Internet, własnym kodem o tematyce
fightera. Mimo autokreacji męŜa stanu, lepiej czuje się
abstrakcyjnej dla sprawy. Byle nie z postaciami litew roli dyskretnego protektora, niŜ politycznego przyrackimi, bo jeśli będzie to Kubuś Puchatek i jego
wódcy. Wygodniej, niŜ kierować swoją partią, jest
mieć swoich ludzi w wielu miejscach.
przyjaciele, zagroŜeni szybko rozszyfrują, kim jest
Łukasz Perzyna Kłapouchy, a kim Sowa Przemądrzała. Wtedy Kłapo„Tygodnik Solidarność” uchy okaŜe się wściekłym osłem, a Sowa Przemądrzała - złośliwą, nader wścibską policjantką.
lokatorowi druga i konstytucyjnie ostatnia kadencja
kończy się za półtora roku, ale z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Im słabsze są
struktury obu postkomunistycznych partii (Sojuszu
Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokracji Polskiej),
im mniejsze poparcie dla nich rejestrują sondaŜe tym więcej moŜe zyskać dla siebie Kwaśniewski. Raz
juŜ przeprowadził komunistów przez Morze Czerwone
od PRL do demokracji, w której - dzięki błędom obozu
posierpniowego - zyskali dla siebie dominującą pozycję.

>Ruch Oporu Obywatelskiego

Najgroźniejsza prawda
Przez pierwsze dwa miesiące trzeba się skupić na
Jak obalić lokalnego tyrana - poradnik konspiratozbieraniu informacji - o faktach i powiązaniach. Inforra.

macje muszą być prawdziwe. śeby nigdy, przenigdy
nie podawać informacji fałszywych. Błąd, kłamstwo
bądź brednia, nawet z największym zapałem przekazana, psuje cały efekt. Odbiera całemu programowi
skuteczność. I pamiętajcie: jak najmniej słusznych
przymiotników. Zdradzają waszą słuszną odrazę, ale
nie pozwalają uwierzyć w słuszność prawd najoczywistszych.
Teraz to, co najwaŜniejsze: rozpowszechnianie prawdy. Co najmniej raz na pół miesiąca emitujcie swoje
komunikaty (gazetki, informatory itp.) - z prawdą o
tym, co robi tyran lub jak działa klika. Anonimowe
teksty, drukowane w miarę moŜliwości na drukarce, o
której nikt w danej społeczności nie wie, albo po prostu poza obrębem waszej społeczności. Wtedy z innej
miejscowości moŜna - za pośrednictwem znajomych rozsyłać owe teksty pocztą.
Samemu zaś pojedyncze wydruki (nigdy Ŝadnych
pakietów ani stosików, które łatwo zgarnąć za jednym
zamachem) zostawiać niewidocznie w widocznych
publicznych miejscach. I niech ktoś spoza waszej
społeczności otworzy stronę w Internecie z tymi tekstami. Pozyskajcie kogoś przyzwoitego w jakiejś
gazecie regionalnej czy innym medium o takim zasięgu (najlepiej w rozgłośni radiowej).
I niech do niego dzwonią bądź piszą - anonimowo ludzie, którzy chcą wam przekazać jakieś informacje
bądź tylko słowa poparcia. To teŜ waŜne. Zorientujecie się, czy wasza społeczność budzi się do demokracji.
Uderzenie we właściwym momencie
Właściwym momentem są przede wszystkim wybory.
Do władz miejscowych, regionalnych lub ogólnopolskich. Trzeba rozpropagować sprawdzanie list wyborczych. I uwaŜać, kto wejdzie do komisji wyborczych,
by nie doszło do cudów nad urną, zawsze moŜliwych
w społeczności lokalnej. Trzeba włoŜyć cały wysiłek w
to, by zapewnić kontrolę tajności wyborów. śeby
wyborcom chciało się iść za kotarę.
Wasze karteczki muszą podać wyborcom, na kogo
głosować, a na kogo nie i dlaczego. śeby kaŜdy mógł
pójść za kotarę ze ściągą. Jeśli dany lokalny dyktator
zapewnił sobie uprzednio wybór takimi czy innymi
prezentami dla wyborców, musicie opisać to wcześniej. I zarazem uświadomić wyborcom, Ŝe bez szerokiego udziału w wyborach nic się nie zmieni. Do manifestacji musieliby wyjść wszyscy, a nie wszyscy są tak
odwaŜni.
Po co demokracja?
To pytanie warto sobie zadać na samym początku: po
co wam demokracja? Bo moŜe tylko po to, byście to
wy zostali lokalnymi Stokłosami lub miejscową kliką?
Dlatego warto mądrych ludzi waszej społeczności
(zwłaszcza fachowców) z góry poprosić, by zastanowili się, co warto zrobić, kiedy juŜ będzie moŜna.
śebyście nie wyszli z całej kampanii jak nasze partie są wprawdzie zawsze gotowe do objęcia władzy, ale
z reguły nie wiedzą, po co. Wnikliwie rozpamiętują
róŜne ideolo, analizują polityczne priorytety, wytykają,
z kim nie chcą i kogo nie lubią. Dotychczas jednak
wyborcy nie dowiadywali się od nich, co trzeba z
czym zrobić, a po wyborach one same nie starały się
tego dowiedzieć. AŜ doczekały się takiej swojej karykatury jak Lepper.
Stefan Bratkowski.
Tygodnik "Wprost", Nr 1124 (13 czerwca 2004)
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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>ZUS fiction

