Napięciem
Pod Napięcie
m
Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej

ENEAENEA- Oddział Dystrybucji w Gorzowie Wlkp.

NUMER 58/2007

W tym numerze Biuletynu:

Wydarzenia:
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Wydarzenia

■

Zgodnie z ustaleniami Porozumienia w sprawie ustalenia zasad
objęcia postanowieniami ZUZP Enea S.A. wskazanych spółek
zależnych Enea S.A. z dnia 25 października 2006r. po negocjacjach z
Zarządami nastąpiło podpisanie porozumień o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ENEA S.A. w następujących spółkach zależnych:
-5
5 grudnia 2006 r w Zakładzie Elektrowni Wodnych– ENERGOZEW
Sp. z o.o.
-20 grudnia 2006 r. w Zakładzie Usług Motoryzacyjnych ENERGOAUTO Sp. z o.o.
-22 grudnia 2006 r. w Zakładzie Usług Przewozowych ENERGOTRANS Sp. z o.o.
Porozumienia wejdą w życie po zarejestrowaniu w Państwowej Inspekcji Pracy. Jedyną naszą spółką, z którą nie można było się do końca
roku dogadać w sprawie ZUZP jest Zakład Remontowo Budowlany
ENERGOBUD Sp. z o.o.

■

21 grudnia 2006 w Szklarce Rudnickiej k/Krosna Odrzańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe członków Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

■

22 grudnia 2006 r wystosowano do Ministra Skarbu Państwa
wspólne stanowisko Związków Zawodowych Enea S.A. w spra-

wie realizacji rządowego Programu dla elektroenergetyki.

„W nawiązaniu do informacji o podejmowaniu przez MSP i Ministra
Gospodarki działań zmierzających do konsolidacji przedsiębiorstw
energetycznych i powoływaniu spółek holdingowych przedstawiamy
nasze stanowisko w sprawie rządowego programu konsolidacji spółek
ENEA S.A.; Elektrowni Kozienice oraz Lubelskiego Węgla
„Bogdanka S.A. w ramach spółki celowej Skarbu Państwa.
W oparciu o nasze wcześniejsze stanowiska (stanowisko wszystkich
związków zawodowych ENEA S.A. z 30 listopada 2006 r, stanowisko
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność z 14 grudnia
2006 r), wzywamy stronę rządową do podjęcia prawdziwego dialogu
społecznego nad skutkami społecznymi proponowanych zmian ze starannością powagi sytuacji.
W naszej ocenie koncepcja konsolidacji ENEA, ElKo i Bogdanki wymaga ponownej, dogłębnej analizy, biorącej pod uwagę interes załóg
wszystkich konsolidowanych podmiotów, a w szczególności Strony
Społecznej ENEA S.A. Dopiero później można mówić o wariancie
konsolidacji. Podjęcie działań wykonawczych związanych z realizacją
omówionego procesu winno poprzedzić uzyskanie akceptacji Strony
Społecznej do proponowanych zamierzeń.
Nie kwestionujemy samych idei konsolidacji, lecz sposób realizacji
projektu przez MSP i MG, który stoi w sprzeczności z podstawowymi
zasadami dialogu społecznego i narusza istotne interesy pracowników
konsolidowanych spółek (akcje pracownicze). Wydaje się, że w dobie
IV RP arogancja władzy względem obywateli nie powinna mieć miejsca. Niestety, dotychczasowa postawa przedstawicieli MSP i MG może
za taką uchodzić.
Uważamy za oczywiste, że najpierw należy rozstrzygać, jakie podmioty mają brać udział w konsolidacji, później uzyskać akceptację Strony
Społecznej, a dopiero potem ewentualnie przejść do fazy realizacji, co
pozostawałoby w zgodzie z ustaleniami, jakie były podjęte przez Strony na spotkaniu w dniu 27 października 2006 r. w Baranowie k/
Poznania.
W przypadku braku odniesienia się do powyższego stanowiska z należytą powagą przez Ministerstwo Skarbu Państwa lub jej pominięcie
wyrażone np. w działaniu, czyli zawiązaniu spółki celowej dla rzeczonej grupy (spółki holdingowe) będzie odebrane przez nasze organizacje
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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związkowe jako potwierdzenie zarzutów o naruszeniu interesów społecznych. W takiej sytuacji należy się liczyć z falą niepokoju społecznego i działań opisanych w stanowisku ZZZE z dnia 4 października
2006 r.- „Palec na wyłączniku””.

■

■

► 9 stycznia 2007 r. w Warszawie ( w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „S”) odbyło posiedzenie Rady Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ Solidarność.

2828-29 grudnia 2006 w Dychowie posiedzenie Komisji Podzakładowej naszego Oddziału.

Posiedzenie zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym w związku z
informacją o przelaniu 85% akcji Zakładów Energetycznych tzw. grupy Wschodniej, Łódzkich Zakładów Energetycznych i Elektrowni Dolna Odra.
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu spraPodmiotem, do którego przelano akcje jest spółka córka Polskich Sieci
wozdania z działalności członkowie KP zajęli się następującymi tema- Elektroenergetycznych -PGE Energia.
Przekazanie akcji nastąpiło z naruszeniem zawartych wcześniej porotami:
-polityka płacowa –sposób rozdziału środków uznaniowych za 2006r. zumień mówiących o tym ,że przed procesem przelewania akcji spółek
(77 zł na pracownika wynikające z uzgodnień z dnia 19.12.2006)
dystrybucyjnych do innych podmiotów nastąpi zmiana Ustawy o ko-konsolidacja pionowa z Kozienicami i Bogdanką- aktualny stan reali- mercjalizacji i prywatyzacji.
zacji Rządowego programu dla sektora elektroenergetycznego.
Ustawa ta ma zabezpieczyć wymienialność akcji pracowniczych na
-objęcie ZUZP Enea S.A. pracowników naszych spółek córek.
akcje nowo powstałych podmiotów. Rada SKE ogłosiła pogotowie
Zebrani negatywnie ocenili sposób realizacji Porozumienia z
strajkowe na terenie całego kraju.
25 .10.2006 r. w spółce Zakład Remontowo Budowlany ENERGOBUD Sp. z o.o. Do końca stycznia 2007 dano czas Zarządowi EnergoStanowisko nr 1
budu na objęcie pracowników spółki ZUZP.W innym przypadku K.P.
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”
podejmie ostrzejsze kroki w celu wyegzekwowania stanu zgodnego z Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”, stanowczo protestuje przeciwko wniesieniu przez Ministerstwo Skarbu Państwa akcji
zawartymi porozumieniami.
Po zakończeniu zebrania członkowie KP oraz zaproszeni goście zgod- ośmiu spółek dystrybucyjnych grupy L-5 i Ł-2 oraz Rzeszowskiego
Zakładu Energetycznego S.A. do PGE- Energia, co stanowi złamanie
nie z tradycją połamali się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia na
przez Rząd RP podpisanych porozumień w ramach dialogu społecznenowy rok.

go. Rada SKE żąda natychmiastowego cofnięcia decyzji w sprawie
wniesienia akcji, do czasu zrealizowania zobowiązań zawartych w porozumieniach.
Działania Rządu RP traktujemy jako manipulację, mającą na celu doprowadzenie do destabilizacji w branży elektroenergetycznej i tym samym zerwania dialogu społecznego realizowanego na szczeblu Zespołu Trójstronnej ds. Branży Energetycznej. W związku z zaistniałą sytuacją, SKE z dniem 10-01-2007r. ogłasza na terenie całego kraju pogotowie strajkowe i upoważnia Prezydium SKE do przygotowania stosownych procedur.

