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W tym numerze
Biuletynu:
►Wybory Przedstawicieli Załogi do Rady
Nadzorczej–
Nadzorczej– wyniki 1 i 2 tury głosowania

„ Im można zaufać,
oni nie zawiodą”
Te słowa z kampanii wyborczej zawsze
traktowałem i traktuję poważnie. Pamiętam o tym skąd się wywodzę i dzięki komu spotkał mnie zaszczyt bycia
reprezentantem załogi w Radzie Nadzorczej Enei. Serdecznie za to poparcie Wam dziękuję.
Możecie być pewni, że tego ogromnego kapitału zaufania nigdy nie zmarnuję.
Mieczysław Pluciński

Wydarzenia:
►V
V Turniej Siatkarski o Puchar NSZZ Solidarność naszego Oddziału–
Oddziału– Sulęcin

►Podpisano
Podpisano Porozumienie Płacowe dla
naszego Oddziału - zamieszczamy treść
Uzgodnienia Płacowego

4 kwietnia w RD Dębno obradowała Komisja Podzakładowa naszego Oddziału. Celem obrad było między innymi wypracowanie
stanowiska Solidarności wobec propozycji płacowych, przedstawionych przez Dyrekcję naszego Oddziału.
Komisja, po wysłuchaniu sprawozdania z działalności związku od
ostatniego zebrania, zajęła się ustalaniem stanowiska negocjacyjnego dotyczącego propozycji regulacji płac.

O godzinie 14.00 rozpoczęło się otwarte spotkanie z załogą Rejonu, w trakcie którego mogliśmy poznać stanowisko załogi wobec
propozycji płacowych, a także zapoznano się z rożnymi sprawami , nurtującymi pracowników.

Cykl spotkań konsultacyjnych Solidarności
NSZZ Solidarność naszego Oddziału w celu szerszego poznania
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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3. RD Choszczno

opinii pracowników co do polityki płacowej, zorganizowała cykl
spotkań konsultacyjnych w poszczególnych Rejonach Dystrybucji.
I tak :
•
4 kwietnia–
kwietnia– RD Dębno
•
6 kwietnia–
kwietnia– RD Międzychód
•
8 Kwietnia–
Kwietnia– RD Sulęcin
•
10 kwietnia–
kwietnia– RD Gorzów oraz RD Choszczno
Takie spotkania okazały niezwykle cennymi, bowiem pozwoliły
nie tylko zapoznać się z opinią pracowników dotyczącą propozycji płacowych, lecz także umożliwiły zapoznanie się z problemami
ludzi pracujących w poszczególnych Rejonach.
►8 kwietnia w Sulęcinie odbyła się V edycja turnieju siatkarskiego o Puchar NSZZ Solidarność naszego Oddziału, po raz
pierwszy w międzynarodowej obsadzie.
Uczestniczyło w nim 8 drużyn z naszego Oddziału oraz drużyna
niemieckich związkowców z EE-on/ Edis.

4. RD Międzychód

5. RD Dębno

Turniej po zaciętym meczu wygrała drużyna RD Sulęcin, która w
finale pokonała drużynę Centrali Oddziału 22-1.
Ostateczna kolejność Turnieju przedstawia się następująco:
1.RD Sulęcin

6. PE Strzelce Kraj.

2. Centrala Oddziału

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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7. RD Gorzów

8. BHU Gorzów

Z tego miejsca kolegom z RD Sulęcin składamy serdeczne podziękowanie z zorganizowanie tak wspaniałej imprezy
11 kwietnia odbyło się spotkanie z Dyrekcją Oddziału. Głównym
tematem spotkania były zasady rozdziału środków(183 zł na etat)
na poszczególne piony oraz komórki organizacyjne.
Nasza propozycja podziału nie spotkała się z aprobatą stron. Z
kolei na zaakceptowanie propozycji dyrekcji, strona NSZZ Solidarność nie posiadała kompetencji do ich zaakceptowania. Strony postanowiły spotkać się ponownie w dniu 21 kwietnia.
Poruszono także następujące tematy:
- wynagrodzenie za wykrycie nielegalnego poboru;
- prośby naszych członków o przeniesienie do innych komórek
organizacyjnych;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, np. uprawnienia dźwigowe;
- alokacja pracowników, negatywnie zweryfikowanych przez Komisję pracodawcy;