Pół miliona złotych z naszych składek wydał ZUS
na nikomu niepotrzebną imprezę - śledztwo TVN i
"Wprost".
Impreza w kopalni soli w Wieliczce, najdroŜszy hotel
w Krakowie, najdroŜsze sale konferencyjne. Kto tak
się bawi? To tzw. eurobaronowie świadczeń, czyli
przedstawiciele europejskich organizacji nadzorujących wypłaty emerytur.
A relaks, formalnie nazywający się konferencją, zorganizował im na koszt swoich klientów Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Szczegóły dotyczące imprezy starannie ukrywano
przed opinią publiczną.
O tym, Ŝe chodzi o imprezę ZUS, szefowie kopalni w
Wieliczce dowiedzieli się dopiero z programu TVN
"Uwaga".
Wszystkie rozmowy prowadził z nimi bowiem Orbis.
Ta firma - za pół miliona złotych - zorganizowała na
zlecenie ZUS konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Radzono na temat "zmian w strukturze i organizacji
zabezpieczenia społecznego". Około 300 osób debatowało i bawiło się w Wieliczce oraz w krakowskim
hotelu Sheraton.
Mimo Ŝe wydawano publiczne pieniądze, dziennikarze TVN i "Wprost" nie mogli uczestniczyć w imprezie.
Rozmowy na temat konferencji odmówiła nam szefowa ZUS Aleksandra Wiktorow. Na konferencji stwierdziła, Ŝe to wydumany problem, bo kaŜdy klient ZUS
zapłacił za konferencję tylko 3 grosze.

demokratycznym świecie poniósł totalne fiasko. Najpierw nasi abolicjoniści w imię szczytnego humanitaryzmu wzywali do zniesienia kary śmierci. Kiedy
Surowe kary bardziej niŜ resocjalizacja przemazamieniono ją na doŜywocie, twierdzili, Ŝe w ten spowiają do przestępców
sób odbiera się skazanemu jakąkolwiek szansę poCo na nich działa?" - pytał w 1974 r. Robert Martinprawy. Kolejny krok to uznanie pozbawienia wolności
son, znany amerykański kryminolog. I odpowiadał:
za ostateczność. Następnym krokiem jest podwaŜe"Nic na nich nie działa". Martinson zbadał efekty ponad dwustu amerykańskich programów resocjalizacji nie sensu jakiejkolwiek kary, którą uznaje sie za wstyprzestępców i stwierdził, Ŝe były to programy złudzeń. dliwy przeŜytek - podkreśla dr Janusz Kochanowski,
kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Okazało się, Ŝe pozytywne przykłady resocjalizacji
mieszczą się w granicach błędu statystycznego, a
Dobry wujek sędzia
niemal wszyscy objęci programami przestępcy nadal
W polskim wymiarze sprawiedliwości funkcjonują dwa
łamali prawo, a nawet popełniali zbrodnie. Badania
szkodliwe mity: resocjalizacji i probacji (warunkowego
Martinsona zmieniły amerykańską politykę karania:
zawieszania kar). Odsetek skazanych, którzy odbysprawcy nawet drobnych przestępstw zaczęli masowo
wają karę bezwzględnego pozbawienia wolności,
trafiać do więzień, a kary dla recydywistów zaostrzowciąŜ spada. Obecnie - według szacunków Instytutu
no. Efekt był taki, Ŝe w następnych piętnastu latach
Wymiaru Sprawiedliwości - wynosi około 10 proc. To
radykalnie poprawił się poziom bezpieczeństwa. Zwosytuuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc na świelennicy pochylania się z troską nad przestępcami,
cie. Dla porównania: (według danych Crime and Crim.in. znany lewicowy intelektualista Noam Chomsky,
minal Justice Systems in Europe and North America)
wygłaszali tyrady, jakoby Ameryka zamieniała się w
bezwzględną karę więzienia orzeka się w ponad 80
państwo totalitarne. Przeciętni Amerykanie widzieli
proc. ogółu wyroków w Bułgarii, w 60 proc. we Włojednak, Ŝe na ulicach jest bez porównania bezpieczszech i w około 45 proc. w Holandii. O tym, Ŝe polski
niej. Okazało się, Ŝe kiedy to kara, a nie resocjalizacja
system nie jest skuteczny, przekonują liczby: w latach
jest celem, przestępcy zaczynają się bać. W Europie, 90. o około 500 tys. (do niemal 1,4 mln) wzrosła liczw tym w Polsce, ta filozofia ma w środowiskach prawba czynów karalnych. Przy tym najszybciej rośnie w
niczych wciąŜ trzy razy więcej przeciwników niŜ zwoostatnich latach przestępczość przeciwko Ŝyciu i
lenników (w Polsce ta proporcja wynosi 5:1). Martinzdrowiu: liczba zabójstw wzrosła o 75 proc., rozbojów
son nazywa zwolenników cackania się z przestępca- o ponad 160 proc., zaś pobić - aŜ o 350 proc. Wniomi humanitarnymi idiotami.
sek jest prosty: skoro kary nie są u nas dolegliwe,