Uczestnicy spotkania mogli również sprawdzić swoje umiejętności
wokalne przy śpiewaniu kolęd. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej Rada wystosowała również list do premiera następującej treści:
atmosferze.
Premier Rządu RP, Jarosław Kaczyński
Nazajutrz wszyscy chętni skorzystali z możliwości zwiedzenia Elektrowni Wodnej w Dychowie.
W związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi podpisania przez

Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki w dniu 29-12-2006r.
Notatki ze spotkania w sprawie spółek konsolidowanych w ramach
PGE, Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” uznaje, że
Podsekretarz Stanu przekroczył swoje uprawnienia, łamiąc tym samym
► 28 grudnia 2006 pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę
podpisane porozumienia w ramach dialogu społecznego. Z tego wzglęnaszą koleżankę z Sulęcina-Halinę Rutkowską.
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Zapraszamy oczywi- du, Rada SKE wnioskuje o odwołanie z zajmowanego stanowiska Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pana Tomasza Wilczaka.
ście do jak najczęstszego odwiedzania naszych siedzib.

■

Kawka i herbatka zawsze się znajdzie.

■

11 stycznia 2007 odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu gorzowskiej Solidarności. Członkowie ZR zapoznali się z tematyką planowanych szkoleń związkowych oraz z przygotowaniami do akcji letniej (kolonie Niechorze, Zakopane, Wczasy 7 dniowe– Niechorze). Wybrano przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia. Podsumowano świąteczną akcję” Rodzina Rodzinie” oraz przedstawiono
aktualny stan prac nad uchwałą programową. O godz.17.00 w Hotelu
Mieszko członkowie ZR ,zaproszeni goście oraz sympatycy NSZZ „S”
spotkali się na tradycyjnym Opłatku.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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■

12 stycznia 2007 Pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę
długoletniego członka naszego związku-Michała Saganowskiego .Koledze Michałowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej
drodze życia.

■

15 stycznia 2007 r. NSZZ Solidarność ENEA wystąpiła do Zarządu ENEA S.A. z następującym żądaniem:

rej nie trzeba odpracowywać podwójnych świąt przypadających
w jednym tygodniu.
2. 19 grudnia 2006 r. weszła w życie nowelizacja w zakresie urlopu
macierzyńskiego..
Został ustalony w niej dłuższy wymiar tego urlopu:
- 18 tygodni przy pierwszym porodzie;
- 20 tygodni przy każdym następnym porodzie;
- 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy
jednym porodzie.
Kolejną zmianą do KP są nowe zasady udzielania urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego.
Poprzez zmianę w art. 183 podniesiono wiek dziecka, które pracownik
przyjął na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia lub, który przyjął
je na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej nie spokrewnionej z dzieckiem. Wiek ten został podniesiony z 12 miesięcy do 7 lat. Oczywiście konsekwentnie zmieniono
wymiar urlopu, w związku z tym pracownik taki ma prawo do 18 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż
do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego- nie
dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Jeżeli pracownik bez
składania wniosku o przysposobienie lub nie jako rodzina zastępcza
przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10
roku życia, wówczas ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego.
W nowym art. 1831 ustalono, że przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
Regulacje przejściowe powodują, że nowy wymiar urlopu ww. stosuje
się także do pracownic, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
● urodziły dziecko w dniu 1 stycznia 2006 roku lub później i do dnia
wejścia w życie ustawy nie wykorzystały urlopu macierzyńskiego w
całości lub jego części.
● w dniu wejścia w życie ustawy nie korzystają z urlopu macierzyńskiego ze względu na okoliczności określone w art. 181 K.P (dziecko
wymagające opieki szpitalnej) albo z powodu korzystania z urlopu
bezpłatnego, albo wychowawczego.

„Wobec oczywistego kłamstwa w piśmie strony w piśmie strony pracodawcy do związków zawodowych z dnia 15 stycznia 2007 r. jakoby
strony nie przeanalizowały rozliczenia funduszu funduszy wynagrodzeń, o którym mowa w pkt 8 Porozumienia z dnia 19 grudnia 2006 r.
żądamy natychmiastowego rozdysponowania kwoty 720 523, 96 zł w
sposób równy na etat pracownikom zatrudnionym 31.10.2006 r. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień 31 grudnia 2006 r. z wyłączeniem
nagrodzonych przez Zarząd pracowników, o których mowa w cytowanym wyżej piśmie .
Bezsporne fakty, wynikające z przedstawionych podczas negocjacji w
dniu 12 stycznia 2007 r. przez Pracodawcę danych są następujące:
√ nie wydatkowane środki na wynagrodzenie zgodnie z Porozumieniem Zbiorowym z dnia 28 lutego 2006 r. wynoszą 619 901,46 zł;
√ nie wydatkowane środki na wynagrodzenia zgodnie z Aneksem do
Porozumienia Zbiorowego z dnia 19 grudnia 2006 r. wynoszą 459 250,00 zł;
√ łącznie nie wydatkowane środki wynoszą 1 079 151,46 zł;
√ stan zatrudnienia (uprawnieni do nagrody po „200”) wynosi 4657,50
etatów;
√wolne środki na 1 etat wynoszą zatem 231,70 zł;
√ w domniemaniu Zarząd wydatkował na nagrody (po 77 zł na etat)
kwotę 358627,50 zł;
Najciekawsze werdykty 2006 roku z zakresu
√ nie wydatkowana kwota wynikająca z zawartych Porozumień wynosi
720523, 96 zł.
prawa pracy
Niespełnienie naszego żądania w dniu dzisiejszym spowoduje rozpo- ● 24 stycznia – wyrok Sądu Najwyższego. Pracodawca ma prawo
częcie sporu zbiorowego NSZZ Solidarność z Zarządem ENEA S.A.” zmusić podległego pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wy-