12 kwietnia odbyła się pierwsza tura wyborów przedstawicieli
załogi do Rady Nadzorczej.
Wyniki wyborów w naszym Oddziale przedstawiały się następująco:
Głosowało:

9. EE-on/Edis (goście z Niemiec)

608

Pluciński

480

78,95%

Dachowski

373

61,35%

Kordus

277

45,56%

Łopuszko

217

35,69%

Statucki

188

30,92%

Szopa

134

22,04%

Kmiecik

79

12,99%

Szymańska

73

12,01%

W skali całej Enei :

Po zakończeniu Turnieju, Przewodniczący naszej Komisji wręczył
na ręce kapitanów drużyn Puchary i dyplomy, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego grillowania.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Głosów ważnych
Łopuszko
2554
Dachowski
2386
Pluciński
2093
Statucki
2031
Kordus
1768
Szopa
982
Szymańska
866
Kmiecik
761

4515
56,6%
52,8%
46,4%
45,0%
39,2%
21,7%
19,2%
16,9%

W pierwszej turze głosowania wymagana liczbę głosów uzyskali:
Tadeusz Dachowski oraz Krzysztof Łopuszko
Do drugiej tury zakwalifikowali się: Jarosław Kordus, Mieczysław
Pluciński, Krzysztof Statucki i Mariola Szopa.
Można śmiało stwierdzić, że gdyby we wszystkich Oddziałach
wyniki byłyby zbliżone do uzyskanych w naszym Oddziale, to
kandydaci Solidarności weszliby już w pierwszej Turze głosowania! Szkoda dla nas wszystkich, że niestety stało się inaczej.
14 kwietnia (Wielki Piątek!) w Poznaniu odbyło się spotkanie z
Zarządem Enei.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Zarząd poinformował stronę społeczną, że zawiesił w pełnieniu
obowiązków Dyrektora Departamentu Dystrybucji, pana Andruszkiewicza i na pełniącego jego obowiązki powołał pana Pawickiego.
Poinformował także, że z dniem 1 maja 2006 obsługą kluczowych
klientów nie będzie się już zajmować spółka Energopartner tylko
Departament Obsługi Klienta.
Wiąże się to z przeniesieniem 11 pracowników ww. spółki do Departamentu Obsługi Klienta.
Strona społeczna z oburzeniem przyjęła informację, iż najpierw
przyjmowane są uchwały przez Zarząd a następnie jest podejmowana próba konsultacji.
Jest jaskrawy przykład złamania przez nowy Zarząd Enei wcześniej zawartych porozumień.
Zarząd poinformował także o zamiarze zbycia udziałów BHU w
Kaliszu wraz z 31 pracownikami na rzecz „Energa” S.A.
Ze względu na okres przedświąteczny postanowiono kontynuować te i inne tematy już po świętach Wielkanocnych.
20 kwietnia w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

lata przed deklarowanym przejściem na emeryturę
3. Część budżetu nieobligatoryjna wyliczona wg średniej kategorii zaszeregowania(ok. 66 zł w Oddziale Dystrybucji i ok. 65 zł w
Zakładzie Obsługi Klienta), zostanie przekazana na Zakłady i Rejony Dystrybucji.
4. Budżety na przeszeregowania Zakładów i rejonów Dystrybucji
zostaną podzielone odpowiednio na: Wydziały i Działy, BOK; z
tym, że 10% budżetu danej Komórki organizacyjnej zostanie pozostawione odpowiednio do: Dyrektora Oddziału Dystrybucji i
Zakładu Spraw Pracowniczych i Obsługi Administracyjnej.
5. Przekroczenie nieobligatoryjnej kwoty 250 zł wymaga uzgodnienia ze stroną społeczną.
6. Przy ustalaniu indywidualnej kwoty przeszeregowania części
nieobligatoryjnej należy uwzględnić wcześniejszy przyrost wynagrodzenia z tytułu:
- dodatku 220 zł
-wejścia w życie z dniem 1.12.2005 ZUZP i nowego Regulaminu
Organizacyjnego
- obowiązywaniu nowej tabeli płac od 1.01.2006 r
7. Dyrektorzy Zakładów i Rejonów Dystrybucji uzgodnią z przedstawicielami strony społecznej na swoim poziomie propozycje
zmian stanowisk, w oparciu o przedkładane propozycje przy alokacji stanowisk jak i wynikające z aktualnej sytuacji zatrudnieniowej. Propozycje te podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora
Oddziału Dystrybucji.
8.Zestawienie przyrostów płac zasadniczych w komórkach organizacyjnych zostaną udostępnione do wglądu stronie społecznej
w przedziałach kwotowych co 10 zł.
9. Kierownik Komórki Organizacyjnej uzasadni podległym pracownikom wysokość przyznanej kwoty przeszeregowania.