>>Humanitarni idioci

przestępcy niewiele ryzykują.
Polscy sędziowie orzekają nadzwyczajne złagodzenie
kary w 20 proc. wypadków i praktycznie nie stosują
nadzwyczajnego zaostrzenia kary dla niebezpiecznych przestępców. Na wcześniejsze warunkowe
Obecnie Stany Zjednoczone naleŜą do krajów o naj- zwolnienie mogą u nas liczyć nawet sprawcy najcięŜwyŜszym współczynniku prizonizacji, czyli liczbie
szych przestępstw, m.in. ponad 90 proc. zabójców.
uwięzionych w stosunku do ogółu obywateli. Restryk- Wyroki w zawieszeniu są przez przestępców traktocyjne karanie doprowadziło do tego, Ŝe ponad 2,5
wane jak uniewinnienie. Nie dziwią zatem wyniki
proc. Amerykanów przebywało lub obecnie przebywa badań CBOS, z których wynika, Ŝe 75 proc. Polaków
w więzieniach. W ostatnim ćwierćwieczu liczba skaza- odczuwa duŜe lub umiarkowane zagroŜenie przestępnych na kary więzienia stale rosła i obecnie wynosi
czością.
ponad 2 miliony. Dzięki temu przestępczość w USA
Fabryki recydywistów
spadła do poziomu najniŜszego od trzydziestu lat.
Bezpośrednim skutkiem systemu wymiaru sprawiedliKryminologowie z uniwersytetu chicagowskiego dowości nastawionego na resocjalizację jest powiększawiedli (w badaniach z 1996 r.), Ŝe wzrost populacji
jąca się liczba recydywistów. To skądinąd zrozumiałe,
więźniów o 10 proc. skutkuje zmniejszeniem liczby
rozbojów (o 7 proc.), włamań (o 4 proc.) i zabójstw (o bo popełniających kolejne przestępstwa nadal chce
się przede wszystkim wychowywać, czyli daje im się
1,5 proc.).
Rozrzutny miliarder
kolejne szanse "powrotu do społeczeństwa". W rzeŚladem
Amerykanów
poszli
Brytyjczycy,
Szwedzi
i
ZUS ma w tym roku do dyspozycji ponad 100 mld zł,
czywistości daje im się szanse popełniania kolejnych
Holendrzy. Kolejne raporty Rady Europy na temat
z czego 70 mld zł pochodzi ze składek, a ponad 30
przestępstw. Według oficjalnych danych, recydywiści
polityki
penalizacji
dowodzą,
Ŝe
w
krajach,
gdzie
mld zł z dotacji budŜetowej.
stanowią prawie połowę wszystkich osadzonych. Prof.
często
karze
się
więzieniem
(m.in.
w
Danii,
Irlandii
i
Cała ta suma to zatem pieniądze podatników. Przy
tak ogromnych kwotach pół miliona złotych na konfe- Włoszech), udało się zatrzymać falę przestępczości. Andrzej Siemaszko, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprarencję zabawę moŜe się zdawać mało znaczące. Ale Obecnie mamy niezbite dowody na to, Ŝe jeśli karanie wiedliwości i współautor "Atlasu przestępczości w
Polsce", twierdzi, Ŝe statystyki są zaniŜone i w więzietak nie jest, bo jeśli ZUS lekką ręką wydaje pół milio- ma funkcję nie resocjalizacyjną, lecz retrybutywną
niach mamy 70-80 proc. recydywistów, co oznaczało(kara
stosowna
do
winy),
przestępczość
maleje.
Jena złotych na nikomu niepotrzebną imprezę, skąd
by, Ŝe nasz system wymiaru sprawiedliwości jest
den
z
najbardziej
głośnych
zwolenników
resocjalizacji,
pewność, Ŝe nie wyda miliardów na równie zbędne
swoistą fabryką ludzi wielokrotnie karanych, którzy
były
francuski
minister
sprawiedliwości
Alain
Peyrefitprzedsięwzięcia.
stają się coraz niebezpieczniejsi. Część recydywistów
te
uznał
tę
oczywistość
jeszcze
pod
koniec
lat
80.
akie podejrzenia są o tyle uzasadnione, Ŝe sumy,
"Przestępcy okazali się po prostu racjonalni: przestali nie jest zresztą za takich uznawana, gdyŜ ich pojakie ZUS wydaje na własną działalność, pozostają
poza kontrolą Sejmu, a właściwie poza wszelką kon- się bać kary, bo wiedzieli, Ŝe wymiar sprawiedliwości i przednie przestępstwa zatarto lub popełnili je jako
nieletni.
system penitencjarny będzie ich przede wszystkim
trolą publiczną.
W amerykańskim wymiarze sprawiedliwości obowiąwychowywał,
a
nie
karał.
Doszło
do
swoistej
paranoi:
Jesienią ubiegłego roku Marek Borowski, wówczas
zuje zasada three strikes and out (trzy razy i koniec),
krnąbrny
przestępca
składał
swój
los
w
ręce
społemarszałek Sejmu, zwracał uwagę, Ŝe skoro szuka się
co oznacza, Ŝe przy trzecim przestępstwie sędzia
oszczędności w budŜecie, powinno to dotyczyć takŜe czeństwa, mówiąc: 'wprawdzie zgrzeszyłem, ale
obligatoryjnie wymierza najwyŜszą moŜliwą karę.
wierzę,
Ŝe
teraz
pomoŜecie
mi
wrócić
na
drogę
cnoty'.
ZUS.
To parodia sprawiedliwości" - przekonywał Peyrefitte. Podobna praktyka karania recydywistów istnieje w
Tym bardziej Ŝe nie bardzo wiadomo, jak ta firma
Wielkiej Brytanii, a od roku równieŜ na Słowacji. W
Polska polityka karna po 1989 r. wychodzi z załoŜegospodaruje publicznym groszem, bo nie publikuje
Polsce nie dość, Ŝe recydywistów wciąŜ próbuje się
nia,
Ŝe
za
przestępstwo
odpowiada
takŜe
społeczeńszczegółowego planu finansowego. Posłowie z Komiresocjalizować, to za takich uznaje się przestępców
stwo,
które
ukształtowało
przestępcę.
Dlatego
przesji Finansów Publicznych domagali się szczegółów
popełniających drobne wykroczenia, którzy nawet w
stępcy
naleŜy
dać
szansę
resocjalizacji
i
złagodzić
dotyczących wydatków ZUS, nim zaakceptowali wykarę. MoŜna zrozumieć naszych prawodawców, któ- USA nie są trzymani w więzieniach. Kraje anglosaskie
sokość dotacji, lecz się ich nie doczekali.
Tygodnik "Wprost", rzy mieli w pamięci system karania w PRL, wzorowa- i Szwecja stosują wobec takich osób tzw. kary wolnoNr 1124 (13 czerwca 2004) ny na sowieckim. W 1989 r. było juŜ jednak wiadomo, ściowe. Skazuje się je na przykład na ograniczenie
(Ciąg dalszy na stronie 10)
Ŝe model karania nastawiony na resocjalizację w
Mit resocjalizacji, czyli parodia sprawiedliwoŚci
To wymiar sprawiedliwości w USA jako pierwszy
uczynił z resocjalizacji fetysz i jako pierwszy go obalił
- po niemal stu latach obowiązywania.
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wolności osobistej; pozostają na wolności, ale nie
mogą opuszczać miejsca zamieszkania. Do kontroli
uŜywa się załoŜonych na stałe bransoletek nazywanych elektroniczną smyczą. Skazani są dodatkowo
nadzorowani przez kuratora. Obowiązkiem skazanego
jest równieŜ udowodnienie, Ŝe w czasie odbywania
kary nie pije alkoholu i nie bierze narkotyków. Najmniejsze popełnione wówczas wykroczenie prowadzi
do osadzenia w więzieniu. W Wielkiej Brytanii wprowadzono dla drobnych przestępców Community Service, czyli obowiązek wykonywania prac uŜytecznych
dla ogółu. W Szwecji stosuje się z kolei więzienie
weekendowe: skazany w tygodniu pracuje, pozbawia
się go natomiast wolnych dni.
Nowe więzienia zamiast resocjalizacji
Więźniowie skazani po raz pierwszy (za lŜejsze przestępstwa) są w USA grupowani w tzw. campach. W
ten sposób izoluje się ich od zdemoralizowanych
więźniów karanych wielokrotnie bądź za cięŜkie przestępstwa. Osadzeni mają gorsze warunki niŜ w więzieniu, muszą cięŜko pracować, ale w zamian mogą
liczyć na skrócenie odsiadki. Podobnej nagrody mogą
się spodziewać sprawcy drobnych przestępstw uzaleŜnieni od narkotyków czy alkoholu, którzy pomyślnie
przeszli kurację odwykową. - System ten jest oparty
na zasadzie kupowania przywilejów w zamian za
pewne wyrzeczenia ze strony skazanego. Ten swoisty
handel wolnością uczy osadzonych, Ŝe na lepsze
traktowanie trzeba cięŜko pracować - mówi Paweł
Moczydłowski, były szef polskiego więziennictwa.
Polscy zwolennicy resocjalizacji i łagodzenia kar za
koronny argument uznają to, Ŝe utrzymanie więźnia to
ogromny koszt dla podatnika (1,8-2 tys. zł miesięcznie). To kolejny mit. Jak wyliczył prof. Gary S. Becker,
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, więzień
kosztuje amerykańskiego podatnika 20-30 tys. dolarów rocznie, natomiast przestępca na wolności robi
szkody (łącznie z szeroko rozumianymi kosztami
społecznymi) szacowane co najmniej na 50-70 tys.
dolarów rocznie. Bardziej opłaca się więc budować
nowe więzienia niŜ wdraŜać kolejne programy resocjalizacji. Tyle Ŝe kaŜdy polityk czy prawnik, który
próbuje uświadomić obywatelom tę prawdę, jest uznawany za zamordystę.
Mariusz Cieślik
Tygodnik "Wprost",
Nr 1121 (23 maja 2004)