poczynkowego w I kwartale roku następującego po tym, za który przysługuje urlop (sygnatura akt: I PK 124/050);
● 15 lutego- uchwała 3 sędziów SN- Firma może dać kobiecie przebywającej na urlopie wychowawczym wypowiedzenie z przyczyn jej nie
dotyczących w trybie indywidualnym. ( Sygnatura: II PZP 13/05);
„Na podstawie rozliczenia wykonania wskaźnika przyrostu przeciętne- ● 14 marca – wyrok SN. Za czas pozostawania bez zatrudnienia, za
go miesięcznego wynagrodzenia za rok 2006 oraz wypełniając zapisy który sąd przyznał przywróconemu do pracy wynagrodzenie nie należy
Protokołu uzgodnień z dnia 19.12.2006 r. pkt. 8 Strony uzgadniają, iż się ani urlop wypoczynkowy, ani ekwiwalent za ten urlop. (Sygnatura I
ze środków scentralizowanych (wynikających \ niewykorzystanych
PK 144/05)
funduszy w jednostkach) zostaną wypłacone nagrody jednorazowe w ● 19 kwietnia- wyrok SN. Zatrudnionemu nie wolno dać wypowiedzewysokości 108- zł na etat (proporcjonalnie do etatu) dla zatrudnionych nia w trybie art. 52 kp tylko dlatego, że odmówił podpisania dokumenna dzień 31 października 2006 r. i będących w zatrudnieniu na dzień 1 tów o zapoznaniu się z regulaminem pracy i zasadami bezpieczeństwa
grudnia 2006 r. z wyłączeniem osób, którym Zarząd ENEA S.A. przy- w miejscu pracy. Zwolnienie w tym trybie jest zaś uzasadnione wtedy,
znał w styczniu 2007 nagrody jednorazowe i premie zadaniowe.
gdy pracownik ostentacyjnie łamie te zasady. (Sygnatura II PK 304/Pracodawca zobowiązuje Dyrektorów Oddziałów Dystrybucji do nie- 05);
zwłocznego sporządzenia listy i dokonania wypłaty w ten sposób, aby ● 11 maja- wyrok SN. Pracownikowi nie wolno zaniechać obowiązwypłata została zaliczona do funduszu wynagrodzeń roku 2006”
ków tylko dlatego, że sprzęt roboczy nie ma znaku bezpieczeństwa.
Musi zaistnieć realne zagrożenie dla życia lub zdrowia.
● 23 maja- uchwała siedmiu sędziów SN. Pakiet socjalny źródłem prawa pracy. Pracodawca musi respektować postanowienia pakietu socjalnego, jaki zawarł związek zawodowy spółki prywatyzowanej bezpośrednio z inwestorem strategicznym. (Sygnatura III PZP 2/06);
1.
30 listopada 2006 r. weszła w życie nowelizacja, w wyniku któ(Ciąg dalszy na stronie 4)
Pokłosiem tego żądania, wspartego przez ZZPE ENEA- Holding, było
zawarcie Uzgodnienia pomiędzy Zarządem ENEA S.A.; NSZZ Solidarność ENEA oraz Forum Związków Zawodowych o następującej
treści:

Zmiany w Kodeksie Pracy
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● 21 września- wyrok SN. Szef może zwolnić bez wypowiedzenia z
powodu długotrwałej choroby tylko wtedy, gdy jest pewien, że pracownik nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim (Sygnatura II PK
6/06);

■

Podatki

Rozliczamy rok 2006
Skala podatkowa w 2006 r.

Podstawa opodatkowania:
Do 37 024 zł
37 024 zł do 74 048 zł
Ponad 74 048 zł

podatek wynosi:

19% podstawy minus 530 zł 08gr
6504 zł 48gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
17 611 zł 68gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

Co możemy odliczyć za 2006 rok.
1. Ulga internetowa
W ramach tej ulgi odliczeniu podlegają wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku), będącym miejscem zamieszkania podatnika. Ulga internetowa jest limitowana- nie można odliczyć w roku podatkowym więcej niż 760 zł. Przepisy pozwalają podatnikom na zwiększenie odliczeń z tytułu tej ulgi.
Jeżeli na fakturze z tytułu korzystania z sieci Internet umieszczone są
dane obojga małżonków, to każdy z nich może skorzystać z osobnego
odliczenia w ramach limitu 760 zł. (Interpretacja
Interpretacja Ministerstwa Finansów z dnia 25 lutego 2005 r.r.- PB/MCPB/MC-033033-2929-368/05)
368/05
Ważną kwestią jest to, że przepisy posługują się pojęciem użytkowania. To sformułowanie wyklucza z katalogu wydatków możliwych do
odliczenia wszelkie wydatki związanych z samym zainstalowaniem
Internetu, jak np. zakup modemu, komputera, czy też wydatków poniesionych na okablowanie mieszkania.
Ważne Urzędowe interpretacje przepisów wyraźnie wskazują, że nie
ma przeszkód, by dokonywać odliczeń w ramach ulgi internetowej także w przypadku, gdy jedynym sposobem korzystania z Internetu jest
bezprzewodowa łączność za pomocą laptopa. Podstawą dokonania odliczenia jest faktura VAT wystawiona na osobę korzystającą z odliczenia.

2. Ulga rehabilitacyjna

Jest ulga, z której mogą skorzystać podatnicy niepełnosprawni lub ci,
którzy takie osoby utrzymują. Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 6 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne oraz
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez
osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby
niepełnosprawne. Dotyczy to również kosztów pobytu w sanatorium.
Tych odliczeń mogą dokonać wyłącznie podatnicy, którzy sami są osobami niepełnosprawnymi, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są
osoby niepełnosprawne, a więc osoby opiekujące się:
√ współmałżonkiem, √ dzieckiem własnym lub przysposobionym,
√ dzieckiem obcym, przyjętym na wychowanie, √ pasierbem, √ rodzicem, √ teściem, √ rodzeństwem, √ ojczymem, macochą, √ zięciem,
synową. Możliwość odliczenia jest też uzależniona od wysokości dochodów, jakie w roku podatkowym osiągnęła osoba niepełnosprawna
pozostająca na utrzymaniu innego podatnika. Skorzystanie z ulgi będzie możliwe, gdy dochody takiej osoby nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 9120 zł. Jeszcze jedna ważna rzecz. Wydatki na cele
rehabilitacyjne podlegają odliczeniu tylko wtedy, gdy nie pochodzą ze
środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze
środków NFZ, ZFŚS albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie! W przypadku częściowego sfinansowania lub dofinansowania z ww. funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy ponie-

sionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) lub zwróconą w jakikolwiek formie. Warunkiem odliczenia tych wydatków jest
posiadanie przez osobę, której wydatek ten dotyczył odpowiednich
dokumentów. Powinno to być orzeczenie o zakwalifikowaniu przez
organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
określonych w odpowiednich przepisach lub decyzji przyznającej rentę
z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną. Dokumentem takim może być również orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia. Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem rozstrzygającym o tym, które wydatki dana osoba może zaliczyć
do wydatków na cele rehabilitacyjne. Pamiętać należy, ramach tej ulgi
odliczeniu podlegają wszelkie wydatki, które są bezpośrednio związane z pobytem danej osoby na leczeniu. Nie ma przeszkód, by odliczeniu podlegały również koszty związane z opłatą za nocleg i wyżywienie w sanatorium- (decyzja Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Radomiu z 10 marca 2004 r. nr US-25/032/415/22/2004).
Zdarza się, że rehabilitacja osoby niepełnosprawnej odbywa się w specjalistycznym ośrodku poza granicami Polski. To rodzi u podatników
wątpliwości, czy przysługuje im prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Ustawa o PIT nie określa miejsca, gdzie powinny odbywać się zabiegi rehabilitacyjne. Dla możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie ma
znaczenia, czy ośrodek sanatoryjny lub rehabilitacyjny jest położony w
Polsce czy za granicą, ponieważ to nie od tego zależy nabycie prawa
do odliczeń. Organy podatkowe przyjmują sposób przeliczenia wydatków poniesionych w walucie obcej taki sam, jak przy przeliczaniu
przychodów w walutach obcych, tj. należy przeliczać na złote według
kursów średnich z dnia poniesionych wydatków ogłoszonych przez
NBP. (Decyzja Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 4
listopada 2004 r. nr US-24/2150/415/46/2004). Odliczeniu od dochodu
podlegają wydatki poniesione przez podatnika na używanie samochodu
osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo- sanatoryjne.
Limit na ten cel wynosi maks. w roku podatkowym 2280 zł. Do takich
dojazdów zalicza się również dojazd do sanatorium. Podatnik nie musi
dokumentować zakupu paliwa, jednakże to nie oznacza, że podatnik
nie musi udowodnić, że rzeczywiście z takich zabiegów korzystał.
Czyli będzie musiał uprawdopodobnić, że wydatek tego rodzaju został
poniesiony na cel rehabilitacyjny, np. na dojazd do sanatorium.
Może udowodnić to na wszelkie sposoby, nap. za pomocą zaświadczenia z placówki, w której pobierał zabiegi.

3. Darowizny

a) z limitem: nie więcej niż 6% dochodu:
- darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego na cele realizowane przez te organizacje w sferze ich działalności;
- darowizny na cele kultu religijnego
b) bez limitu:
- darowizny na działalność charytatywno- opiekuńczą kościelnych
osób prawnych.
Darowizna to umowa, którą regulują przepisy Kodeksu Cywilnego (art.
888), którego wynika, że darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego
świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.
Nieodpłatność świadczenia oznacza, że otrzymujący świadczenie nie
świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Warunkiem uznania darowizny jest dokonanie
wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego i zachowanie dowodu
wpłaty! Jeżeli podatnik dokonał darowizny innej niż pieniężna, konieczne jest przedstawienie dokumentu, z którego będzie wynikać wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Poza
wspomnianym pokwitowaniem podatnik musi uzyskać od obdarowanego sprawozdanie z wykonania darowizny, czyli ze sposobu wydatkowania przekazanej kwoty darowizny na cele charytatywno- opiekuńcze. Podatnik powinien uzyskać takie sprawozdanie w ciągu dwóch lat
od dnia spełnienia darowizny. (dotyczy powyższe darowizny bez limitu)
Ważne Podatnicy chcący skorzystać z odliczenia darowizn kościelnych
są zobowiązani wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej
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gotowia strajkowego, co umożliwi prowadzenie dalszych prac zmiedarowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na
rzających do realizacji oczekiwań pracowników w zakresie otrzymania
identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Da- akcji spółek konsolidujących.
ne te należy wpisać w PIT- O. Co do zasady, darowizna powinna być Konsultacje społeczne dotyczące realizacji „Programu dla elektroenerzawarta w postaci aktu notarialnego.
getyki” będą się odbywały na forum Zespołu Trójstronnego ds. Branży
Energetycznej. Pismo podpisał Podsekretarz Stanu w MSP- Michał
4. Odliczenie 1% podatku
Krupiński. Naszym zdaniem, typowe urzędnicze Bla, bla ,bla- obiecan(Ciąg dalszy ze strony 4)

Podatnik może przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. To zobowiązanie nie powoduje jednak zmniejszenia naszego
zobowiązania podatkowego, jednak pozwala przekazać część podatku
zamiast fiskusowi- wybranej przez nas organizacji. Wpłata 1% podatku
musi być dokonana przed dniem złożenia zeznania rocznego za dany
rok podatkowy.

5. Ulga odsetkowa.
Z ulgi odsetkowej skorzysta na zasadzie praw nabytych tylko ten podatnik, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy najpóźniej do końca
2006 r. Ulga ta jest limitowana czasowo. Jako ostatni termin korzystania z tej ulgi wskazano 31 grudnia 2027 roku. Minister Finansów do 31
grudnia każdego roku określi kwotę limitu tej części kredytu
(pożyczki), od której podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia odsetek. Kwota tego limitu będzie ogłaszana w drodze obwieszczenia. Ulga odsetkowa dotyczy spłaty odsetek kredytu lub pożyczki
przeznaczonej na sfinansowanie:
√ budowy domu, albo √ wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim
budynku, albo √ zakup nowo wybudowanego domu lub mieszkania w
takim budynku od gminy lub osoby, która wybudowała ten budynek w
wykonaniu działalności gospodarczej, albo √ nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne
mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego. Odliczeniom podlegają tylko odsetki od zaciągniętych kredytów na nowe mieszkania i dom, czyli pochodzące z rynku pierwotnego. Pamiętajmy! Ulga odsetkowa obowiązuje od 2002 roku. Czyli
inwestycja nie mogła być zakończona wcześniej niż w 2002 r.
Ulga ta jest ulgą limitowaną! Podatnik ma prawo do odliczenia odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów
obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych
książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok
podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Odliczenie dotyczy odsetek faktycznie zapłaconych, co oznacza, ż nie można odliczyć
od razu całej sumy odsetek wynikających z zawartej umowy kredytowej. Wysokość i termin zapłaty muszą być udokumentowane dowodem wystawionym przez bank. Trzeba pamiętać, że wśród warunków
korzystania z ulgi odsetkowej znalazły się również wyłączenia, Np.
szczegółowy katalog odsetek, które nie podlegają odliczeniu.
Chcących wiedzieć więcej odsyłam do lektury „Gazety Prawnej” z
dnia 4 stycznia br., i dodatku Nowe Prawo 2007, w którym szczegółowo zostały opisane ulgi podatkowe za 2006 r.