10. Strona społeczna nie zgadza się z pomniejszeniem przyznanej
kwoty na przeszeregowania wynikające z Porozumienia Płacowego z dnia 28.02.2006 r. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Oddziału Dystrybucji wynika, że w 2006 roku nie było indywidualnych przeszeregowań w Oddziale Dystrybucji i ZOK Gorzów Wlkp. kwota ta powinna powiększyć część obligatoryjną przeszeregowania.
Tematy posiedzenia:
- podsumowanie wyników 1 tury wyborów przedstawicieli załogi
do Rady Nadzorczej oraz omówiono strategię wyborczą w 2 drugiej turze.
- sprawa ekwiwalentu za taryfę pracowniczą dla pracowników
odchodzących na emeryturę w 2006 roku- sprawa jest nieuregulowana i wymaga wniesienia jej Protokołem Dodatkowym do
ZUZP Enei. Zaproponowano rozwiązanie tego tematu w następujący sposób: do końca roku przysługuje im Taryfa Pracownicza na
zasadach, jakby byli dalej pracownikami, a od nowego roku otrzymywaliby już ekwiwalent pieniężny na zasadach zapisanych w
PUZP.
- wybrano koordynatora ds. duszpasterstwa pracy Enei- został
nim kol. Falgowski Gerard z RD Wałcz.
-Komisja Międzyzakładowa upoważniła Przewodniczących Komisji Podzakładowych do podpisywania w jej imieniu ZUZP w spółkach zależnych.
-omawiano sprawę zasad wynagradzania etatowych pracowników
związków oraz zakładowych społecznych inspektorów pracy.
- ustalono termin następnego spotkania Komisji na dzień 2223.05. 2006 na terenie Oddziału Szczecin.

25 kwietnia odbyła się druga Tura wyborów przedstawicieli załogi
do Rady Nadzorczej.
W naszym Oddziale wyniki przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.
4.

Jarosław KordusKordus- 188 (29,98% głosów ważnych)
Mieczysław PlucińskiPluciński- 475 ( 73,99% głosów ważnych)
Krzysztof StatuckiStatucki- 222 (34,58% głosów ważnych)
Mariola SzopaSzopa- 111 (17,29% głosów ważnych)

Wyniki ostateczne:
Jarosław Kordus–
1.
Kordus– 1749 (39,02% głosów ważnych)
2.
Mieczysław Pluciński–
Pluciński– 2281 (50,89% głosów ważnych)
3.
Krzysztof Statucki–
Statucki– 2168 (48,37% głosów ważnych)
4.
Mariola Szopa–
Szopa– 1086 ((24,23% głosów ważnych)
Do Rady Nadzorczej wszedł Mieczysław Pluciński,
Pluciński który jako jedyny z tej trójki uzyskał wymaganą liczbę głosów.
Serdecznie kol. Mieczysławowi Plucińskiemu gratulujemy.

NSZZ Solidarność składa serdeczne podziękowanie wszystkim
tym pracownikom naszego Oddziału, którzy udzielili poparcia
kandydatom Solidarności. Jednocześnie zwracamy się z apelem
do wszystkich pracowników naszego Oddziału o udzielenie po1. Kwotę indywidualnego obligatoryjnego wzrostu płac zasadni- parcia w kolejnej turze głosowania naszemu kandydatowi.
Nie zmarnujcie swojej szansy na wybór faktycznego reprezentanczych od 1 kwietnia 2006 ustala się na 90zł.
2. Do dyspozycji dyrektora Oddziału Dystrybucji i Dyrektora Za- ta załogi. Nie głosujcie na ludzi którzy szybko zapomną, dla któkładu Obsługi Klienta w Gorzowie wydziela się kwotę 15 zł na etat rych jak w polityce jesteście potrzebni tylko w dniu wyborów.
Tylko ludzie Solidarności nigdy nie zapominają o swoich korzez przeznaczeniem na:
niach. Pamiętajcie o tym oddając swój głos.
- częściowe obsadzenie wakatów
Przedstawiciele Solidarności nigdy nie zapominają, w przeciwień- awansowanie pracowników
stwie do innych o tych, którzy obdarzyli ich swoim zaufaniem!
- właściwą alokacje pracowników
21 kwietnia odbyły się negocjacje płacowe z Dyrekcją naszego
Oddziału.
Strony podpisały następujące Uzgodnienie Płacowe, wchodzące
od dnia 1 kwietnia 2006 r:

- wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na trzy

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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•

w firmach, którym organem założycielskim jest wojewoda

Wiadomości z Rady Nadzorczej.
Dwie największe organizacje związkowe ENEA S.A. przedstawiły
propozycję dokonania odpisu na fundusz socjalny z zysku za
2005r. w wysokości 1000zł na pracownika.
Niestety Zarząd złożył wniosek do Walnego Zgromadzenia o
przeznaczeniu całości zysku za 2005r. na zwiększenie kapitałów
rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i
przedstawiła propozycję, aby w przypadku pobrania przez Walne
Zgromadzenie dywidendy od zysku za 2005r. przeznaczyć ca najmniej 500zł na pracownika na odpis zwiększający fundusz socjalny.
W sprawach różnych zastał złożony wniosek o wszczęcie procedury wyboru członka Zarządu wybieranego przez Załogę.

NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU REGIONU GORZOWSKIEJ
SOLIDARNOŚCI

Dyskutowano ponadto o konieczności inicjowania i kreowania
przedsięwzięć prorozwojowych w województwie lubuskim dotyczących m.in. szkolnictwa wyższego oraz odpowiedzialności
urzędników państwowych za podjęte decyzje.

Jaki program,
takie porozumienie!
Strony Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej zawarły,
27 marca w Warszawie, porozumienie w sprawie kontrowersyjnego "Programu dla elektroenergetyki".
Strony uzgodniły, że wobec aktualnej sytuacji gospodarczej w
kraju i problemu bezrobocia, realizacja "Programu" oraz zamierzonych działań z niego wynikających, będzie odbywać się na zasadach dialogu społecznego, z poszanowaniem nabytych praw
pracowniczych i związkowych.
W tekście porozumienia zostało zawarte oświadczenie strony rządowej, że "Program dla elektroenergetyki" nie zakłada ograniczenia poziomu zatrudnienia w sektorze, a jego realizacja nie będzie
wystarczającym powodem do takich działań. Przedstawiciele rządu uznali również, że obecne oraz prognozowane wyniki ekonomiczno-finansowe w sektorze elektroenergetycznym nie wskazują
na istnienie zagrożenia dla dotychczasowej liczby miejsc pracy.
Ponadto oświadczyli, że realizacja "Programu" nie stanowi zagrożenia dla ustawowego uprawnienia pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji.

- Porozumienie zostało bardzo starannie wyważone. Naszym zamiarem było, by ten dokument chronił interesy pracowników
zatrudnionych w sektorze - mówi biorący udział w pracach Zespołu Eugeniusz Jaroszewski, wiceprzewodniczący Sekretariatu
12 kwietnia 2006 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarzą- Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, a zarazem przewodnidu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”, którego gościem czący Sekcji Krajowej Elektrowni i Elektrociepłowni. - W ocenie
niektórych przedstawicieli rządu, ten dokument osłabia siłę Rady
był Wojewoda Lubuski Marek Ast oraz pełnomocnik wojewody
Ministrów. My na to odpowiadamy: jaki "Program dla elektrods. komunikacji społecznej Rafał Kotomski.
Kotomski Poruszono wiele bie- energetyki", takie porozumienie.
żących problemów regionu oraz dyskutowano o konieczności zin- W dokumencie strona rządowa zobowiązała się m.in. do przedtensyfikowania działalności LUW, a także podległych mu służb i stawienia merytorycznego uzasadnienia realizacji zamierzeń organizacyjnych określonych w "Programie" oraz określenia skuturzędów. Członkowie ZRG NSZZ „Solidarność” wnioskowali o:
ków i zakresu odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
•
skierowanie do prokuratury wniosku o zbadanie oko- Przedstawiciele Zespołu Trójstronnego uzgodnili również, że w
liczności zadłużenia gorzowskiego Szpitala Wojewódz- przypadku, gdy zagrożenie ograniczenia miejsc pracy wyniknie z
przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych, przed podjęciem
kiego;
jakichkolwiek decyzji zostaną udostępnione wszystkim stronom
porozumienia analizy dotyczące struktury kosztów (w tym kosz•
podjęcie interwencji w sprawie wysokiego wskaźnika
tów pracy) oraz przeanalizowane możliwości utworzenia innych
uchyleń decyzji Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego
miejsc zatrudnienia. Gdyby natomiast doszło do łączenia przedsiębiorstw energetycznych w nowe grupy, to zawarte wcześniej
przez Naczelny Sąd Administracyjny;
zgodnie z prawem umowy i porozumienia obejmą wszystkich
•
spowodowanie niezbędnych zmian kadrowych
pracowników połączonej grupy. Jednocześnie, strony porozumienia uznały, że w przypadku konsolidacji lub prywatyzacji przed•
w Zakładzie Ubezpieczęń Społecznych
siębiorstw energetycznych, będą dążyć zgodnie z przepisami pra•
Inspekcji Transportu Drogowego
wa i dotychczasowymi praktykami do podpisania umów społecznych w podmiotach, w których takowe jeszcze nie obowiązują.
•
Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych
•