>Tylko dla gejów?
Pod hasłem walki o tolerancję w Krakowie i Warszawie odbyły się manifestacja nietolerancji.
W Krakowie i Warszawie od kilku lat bez najmniejszych problemów działają gejowskie i lesbijskie kluby.
Pod Wawelem homoseksualiści trzymający się za
ręce nie wywołują nawet cienia agresji. Geje i lesbijki
nie mają Ŝadnych problemów w pracy, ich seksualne
skłonności nie przeszkadzają w awansie, w mediach
homoseksualiści często zabierają głos.
Dlaczego kończący imprezę marsz gejów i lesbijek na
Wawel zaplanowano na niedzielę 9 maja, gdy tłumy
wiernych w tym samym miejscu uczestniczą w corocznej procesji ku czci św. Stanisława? W ostatniej
chwili marsz przeniesiono na piątek 7 maja. Odpowiedź na te pytania jest prosta: najłatwiej jest ukryć
własną nietolerancję, walcząc z nietolerancją innych.
Mistrzowie propagandy
Jakakolwiek forma dyskryminacji ze względu na seksualne preferencje jest naganna - to w demokratycznym państwie oczywistość. Czym innym jest jednak

narzucanie swoich preferencji i wynikającego z nich
>>Związkowcy oczekują dostylu Ŝycia innym. Czym innym jest takŜe podwaŜanie
trzymania obietnic
wszystkiego, co dotychczas uznawano za normę, jako
przejawu ciemnoty i reakcji.
Od 1 stycznia 2005 r. związki zawodowe będą płaciły
podatek dochodowy od dochodów w części przeznaCo poza nietolerancją chcą zademonstrować geje i
czonej na cele statutowe. Miliony składek, z których
lesbijki, którzy w Berlinie krzyczeli: "Jesteśmy homo, a
finansowana jest działalność zakładowych organizacji
jak wam się to nie podoba, to mamy was w d..."?
oraz central związkowych, zostaną pomniejszone o
Czego dowodzi rzucanie w berlińczyków, którym
19 procent. MoŜe to oznaczać kolejne powaŜne osłamanifestacja homoseksualistów się nie podobała,
bienie przeŜywającego kryzys ruchu związkowego.
zuŜytymi prezerwatywami czy obnaŜanie genitaliów?
Obecnie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku
Ustalając datę marszu na dzień św. Stanisława, orga- dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku
nizatorzy święta gejów i lesbijek wyraźnie prowokowa- dochodowego są dochody związków zawodowych w
li Ligę Polskich Rodzin i MłodzieŜ Wszechpolską. I te części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączezareagowały agresywnymi hasłami w rodzaju: "Pedały niem działalności gospodarczej. Po 1 stycznia 2005 r.,
do rowerów". Działacze Kampanii przeciw Homofobii w wyniku noweli tej ustawy z 12 listopada 2003 r.,
wszystkie te przejawy nietolerancji natychmiast zgła- zwolnienie to zniknie. Wejście w Ŝycie takiego rozwiąszali do prokuratury, z niewinną miną oświadczając,
zania spowoduje, Ŝe Polska będzie jedynym krajem w
Ŝe termin marszu jest przypadkowy. I zachęcali do
Europie i najprawdopodobniej na świecie, gdzie
przyjazdu do Krakowa kolejnych demonstrantów i
związki zawodowe będą płacić podatek od składek
dziennikarzy. Obserwatorów wysłały teŜ międzynaro- swoich członków.
dowe organizacje homoseksualistów, a stosowne
Gra idzie o bardzo duŜe pieniądze – np. członkowie
oświadczenie wystosował nawet Komitet Helsiński.
NSZZ Solidarność płacą miesięczną składkę w wysoTermin przemarszu zmieniono dopiero wtedy, gdy
atmosfera była tak gorąca, Ŝe bliska wybuchu. - Gdy kości 1 proc. swoich dochodów, co przy kilkuset tysiąsię kogoś dostatecznie długo draŜni, nie ma się co
cach członków oznacza miliony złotych, które kaŜdedziwić, Ŝe w końcu następuje reakcja, i to często
go miesiąca wpływają na konto związku. Składki w
reakcja agresywna - komentuje tę strategię bp Tade- OPZZ są w podobnej wysokości, tylko inaczej wygląusz Pieronek.
da ich podział ze względu na niejednorodną federacyjną strukturę tej organizacji.
Bojownicy postępu
CóŜ z tego, Ŝe w dalszym ciągu będą zwolnione z
podatku dochodowego dochody organizacji poŜytku
Organizacje homoseksualistów zakładają, Ŝe we
publicznego, w części przeznaczonej na działalność
współczesnym świecie istnieją złowrogie struktury
statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej,
władzy, represyjne obyczaje, konserwatywne nawyki i skoro związki zawodowe nie mają statusu takiej orgaobskuranckie idee. Stąd w ich programach i hasłach
nizacji?
nieustająca histeria, bojowość i zagrzewanie towarzyA przecieŜ szczególnie na poziomie zakładowych
szy do zdobycia kolejnych okopów konserwatyzmu.
organizacji związkowych świadczą one pomoc osoWładze Ŝadnego z wielkich miast demokratycznego
świata nie mają odwagi zakazać przemarszu gejów i bom pozostającym w trudnej sytuacji Ŝyciowej, prowalesbijek, bo naraŜają się na zarzut dyskryminacji
dzą aktywizację zawodową osób pozostających bez
mniejszości. O sile organizacji gejów i lesbijek świad- pracy lub zagroŜonych bezrobociem oraz wiele akcji o
czy to, Ŝe na czele ich parady w ParyŜu kroczył mer