■

17 stycznia 2007 W związku z ogłoszonym pogotowiem strajkowym Przewodnicząca SKE NSZZ „S”- Barbara Stefaniak-Gnyp
otrzymała pismo następującej treści:

W związku z pogotowiem strajkowym zapowiedzianym przez centrale
związkowe- członków Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej uprzejmie informuje , że Minister Skarbu Państwa będzie dążył do
objęcia przez uprawnionych pracowników spółek konsolidowanych w
ramach realizacji „Programu dla elektroenergetyki”, akcji w spółkach
konsolidujących.
Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem stosownych regulacji
prawnych, umożliwiających takie działanie także w odniesieniu do
pracowników spółek, których akcje zostały wniesione na podwyższony
kapitał zakładowy PGE Energia S.A.
W związku z powyższym proszę o odstąpienie od zapowiadanego po-

ki cacanki, czyli gra na czas.
Równocześnie Min. Gospodarki- Grzegorz Woźniak przesłał projekt
Ustawy O zasadach nabywania przez uprawnionych pracowników prawa do wymiany akcji na akcje spółek powstałych w wyniku przekształceń organizacyjnych w elektroenergetyce.
Strona MG wyraziła wolę jak najszybszego zakończenia procesu legislacyjnego nad przedmiotowym projektem ustawy i poprosiła o ewentualne uwagi do projektu ustawy do dnia 8 lutego 2007r

■

19 stycznia 2007 w Poznaniu zebrały się strony ZUZP w celu
przyjęcia Planu działalności socjalnej na rok 2007. Plan został
przyjęty- Treść poniżej. Oprócz planu strony uzgodniły limit skierowań do sanatorium Energetyk na sezon 2007-ok 800 skierowań (w
2006 wykorzystano 465 skierowań )
Niestety po raz kolejny nie udało się uzgodnić zmian do Regulaminu
Pracy ( ruchomy czas pracy dla pracowników naszego Oddziału). Strona Pracodawcy ma uwagi do zapisów dotyczących Oddziału Szczecin i
z tego względu nie może uzgodnić zmian do ww. Regulaminu.

■

Plan działalności socjalnej
ENEA S.A. w roku 2007.

Plan działalności socjalnej ENEA S.A. w roku 2007.

Po analizie funkcjonowania FŚS w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych, przyjmuje się w roku 2007 następujące zasady gospodarowania Funduszem:

■ Naliczanie i gromadzenie środków Funduszu realizowane będzie
zgodnie z zasadami określonymi w Rozdz. II. Regulaminu;

■ Realizowany będzie jednolity system kontowania przychodów i
wydatków Funduszu;

■ Środki z Funduszu przeznaczane będą wyłącznie na cele określone
w Regulaminie;

■ Komisje socjalne, w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych
będą działać zgodnie z zasadami Regulaminu;

■ Przyjmuje się zasadę, iż pracownicy którzy zostali przeniesieni organizacyjnie do innych jednostek korzystają z Funduszu jednostki
na terenie której znajduje się ich miejsce pracy /terytorialna zasada
naliczania Funduszu/;

■ Zgodnie z zasadą terytorialnego naliczania Funduszu - środki Funduszu gromadzi się na odrębnych kontach bankowych prowadzonych oddzielnie przez poszczególne Oddziały /Art. 18-22 Regulaminu/;

■ Administrowanie Funduszami w 2007 r. pozostawia się w kompetencji poszczególnych Jednostek Organizacyjnych;
Coroczny odpis na Fundusz naliczany będzie w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych niezwłocznie po ogłoszeniu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia przez Prezesa GUS.
W zakresie zasad udzielania z Funduszu pomocy na cele mieszkaniowe
i zdrowotne, Strony przyjmują w 2007 roku następujące, jednolite dla
ENEA rozwiązania:
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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■ Preliminarze sporządzone w poszczególnych Jednostkach OrganizaW corocznym planie działalności socjalnej i preliminarzu wyodrębnia
cyjnych na podstawie Planu działalności socjalnej ENEA S.A., zasię kwoty przeznaczone na:
twierdzają odpowiednio Dyrektor Departamentu Spraw Pracowni■- pożyczki na pomoc mieszkaniową
czych, Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji.
■- pożyczki na ratowanie zdrowia lub życia; Wnioski o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe i zdrowotne analizuje i opiniuje w po24 stycznia 2007 w Poznaniu spotkały się strony ZUZP celem
szczególnych Jednostkach Organizacyjnych Spółki Komisja socjalna;
uzgodnienia polityki płacowe w roku 2007.Strony uzgodniły
Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wymienione w
nową tabelę płac na rok 2007. Płaca minimalna w poszczególnych
art. 67 Regulaminu;
kategoriach wzrasta średnio o ok.8 %.Tabela obowiązuje od 1 stycznia
2007.
■Ustala się maksymalną kwotę pożyczki na cele związane z uzyskaniem mieszkania lub domu i zdrowotne w kwocie nie przekraczającej Strona pracodawcy zaproponowała wskaźnik przyrostu średniego wynagrodzenia w ENEA S.A. w roku 2007 w wysokości 3 %.Strona
25 tys. zł, natomiast na remonty mieszkań lub domów jednorodzinZwiązkowa zaproponowały wskaźnik w wysokości 10 % uzasadniając
nych w kwocie nie przekraczającej 10 tys. zł;
taką wysokość następującymi argumentami:
■korzystania z tej ulgi wskazano 31 grudnia 2027 roku. Minister Fi■
Bardzo dobra sytuacją finansową –zysk Enei za 2006 około 150
nansów do 31 Wysokości kwot udzielanych pożyczek będą ustalane
mln. zł.
w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych w preliminarzach
■
Czekająca nas konsolidacja pionowa z Kozienicami i Bogdanką
wydatków na dany rok w zależności od możliwości ich realizacji.
Enea ma najniższe średnie wynagrodzenie za 2006 r.
Ustala się okresy spłaty pożyczek:
■
Restrukturyzacja związana z prawnym wyodrębnieniem Opera■- na cele związane z uzyskaniem mieszkania i zdrowotne - nie przetora Systemu Dystrybucyjnego.
kraczające 8 lat
■
Wzrostem awaryjności sieci a co za ty idzie dużą liczbą nadgo■- na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych- nie przekraczadzin.
jące 5 lat.
Strony nie doszły do porozumienia w zakresie ustalenia wskaźnika na
■Okres spłaty w ww. granicach określa się w poszczególnych prelimi- rok 2007 i odłożyły negocjacje na następny termin , który zostanie
narzach.
ustalony pomiędzy stronami. Życzeniem strony społecznej jest ,aby w
■Oprocentowanie pożyczek z FŚS ustala się w następujących wysoko- kolejnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu ENEA S.A.
ściach:
Strona Związkowa złożyła oświadczenie w którym domaga się pełnej
- pożyczka na cele zdrowotne - 1 %
zapłaty za przepracowane godziny nadliczbowe podczas usuwania
- pożyczka na cele związane z uzyskaniem mieszkania - 3 %
awarii w roku 2007 r.
- pożyczka na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych - 5 %. Nowa tabela płac zasadniczych w roku 2007 r.
■Oprocentowanie nalicza się w wysokości 1%, 3% lub 5% /w zależności od rodzaju pożyczki/ kwoty udzielonej pożyczki za cały okres
Stawka płacy zasadniczej
Kategoria
pożyczkowy bez względu na czas jego trwania.
(Ciąg dalszy ze strony 5)