Radzie Nadzorczej Radia „Zachód”

•

na stanowiskach kierowniczych w Lubuskim Urzędzie
Wojewódzkim

Reprezentujący w Zespole Trójstronnym stronę pracobiorców
przedstawiciele central związkowych w stosownym stanowisku
zdecydowanie sprzeciwili się udziałowi doradców ministra gospo(Ciąg dalszy na stronie 6)
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darki w dalszych pracach nad "Programem" i zażądali ich odwołania.
- Ci panowie wykazali się olbrzymią arogancją, ignorując konsultacje nad "Programem" ze stroną związkową - komentuje Eugeniusz Jaroszewski. - Nie do przyjęcia jest ich postrzeganie dialogu społecznego i antyzwiązkowa postawa.
Beata Gajdziszewska
Tygodnik Solidarność

Prawnicza samoobrona

A teraz dla podparcia parę faktów, jak orzekał Trybunał w istotnych dla obywateli sprawach, czyli legitymizacja bezprawia.
•
W listopadzie 2001 roku Trybunał Konstytucyjny umorzył
postępowanie w sprawie niekonstytucyjności dekretu o
reformie rolnej z 1944 roku, który przewidywał wywłaszczenie bez należnego odszkodowania.
Trybunał stwierdził, że był on „jednorazowy i został już wykonany” Państwo kosztem ludzi skrzywdzonych zaoszczędziło 27 mld
zł.