charakterze socjalnym. Dlatego teŜ zostaną opodatstolicy Bertrand Delanoe, zdeklarowany homoseksu- kowane na tzw. zasadach ogólnych. Trzeba teŜ zaalista, a w Rzymie - miejscowy mer Francesco Rutelli, znaczyć, Ŝe przy prowadzeniu tego rodzaju działalnotakŜe homoseksualista. W nowojorskich paradach
ści nie korzystają ze wsparcia państwa, jak ma to
uczestniczy Michael Bloomberg, burmistrz Nowego
miejsce w przypadku organizacji poŜytku publicznego
Jorku, i senator Hillary Clinton. Socjaldemokratyczny prowadzących działalność o podobnym charakterze.
kanclerz Gerhard Schröder przesłał pozdrowienia
uczestnikom ubiegłorocznej parady gejów i lesbijek w
Janusz Śniadek, przewodniczący NSZZ SoliBerlinie, w której brał udział nadburmistrz Klaus Wowereit. Znamienna jest reakcja na wystąpienie sena- darność:
tora USA Trenta Lotta, który w 1998 r. stwierdził: "Nie My traktujemy ten przepis jako swojego rodzaju pistopowinno się znęcać nad homoseksualistami ani trak- let przy głowach związkowców. W ostatnich kwartałach ubiegłego roku rozpoczęto dyskusję nad planem
tować ich jak wyrzutków. Trzeba się starać pokazać
im, jak mogą sobie poradzić z tym problemem, moŜna Hausnera i aby zabezpieczyć sobie spokój po stronie
partnerów społecznych, wprowadzono niekorzystne
się tu posłuŜyć analogią do wychodzenia z alkoholidla nich zmiany podatkowe do ustawy o CIT, ale z
zmu".
określoną intencją. Z naszej perspektywy strategia
NajwaŜniejsze organizacje gejowskie nazwały Lotta
rządu wyglądała tak – plan Hausnera przechodzi i
faszystą i rasistą.
Działacze organizacji gejów i lesbijek mają wiele z
przepisy opodatkowujące składki zostaną zniesione
gorliwości rewolucjonistów. Podobnie jak oni uwaŜają (mają przecieŜ wejść w Ŝycie dopiero od 2005 r.).
się za przodującą siłę ludzkości: wyznaczającą poliPremier Hausner wielokrotnie na forum Komisji Trójtyczne, moralne i obyczajowe standardy. To, Ŝe w
stronnej ds. Społeczno-Gospodarczych zapewniał, Ŝe
paradach homoseksualistów nikt nie liczy się z miesz- rząd szybko wycofa się z tego przepisu, i zapowiekańcami miast, to przejaw rewolucyjnej arogancji.
dział podjęcie odpowiednich kroków legislacyjnych, na
Sprowokowane walki z nimi tylko umacniają ich w
razie jednak o Ŝadnych inicjatywach nie słychać.
przekonaniu, Ŝe walka narasta. Najlepszym lekarSytuacja na scenie politycznej powoduje, Ŝe z kaŜdym
stwem na nietolerancję bojowników o tolerancję nie
dniem jest coraz mniej czasu na wprowadzenie oczesą uliczne walki z nimi, lecz ignorowanie. Ale do tego kiwanych przez nas zmian do ustawy o CIT.
trzeba zimnej krwi i uŜywania rozumu, czego w Krakowie zabrakło Lidze Polskich Rodzin i MłodzieŜy
Gazeta Prawna
Wszechpolskiej.
9-10 czerwca 2004
Jarosław Knap
Tygodnik "Wprost",
Nr 1120 (16 maja 2004
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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>> Z prac Komisji Krajowej
SZZ Solidarność
Niezgodne z Konstytucją
(15.06) UniemoŜliwienie przejścia na wcześniejszą
emeryturę osobie spełniającej wszystkie warunki
tylko dlatego, Ŝe jej pracodawcą nie był "podmiot
uspołeczniony" jest niezgodne z Konstytucją.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę
Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie
zgodności art. 32 ust.2-4a ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność",
zaskarŜone przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS były sprzeczne zarówno z zasadą równości wobec prawa, jak i z zasadą sprawiedliwości
społecznej zawartą w Konstytucji RP. Przepisy te
róŜnicowały bowiem w sposób nieuzasadniony
sytuację prawną pracowników urodzonych przed 1
stycznia 1949 r., którzy w trakcie swojej kariery
zawodowej byli zatrudnieni w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze u pracodawców "uspołecznionych" i prywatnych. Pracownicy
zatrudnieni u pracodawców uspołecznionych oraz
pracownicy kontynuujący zatrudnienie w podmiotach powstałych w wyniku ich przekształcenia lub
restrukturyzacji lub przejęci od tych pracodawców
mieli moŜliwość skorzystania z prawa do emerytury
w niŜszym wieku. Natomiast pracownicy pozostający w stosunku pracy z innym pracodawcą, nawet
jeŜeli wykonują pracę w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze, z moŜliwości przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę skorzystać nie
mogli (pełny tekst wniosku KK do Trybunału Konstytucyjnego - uchwała KK nr 197/03, 10-11. 12
2003
Na podstawie zaskarŜonych przepisów ZUS odmawiał przyznania wcześniejszych emerytur osobom
zatrudnionym w warunkach szkodliwych u prywatnego pracodawcy.
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją zróŜnicowanie uprawnień do wcześniejszej
emerytury przysługujących osobom świadczącym
pracę w warunkach szczególnych w zaleŜności od
statusu właścicielskiego pracodawcy.
"UniemoŜliwienie przejścia na wcześniejszą emeryturę osobie, która spełnia wszystkie wymagane
warunki, tylko ze względu na to, Ŝe jej pracodawcą
nie był "podmiot uspołeczniony", jest nieuzasadnioną dyskryminacją i narusza zasadę sprawiedliwości
społecznej - ocenił Trybunał.