■

zaszer.

minimalna

normalna

maksymalna

0

5 305,00

8 302,00

11 298,00

1

4 744,00

7 369,00

9 994,00

2

4 128,00

6 464,00

8 799,00

3

3 549,00

5 523,00

7 496,00

4

3 005,00

4 707,00

6 409,00

5

2 517,00

3 975,00

5 432,00

6

2 227,00

3 449,00

4 671,00

7

2 155,00

3 259,00

4 363,00

8

1 756,00

2 761,00

3 766,00

9

1 521,00

2 345,00

3 168,00

- 2 pracow-

10

1 358,00

2 028,00

2 698,00

ników ENEA,
■ - w wysokości nie przekraczającej 20 tys. zł
- 3 pracowników ENEA,
■ - w wysokości powyżej 20 tys. zł. - 4 pracowników ENEA

11

1 086,00

1 657,00

2 227,00

12

936,00

x

1 992,00

■Częstotliwość udzielania pożyczek osobom uprawnionym ustala się
następująco:
■- na cele związane z uzyskaniem mieszkania lub domu nie częściej
niż raz na 10 lat (z zastrzeżeniem, iż na ten sam obiekt pożyczkę
można uzyskać tylko jeden raz);
■- na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych nie częściej niż
raz na 3 lata (liczone od daty udzielenia pożyczki), pod warunkiem
spłacenia wcześniej udzielonej na ten cel pożyczki;
Pożyczki na cele związane z uzyskaniem mieszkania /określone w art.
67 ust. 1-8 Regulaminu/, pożyczki na remonty mieszkań lub domów
jednorodzinnych oraz pożyczki na cele zdrowotne mogą być udzielane
niezależnie od siebie;

■ Pożyczki udzielane będą za poręczeniem:
■ - w wysokości nie przekraczającej 10 tys. zł

W zakresie dofinansowania wypoczynku, przyjmuje się w 2007 rok
następujące, jednolite dla ENEA zasady:

■

■ Zasady wydatkowania środków z Funduszu, realizowane przez po-

Rada przyjęła także następujące Uchwały i Stanowiska:

24 stycznia 2007 r. w Katowicach obradowała Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Członkowie Rady podsumowali prowadzoną akcję protestacyjną i podjęli Uchwałę nr 4 o następującej treści:
■ Kwoty na dofinansowanie wypoczynku będą ustalone w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych w planie działalności socjal- Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” z dniem
24.01.2007 r. przekształca się w Komitet Strajkowy.
nej oraz w preliminarzach wydatków;
szczególne Jednostki Organizacyjne, nie mogą być sprzeczne z regułami określonymi w obowiązującym ZUZP;

■ Wnioski o dofinansowanie wypoczynku będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisje Socjalne w poszczególnych Jednostkach
Organizacyjnych;

Uchwała nr 5/2007
Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” zobowiązuje
przedstawicieli Sekcji Krajowej Energetyki, będących członkami Zespołu Trójstronnego, do przedstawienia propozycji harmonogramu
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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działań dotyczących akcji strajkowej organizacjom związkowym działającym w Energetyce.
Stanowisko nr 2/2007
W związku z ogłoszeniem pogotowia strajkowego Sekcja Krajowa
Energetyki NSZZ „Solidarność” zwraca się do organizacji związkowych działających w Energetyce o przyłączenie się do działań przygotowujących strajk generalny w Energetyce. Proponujemy termin spotkania w celu ustalenia wspólnych działań przygotowawczych w dniu
01.02.2007 r. w Łódzkim Zakładzie Energetycznym S.A., ul. Tuwima
58 w Łodzi, godz. 11.00 .
Stanowisko nr 3/2007
W związku ze złamaniem porozumień zawartych w dialogu społecznym Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” wzywa
Komisje Zakładowe i Międzyzakładowe do podjęcia stosownych
uchwał w sprawie ogłoszenia pogotowia strajkowego i przesłanie ich
do Biura SKE w terminie do 30.01.2007 r.
Stanowisko nr 4/2007
W związku ze złamaniem porozumienia zawartego przez Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” w ramach sporu z Rządem, Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” wnioskuje
do Rady SGiE o podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia akcji protestacyjnej, powołania komitetu strajkowego i wystąpienia do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o poparcie strajku generalnego w Energetyce. Jednocześnie wzywamy Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” do
podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania
wszystkich zobowiązań złożonych przez Rząd RP.
Stanowisko nr 5/2007
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia
projekt ustawy o zasadach nabywania przez uprawnionych pracowników prawa do wymiany akcji na akcje spółek powstałych w wyniku
przekształceń organizacyjnych w elektroenergetyce przedstawiony
przez Ministra Gospodarki.
Stanowisko nr 6/2007
Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” zwraca się do
Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do poinformowania struktur międzynarodowych o prowadzeniu przez Rząd RP pozorowanego dialogu społecznego.

■

25 stycznia 2007 w centrali Oddziału odbyło się posiedzenie
Koła Emerytów i Rencistów naszej Komisji . Zebrani wysłuchali informacji Przew. K. Gonerskiego o prowadzonej Akcji Protestacyjnej SKE .Zebrani z oburzeniem przyjęli fakty mówiące o możliwości utraty akcji pracowniczych. Członkowie Koła przyjęli plan imprez
organizowanych z myślą o członkach przebywających na emeryturach
lub rentach.