W lutym 2002 roku TK orzekł, ż tryb wprowadzenia 20%
podatku od oszczędności (podatnicy mieli tydzień vacatio
"Pamiętam tamto tchórzostwo, tamten obrzydliwy oportunizm" legis) był zgodny z Konstytucją
tak 17 lutego w Sejmie Jarosław Kaczyński wspominał decyzję
Skarb państwa zaoszczędził kosztem obywateli ok. 800 mln zł
Trybunału Konstytucyjnego z 1993 r. TK uchylił się wtedy od oce•
W grudniu 2002 roku TK orzekł, Iż tryb wprowadzenia
ny zgodności z konstytucją głośnej instrukcji UOP, zezwalającej
na inwigilację prawicowych ugrupowań. Mocne słowa prezesa
opłat za parkowanie był niezgodny z Konstytucją, ale
PiS wielu uznało za bezprzykładny atak na trybunał.
uznał, ż kierowcom nie należy się zwrot wniesionych opłat!
Oszczędność– ok. 500 mln zł.
Niestety, trybunał wielokrotnie w ostatnich kilkunastu latach
potwierdzał swymi orzeczeniami, że z oportunizmu uczynił zasadę działania.
•
W grudniu 2002 r sędziowie TK orzekli, że państwo łamało ustawę zasadniczą, nie wypłacając przesiedleńcom zza
Obrona patologii
Buga odszkodowania.
Trybunał Konstytucyjny uznał (19 kwietnia 2006 r.) za niezgodne Wszechmocny Trybunał uznał jednak, że gotówka im się nie nalez konstytucją kilka przepisów znowelizowanej ustawy o adwoka- ży. I zaoszczędzono kwotę 7 mld zł.
turze (zwanej lex Gosiewski), którą PiS przeforsowało pod koniec
kadencji poprzedniego parlamentu. Znacznie ułatwiała ona stu•
We wrześniu 2004 TK uznał za niezgodne z Konstytucją
dentom prawa dostęp do zawodowych korporacji prawniczych. przepisy upoważniające KRRiT do ustalania wysokości
Nowa ustawa o adwokaturze była zwycięstwem pokolenia młoabonamentu RTV.
dych nad ograniczającymi im dostęp do zawodu starszymi praw- Jednocześnie zamknięto drogę do odzyskania wpłaconych kwot!
nikami. Decyzja trybunału przekreśla to i umożliwia powrót do
dawnego, patologicznego systemu - ocenia Arkadiusz Doczyk,
•
W styczniu 2006 r TK orzekł o niekonstytucyjności przepiprzewodniczący Parlamentu Studentów RP.
su o opłacie w wysokości 500 zł za sprowadzany samoW trosce o interesy obecnych adwokatów (ustawę zaskarżyła Nachód.
czelna Rada Adwokacka) Trybunał Konstytucyjny uciekł się do
I tym razem nie pozwolił odzyskać wpłaconych pieniędzy.
takiej interpretacji ustawy zasadniczej, przy której blednie fantazja bezrobotnego z Dąbrowy Górniczej. Usiłował on pozwać pre- Powyższy artykuł w pełnej wersji można przeczytać w Tygodniku
miera Leszka Millera o odszkodowanie z powodu niemożności
„Wprost”
znalezienia pracy, wskazując, że utrzymanie na garnuszku państwa gwarantuje konstytucja.
PS.
Profesor Marek Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego, i jego W Polsce działa już 16 korporacji zawodowych, a kolejne grupy
koledzy sędziowie nieraz wykazywali wielką troskę o stan państarają się o ten status.
stwowej kasy kosztem obywateli, na przykład uchylając prawne
Okazuje się, że korporacje okazują się doskonałym biznesem zabuble, ale jednocześnie odbierając Polakom prawo do odzyskania zdrośnie strzegąc swoich wpływów i pieniędzy! Jakiejkolwiek
opłat, które pobrano od nich na podstawie niekonstytucyjnych
konkurencji boją się jak diabeł święconej wody!
przepisów. Nie powinno więc dziwić, że bliską sobie sprawą
prawniczych korporacji sędziowie TK zajęli się ze zdwojoną troJak stwierdził Rzecznik Praw Obywatelskich, w Polsce mamy nie
ską. Równie wielką jak przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokac- rządy prawa, a rządy prawników!
kiej, którzy na większą konkurencję w ramach własnego zawodu I należy się obawiać, że będzie jeszcze gorzej, bowiem radosna
godzą się tylko wówczas, gdy owymi "konkurentami" mają być
twórczość legislacyjna naszych wybrańców w parlamencie połąich córki lub synowie. "Okazało się, że żyjemy w Rzeczypospolitej czona z wprost nieograniczoną pomysłowością urzędasów z Brukkorporacyjnej, wskutek czego zakłócone zostały najbardziej pod- seli stworzy mieszankę tak wybuchową, że kto tylko będzie mógł,
stawowe mechanizmy wolnego rynku. Okazało się, że korporacje zwieje gdzie pieprz rośnie.
prawnicze stanowią część ustroju tego kraju, a zasada, że o prawie do wykonywania zawodu decyduje potencjalny ekonomiczny I to tyle tytułem mojego krótkiego komentarza.
konkurent, została utrwalona w konstytucji" - gorzko skomentowało decyzję trybunału stowarzyszenie młodych prawników i
Wiesław Szydełko
ekonomistów Ruch FairPlay, które walczyło o liberalizację rynku
usług prawniczych.
•

„POD NAPIĘCIEM” Pismo Komisji Podzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Enea
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
REDAKCJA: Wiesław Szydełko Stała współpraca: Krzysztof Gonerski, Ireneusz Krajnik
Adres Redakcji: 6666-400 Gorzów ul. Sikorskiego 37 tel. 72177217-504 , fax. 72177217-505
e-mail:
mail: solidarnosc@gorzow.enea.pl