Wyrok wejdzie w Ŝycie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Od tego chwili osoby urodzone przed
1949 r. którym ZUS odmówił przyznania wcześniejszej emerytury dlatego, Ŝe pracowały w szczególnych warunkach u prywatnego pracodawcy mogą
starać się ponownie o przyznanie świadczenia.
Przypomnijmy, Ŝe niezgodny z Konstytucją przepis
został wprowadzony w ubiegłym roku przy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

=====
(17.06) Centralne uroczystości z okazji XXIV rocznicy
powstania NSZZ "Solidarność" odbędą się w tym roku
w Szczecinie.
Taką decyzję podjęła obradująca wczoraj w Gdańsku
Komisja Krajowa NSZZ "S". Komisja Krajowa zdecydowała równieŜ, Ŝe uroczystości związane z XXV
rocznicą powstania Związku odbędą się w Gdańsku.
30 sierpnia w hali Oliwii będzie miał miejsce uroczysty
Zjazd Delegatów a 31 sierpnia na placu "Solidarności"
przed pomnikiem Poległych Stoczniowców zostanie
odprawiona uroczysta msza święta.
W czerwcu kończą się równieŜ zaplanowane przez
"Solidarność" działania związane z akcjami protestacyjnymi. Jeszcze jutro w Częstochowie odbędzie się
manifestacja przeciwko łamaniu praw pracowniczych,
na którą przedstawicieli regionów i branŜ zapraszał
Mirosław Kowalik, przewodniczący Regionu Częstochowskiego. Natomiast 30 czerwca w Warszawie
odbędzie się seminarium dotyczące zatrudnienia
pozakodeksowego zorganizowane przez Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Komisja Krajowa upowaŜniła prezydium do wystąpienia do Rady Krajowego Funduszu Strajkowego o
udzielenie pomocy protestującym pracownikom EastWood w Drygałach (Region Warmińsko-Mazurski).
Pracownicy tego zakładu od ponad dwóch tygodni
domagają się wypłaty zaległych wynagrodzeń.
Komisja Krajowa zwróciła się równieŜ do zarządów
regionów o wystąpienie do samorządów lokalnych o
podjęcie uchwał ograniczających handel w duŜych
placówkach handlowych w niedziele i święta.
Członkowie Komisji Krajowej przedyskutowali równieŜ
sprawę zaangaŜowania Związku w politykę. Niektórzy
przedstawiciele KK apelowali o niepopieranie w przyszłych wyborach parlamentarnych jednej listy i prowadzenie rozmów z róŜnymi ugrupowaniami. Inni członkowie KK domagali się rozpoczęcia powaŜnej dyskusji
politycznej zarówno w Związku, jak i z partiami politycznymi. Janusz Śniadek, przewodniczący "S" zapowiedział, Ŝe na razie zostanie przeprowadzona wśród
członków Związku ankieta identyfikująca poglądy
związkowców. - Być moŜe to pomoŜe nam w sformułowaniu postulatów, które byłyby przedmiotem rozmów z partiami politycznymi - powiedział Janusz
Śniadek.