■MACIEJ RYBIŃSKI OSKARŻA OJCÓW
III RP
Koniec Polski Kiszczaka i Michnika
W niedzielę 7 stycznia 2007 roku skończyła się III Rzeczpospolita. Skończyła
się Polska postkomunistyczna. tymczasowe rusztowanie zbudowane przy
Okrągłym Stole, a może w Magdalence, a może jeszcze gdzie indziej - pisze
w DZIENNIKU publicysta Maciej Rybiński.Twór tymczasowy, przejściowy i
pokraczny, trwający nad miarę długo, urągający swym istnieniem logice, poczuciu moralnemu i zwykłej przyzwoitości. Pozorna demokracja, w której
jednym z najważniejszych instrumentów nacisku i władzy były informacje
ukryte przed obywatelami dokonującymi pozornie demokratycznych wyborów. Informacje na temat nieodległej przeszłości naszych biskupów, polityków, sędziów... Ludzie, którzy dysponowali kompromitującymi informacjami,
mogli mieć na naszych reprezentantów większy wpływ niż my, którzyśmy ich
wybierali, albo którzy traktowaliśmy ich jako nasze duchowe autorytety – jeśli
byli np. hierarchami polskiego Kościoła.
Wstyd przyznać, ale nie zburzyliśmy tej konstrukcji sami. Może byliśmy zbyt
bojaźliwi, zbyt słabi, a na pewno omamieni. Jednym dekretem Polskę opartą
na zrównaniu komunistów i antykomunistów, równouprawnieniu ofiar i katów, moralnej równości zdrajców i niezłomnych zburzył z dalekiego Watykanu Ojciec Święty Benedykt XVI, orzekając, że agent SB nie może być arcybiskupem metropolitą warszawskim. Mamy za sobą 17 lat kłamstwa, przeciw
którym wystarczyła jedna noc papieża studiującego dokumenty Stanisława
Wielgusa zachowane w Instytucie Pamięci Narodowej i wydającego natychmiastowy werdykt moralny: agent bezpieki nie może być następcą Wyszyńskiego na tronie metropolitalnym stolicy kraju, który wydał Karola Wojtyłę i
Jerzego Popiełuszkę. Kraju, który był ojczyzną "Solidarności", nadzieją wolnego świata, a który po 17 latach III RP zdegenerował się w ubecki skansen,
gdzie życie moralne i intelektualne zastąpiła świecka kazuistyka politycznych
krętaczy. Niedobitki inteligencji polskiej, tej rozstrzelanej w Katyniu, poległej
w Powstaniu Warszawskim, puszczonej z dymem w kacetach i zamęczonej w
piwnicach UB i Informacji Wojskowej nie znalazły w sobie dość siły, aby
przeprowadzić po 1989 roku operację najprostszą i najbardziej konieczną przy
tworzeniu zrębów wolnościowej demokracji - operację "Prawda". Kto się wyłamywał ze zmowy i ugody z kłamstwem, był stygmatyzowany jako wróg
pokoju społecznego, postępu, cywilizacji i kultury. Od ostatniej niedzieli powrotu do tej sytuacji już nie ma. Polska stoi w przede dniu rewolucji. Nie rewolucji szubienic, krwi, odwetu, niewinnych ofiar rozszalałych szwadronów
śmierci, jak nam to wmawiano, tylko rewolucji moralnej polegającej na odkrywaniu prawdy, przywracaniu właściwej hierarchii wartościom i prawdziwego znaczenia słowom. Tylko tyle i aż tyle. Polska, jaka się z tej rewolucji
wyłoni, nie musi być IV Rzeczpospolitą, ale na pewno nie będzie już PRL i
pół. Starajmy się i wierzmy, aby była po prostu Rzeczpospolitą, prawowitym
dzieckiem naszej tysiącletniej historii. Młodzi ludzie patrzą na nasze pokolenie, pokolenie ich rodziców i dziadków, którzy przeżywszy świadomie PRL,
współkształtowali ostatnie 17 lat. Patrzą na nas i pytają coraz głośniej: jak to
się stało, że niedawna przeszłość, nasz ciągle żywy fragment historii Polski
została przed nimi utajniona tak głęboko? Że zepchnięto ją w podświadomość
do tego stopnia, iż uchylenie małego rąbka wiedzy tajemnej otwiera dzisiaj
czeluście piekielne. Wywołuje skandal na skalę nie tylko Polski, ale na skalę
Kościoła powszechnego. Jak to się stało, że podstawowa wiedza o komunistycznej przeszłości, działalności bezpieki, dziejach zdrad i upodlenia została
zrównana z pornografią. Zohydzona i zakazana. Boję się, że młodzi ludzie
niczego z tej sytuacji nie rozumieją. A należy im się prawdziwa i rzetelna odpowiedź. Do jej udzielenia nie potrzeba, jak do lustracji, ani ustawy, ani instytutu naukowego, ani podpisu prezydenta. Potrzeba autorefleksji, uczciwości i
nazwania osobiście odpowiedzialnych za zbudowanie chorej, wypaczonej
atmosfery moralnej. Ludzi, którzy nie są na szczęście chronieni jak dawni TW
przepisami prawa. Nie mam zamiaru, dłużej już nie można, jeśli Polska ma
być normalnym krajem, stosować wykrętów - głównym udziałowcem budowy
tego gmachu zakłamania jest redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam
Michnik. Autor napisanej w więzieniu i wydanej w PRL-owskim podziemiu
książki "Z dziejów honoru w Polsce", który w wolnej Rzeczpospolitej uznał
za ludzi honoru swoich oprawców. Niestety, nie tylko swoich. Oprawców nas
wszystkich. Uznał ich za takich, bo postanowił podzielić się z nimi władzą
nad III RP. Po tym, jak ludzie generała Kiszczaka zniszczyli część archiwów przy tym je kopiując dla własnego użytku, to właśnie Adam Michnik zamykał
usta wszystkim, którzy domagali się prawdy o przeszłości swoich politycznych i duchowych autorytetów. To on wbijał w głowy Polaków kilka lustracyjnych kłamstw: że teczki nie są ważne, że materiały, które mogą zniszczyć i
skompromitować najważniejsze autorytety nowej Polski - w ogóle nie istnieją.
Że przeszłość w żaden sposób nie oddziałuje na polityczne i etyczne wybory
współczesnych polskich elit. Powtarzał tezy, o których wiedział, że są fałszy(Ciąg dalszy na stronie 8)
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we. Ale powtarzał je, bo w ten sposób mógł uczestniczyć w sprawowaniu władzy nad III RP. I wszystkie te dogmaty fanatycznej, antylustracyjnej wiary
zostały obalone jedną decyzją. Decyzją Benedykta XVI w sprawie abp. Wielgusa. Prawda o przeszłości powróciła i obaliła fałszywe autorytety.
Fundamentem postkomunistycznej Polski przez ostatnich 17 lat były piętrowe
kłamstwa. Naczelnym z nich było kłamstwo o nieważności historii, o konieczności patrzenia tylko w przyszłość, która jest możliwa bez poznania prawdy o
przeszłości, bez uwolnienia się od jej ciężaru. Była to teza postawiona z całkowitym cynizmem, z pełną świadomością, że ten, kto ma władzę nad historią,
ma też władzę nad teraźniejszością i przyszłością. Ci, którzy nawoływali do
powszechnej amnezji, sami dysponowali wiedzą o przeszłości, wiedzą teczek,
która umożliwiała im panowanie. Bo gra teczkami nie była wynalazkiem
"pokątnych historyków" jak nazywano (a to określenie jeszcze najłagodniejsze) historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Ludzi lepiej wykształconych,
lepiej przygotowanych do badania przeszłości niż oskarżający ich i obrzucający wyzwiskami publicyści "Gazety Wyborczej" - łącznie z jej redaktorem
naczelnym. Tymczasem esbeckimi teczkami w III RP grano od początku jej
istnienia. Teczki miały być narzędziem wymuszania posłuszeństwa u wszystkich, których życiorysy lub ich fragmenty były tam zawarte. Skuteczność tej
gry teczkami mogło gwarantować tylko ich wiekuiste utajnienie. Z wyłączeniem grupy wtajemniczonych, mogących dzięki temu zastępować w przypadku polityków normalny, demokratyczny, selekcyjny tok wyborów, ocen obywatelskich i odpowiedzialności przed społeczeństwem.
A co myśmy robili przez te 17 lat? Cierpieliśmy. Jęczeliśmy - mam na myśli
te setki, może tysiące artykułów o niemożności, niewłaściwości i amoralności
lustracji. Nauczyliśmy się żyć w niewoli neurotycznych lęków i fobii grupy
maniaków ideowych, zwanej środowiskiem "Gazety Wyborczej", której przywódca uroił sobie, że dekomunizacja i lustracja otworzą drogę do zawładnięcia Polską przez najbardziej obskuranckie i ksenofobiczne siły wstecznego
katolicyzmu. Albo lustracja, albo Ciemnogród, stosy, polowania na czarownice - taki był prostacki manicheizm Adama Michnika. Albo Europa i postęp,
albo kruchta i teczki. Bo władza sprawowana za pomocą teczek, za pomocą
powszechnej amnezji, za pomocą strachu przed przeszłością była tylko środkiem do ideologicznego celu. Michnikowi zamarzyła się wolna Polska jako
społeczeństwo homogeniczne ideowo. Bez podziałów, bez dyskusji, bez fermentu, a przede wszystkim bez ocen historycznych. W drodze do tego ideału
po drodze było mu z każdym, kto go uznał za Arcykapłana i dzielił z nim jego
wiarę. Był to przede wszystkim dawny aparat partyjny i aparat bezpieczeństwa. Dla nich ideologiczny fanatyzm był polisą na życie. A właściwie nie na
życie, bo w 1989 nikt nie chciał stawiać w Polsce szubienic. Antylustracyjny
fanatyzm Michnika był dla dawnych esbeków i aparatczyków polisą na zachowanie przez nich władzy i własności. Dawał im gwarancję, że pozostaną elitą
III RP. Religia wymaga przynajmniej pozorów jakiejś konstrukcji etycznej. I
Michnik ją stworzył: w sylwestrowym numerze "GW" z roku 2000 dał jej
wykład, opierający się na dwóch zasadach. Po pierwsze prawda jest relatywna. Po drugie postępki ludzkie należy oceniać wyłącznie po ich deklarowanych motywach, nigdy po skutkach. Jasne, że skoro donosicielstwo i zdrada są
tylko relatywne, a poczciwe intencje usprawiedliwiają tragiczne skutki, lustracja nie ma żadnego sensu. Zwłaszcza moralnego. Religia potrzebuje też dogmatów. W słynnym wspólnym artykule Michnika i Włodzimierza Cimoszewicza autorzy zaproponowali ustalenie zestawu dogmatów, wedle których
będzie się na wieki wieków amen opisywać dzieje PRL. W imię pokoju społecznego i miłości bliźniego przestanie się oddzielać ziarno od plew, zdrajców
od bohaterów, wszystko stanie się szare. A ponieważ szlachetny apel nie odniósł spodziewanych skutków, Michnik dobrawszy sobie do pomocy znawcę
tematu generała Czesława Kiszczaka, dał w kwietniu 2001 na 14 stronach
bitego druku w "Gazecie Wyborczej" kodeks dogmatyczny najnowszej historii
Polski. Najważniejsze paragrafy: orientacja akowska nie miała żadnej realistycznej propozycji dla Polski, a wobec komunistów nie było alternatywy; są
chwile, kiedy władza musi strzelać do robotników, aby ocalić społeczny porządek; w Polsce międzywojennej więźniów politycznych było więcej niż w
PRL; lustracja krzywdziłaby uczciwych ludzi. W tych czasach arcykapłaństwo
Michnika sięgało już świętości. W maju roku 2000 Adam Michnik, wezwany
na świadka do Sądu Lustracyjnego, odmówił wypowiedzi dla prasy w obecności dziennikarza PAP, gdyż PAP nie stosowała się dość dokładnie do zasad
kultu. Mając religię, Arcykapłana, dogmaty i zasady etyczne, ten kościół antylustracyjny atakował bez litości każdego, kto pozwolił sobie podważać kanony nowej wiary. Wiary w lepszą przyszłość bez archiwów, lustracji i bez historii. Kto oponował przeciwko kolektywizmowi myślenia, a przede wszystkim jego najobrzydliwszej odmianie, mieszance kolektywizmu z egocentry-