====

W dniu 15 czerwca 2004 r. odbyło się w Gdańsku
posiedzenie prezydium Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność", podczas którego podjęto decyzję o
upowaŜnieniu Jerzego Langera - zastępcy przewodniczącego KK i Małgorzaty Franczyk - sekretarza KK do
złoŜenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o
zarejestrowanie zmian w Statucie NSZZ "Solidarność"
uchwalonych przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów.

>> Z prac Zarządu Regionu
gorzowskiej Solidarność
UCHWAŁA ZARZĄDU REGIONU
z 1 czerwca 2004 r.
Zarząd Regionu, w nawiązaniu do STANOWISKA III
Sesji VI Walnego Zebrania Delegatów NSZZ
”Solidarność” Regionu Gorzowskiego z 21.05.04, w
którym delegaci zaprotestowali przeciwko przyjęciu
nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych, w pełni
popiera i utoŜsamia się ze stanowiskiem Konferencji
Episkopatu Polski w tej sprawie, wyraŜonym w
oświadczeniach: Konferencji Episkopatu Polski z 1
maja 2004 r. i Rada ds. Rodziny przy KEP z 20 kwietnia 2004 r.; oba oświadczenia stanowią integralną
część niniejszej uchwały.
Zarząd Regionu postanawia umoŜliwić osobom niezadowolonym, które chcą zaprotestować przeciwko
rozwiązaniom przyjętym w ustawie z 28.11.03 o
świadczeniach rodzinnych, która weszła w Ŝycie 1
maja 2004 r., złoŜenie podpisów pod stosownym
protestem.
Apelujemy i zobowiązujemy wszystkie władze NSZZ
”Solidarność” z Regionu Gorzowskiego oraz członków
władz regionalnych, o włączenie się w akcję zbierania
podpisów.

Oświadczenie
Rada ds. Rodziny, działająca przy Konferencji Episkopatu Polski, czuje się zmuszona zabrać głos w sprawie nowej sytuacji, w jakiej znajdzie się bardzo wiele
rodzin w Polsce po wejściu w Ŝycie podpisanej przez
Prezydenta Ustawy o świadczeniach rodzinnych z
dnia 28 listopada 2003 roku, a mającej obowiązywać
od 1 maja 2004 roku.
1.
UzaleŜnienie „podstawowego zasiłku” (43 zł
na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł – na trzecie i 66 zł – na czwarte i kolejne) od określonego progu dochodowego:
spełnia kryteria tzw. „pułapki socjalnej”; motywuje negatywnie do nieprzekraczania tego
progu przez szukanie lepiej płatnej pracy,
czy przez podjęcie pracy przez innych
członków rodziny;
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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wymaga dodatkowych etatów urzędniczych do
określania wspomnianego progu co, jak
pokazuje doświadczenie w wielu państwach, pochłania lwią część funduszu
przeznaczonego na to świadczenie. Ominięcie tej struktury urzędniczej i wypłacanie
kaŜdej rodzinie zasiłku na urodzone dziecko sprawia, Ŝe takŜe do tych rodzin najbiedniejszych dociera zasiłek o około 30
procent wyŜszy od proponowanego.
2. Zniesienie Funduszu Alimentacyjnego, funkcjonującego od 1.01.1975, i uzaleŜnienie dodatku z tytułu
„samotnego wychowywania dziecka” nie od decyzji
sądu, określającego wysokość alimentów, ale od
progu dochodowego i od faktu samotnego wychowywania dziecka:
drastycznie zaniŜy dochody dla około 30% rodzin korzystających dotąd z Funduszu
Alimentacyjnego, przyznając na dziecko w
kaŜdej sytuacji 170 zł miesięcznie;
raŜąco niesprawiedliwie traktuje rodziny wielodzietne, borykające się często z większymi
trudnościami finansowymi, niŜ samotna
matka z jednym dzieckiem;
w niezwykle uprzywilejowanej sytuacji stawia
osoby samotnie wychowujące dzieci, przez
co skutecznie zniechęca do zawierania
małŜeństwa, bądź prowokuje do szukania
rozwiązania w rozwodzie;
spełnia kryteria wspomnianej wyŜej „pułapki
socjalnej”.
3. Ustawa ta wpisuje się, niestety, w dramatyczny
ciąg decyzji obecnej koalicji rządzącej, przeciwnych
rodzinie – od jej zasobności materialnej poczynając, a
na jej trwałości i dzietności kończąc. Takie zachowanie się ekipy rządzącej i większości parlamentarnej
wobec rodziny jest nie tylko dziwne w kontekście
odpowiedzialności za aktualne pokolenie Polaków, ale
wygląda na zdecydowanie wrogie naszej racji stanu
na przyszłość.
RADA DO SPRAW RODZINY KONFERENCJI EPI-

napadając na III Rzeszę. A biedni i prześladowani
przez nas Niemcy tylko się bronili, niejako przy okazji
podbijając i okupując całą Europę! Takie są fakty. I
naleŜy oczekiwać zarówno ze strony rządu RP, jak i
Urzędu Prezydenta zdecydowanych i ostrych reakcjitolerowanie i bagatelizowanie, przyklaśnięcie powstaniu centrum wypędzonych, to jest skrajna nieodpowiedzialność polskich władz. Jak tak dalej pójdzie, to
podręczniki naszej historii napisze pani Erika
Steinbach wraz ze Związkiem Wypędzonych i
Stowarzyszeniem Pruskim!

J

estem osobą tolerancyjną, ale moja tolerancja teŜ
ma swoje granice. Tę granicę przekroczyły ostatnio środowiska homoseksualistów. Im się w głowach
po….ło, . Nie interesuje mnie, kto z kim śpi w łóŜku.
Ale przyzwolenia na manifestowanie i propagowanie
takich zachowań z mojej strony nigdy nie będzie.
śaden pedał nie zmusi mnie do zaakceptowania
publicznego manifestowania jego zboczenia I nie
Ŝyczę sobie, aby policja, opłacana z moich podatków
zajmowała się ochroną ich poronionych manifestacji
zamiast pilnować bezpieczeństwa zwykłych obywateli.
Chcą manifestować- bardzo proszę! Ale niech bezpieczeństwo zapewnią sobie sami. I tyle.
Tak na marginesie- Ja osobiście nie słyszałem, aby
ktoś w Polsce za preferencje seksualne był zamykany. Gdzie tu mowa o prześladowaniu!

Musimy mieć moŜliwość odwołania tych, którzy oszukali w kampaniach wyborczych.
Politycy muszą wreszcie ponosić odpowiedzialność
przed wyborcami za wprowadzenie ich w błąd!
Tylko wtedy będzie moŜliwe odbudowanie zaufania
Polaków do demokracji.
Rząd, Prezydent i Parlament- oni są do słuŜenia nam.
Nigdy odwrotnie.
Testem na resztki zaufania do demokracji był obecny
kryzys rządowy.
Pan Prezydent zamiast doprowadzić do rozpisania
wcześniejszych wyborów, rozpędzając skompromitowany i skorumpowany parlament bawi się naszym
zaufaniem i szantaŜuje polityków. Albo rząd Marka
Belki, albo wybory w sierpniu.
A potem udaje zdziwionego, Ŝe 80% Polaków ma
serdecznie dość demokracji w polskim wydaniu.
Wiesław Szydełko

D

laczegóŜ to mniejszości jakiejkolwiek postaci
mają mieć zapewnione specjalne prawa? To
jest jakaś paranoja. Np.. Mniejszość niemiecka nie ma
5 % progu wyborczego.
A dlaczego takiego przywileju nie mają obywatele
polscy, zamieszkali w Niemczech? UwaŜam, Ŝe to
mniejszości muszą dostosować się do zasad i reguł
ustalanych przez większość. Tak teŜ rozumiem demokrację. Inne tłumaczenia, to moim zdaniem prosta
droga do anarchii.
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czerwca upłynęła 15 rocznica pierwszych, co
prawda półwolnych ale wyborów. Pamiętam, ile
nadziei z tym wydarzeniem wiązali Polacy.
SKOPATU POLSKI
I spotkało ich srogie rozczarowanie. Politycy zmarnowali 5 minut Polaków, ich poświęcenie i zaufanie.
/ - / Ks. Bp Stanisław Stefanek - Przewodniczący
Podczas, gdy inni mieli karnawał wolności- my kontraktowy parlament, prezydenta – generała i zapewnioną nietykalność dla funkcjonariuszy PZPR. Jeszcze tliła w Polakach nadzieja, ale szybko została
Komentarz
rozwiana. To był początek triumfalnego powrotu postkomunistów do władzy i kompletnego skompromitoisałem juŜ kiedyś, Ŝe
wania demokracji. Ostatnie wyczyny rządu tow. MilleNiemcom naleŜy cały czas ra są tylko tego apogeum.
patrzeć na ręce, bowiem od
Ale to juŜ inna historia.
czasu do czasu im odbija.
o i po eurowyborach. Mizerna frekwencja, nieco
ponad 20 procentowa, nagle zszokowała polityOstatnio odbiło obywatelom polskim pochodzenia
ków Prezydent- magister Kwaśniewski w swoim wyniemieckiego na Opolszczyźnie, a konkretnie burmistąpieniu raczył obrazić polskie społeczeństwo, jakostrzowi w Strzelcach Opolskich. OtóŜ w związku z
by nie dojrzało do demokracji- próbując za to obarnaszym wejścia Polski do Unii postanowił ze budynku czyć winą Polaków.
swojego urzędu zdjąć polskie godło narodowe oraz
Panie Prezydencie, wręcz odwrotnie. Polacy przejrzeli
polskie tablice. To dopiero początek polskich proble- na oczy i wystawili rachunek całej polskiej klasie
mów z tą grupą ludnościową. MoŜna się spodziewać politycznej, zajmującej się tylko swoimi sprawami i
kolejnych prób podwaŜenia porządku powojennego i interesami. To prezydent Kwaśniewski i cała polska
kwestionowania polskiej własności na ziemiach zaklasa polityczna skutecznie wyleczyła Polaków z
chodnich. Jak zwykle polscy politycy marginalizują te demokracji.
zjawiska. Przyzwala się na dwujęzyczne tablice z
MoŜna wymagać od obywateli wzięcia odpowiedzialnazwami miejscowości, urzędów. Nie reaguje się na
ności za podjęte decyzje wyborcze dopiero wtedy,
coraz częstsze przypadki kwestionowania historii. JuŜ gdy samemu potrafi się ponosić konsekwencje swojeniedługo okaŜe się, Ŝe to Polacy wywołali II wojnę,
go postępowania.
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