zmem był potępiany za herezję i niszczony. Dzisiaj, w dniach afery abp. Wielgusa, całe pokolenie wychowane przez "Gazetę Wyborczą" zobaczyło, że
świat zbudowany dla nich przez Czesława Kiszczaka i Adama Michnika był
kłamstwem. Nie otwierał nas na zachodnią demokrację, ale od niej izolował.
Dzisiaj cały świat - począwszy od dziennikarzy lewicowego "Liberation" po
publicystów konserwatywnego "Corriere de la Sera" - pyta Polaków: jak było
możliwe, by w kraju "Solidarności" i Jana Pawła II ktoś mógł za wszelką cenę
bronić agenta SB jako moralnego autorytetu, jako człowieka godnego, by
przewodzić polskiemu Kościołowi? To nie są pytania do nas, to są pytania do
Adama Michnika i Czesława Kiszczaka. Niech na nie odpowiedzą. Bo to oni
bronili honoru i pozycji takich ludzi w polskim Kościele, w polskiej polityce,
w polskiej kulturze. Bronili agentów SB, niszcząc ich akta, manipulując nimi,
zabraniając zadawania pytań o ich przeszłość. Jaki jest efekt tych działań, mogliśmy usłyszeć w niedzielę w katedrze Świętego Jana i zobaczyć przed katedrą. Najgorliwszymi zwolennikami kościoła antylustracyjnego, gotowymi
poprzebijać parasolami Żydów i masonów ośmielających się grzebać w teczkach, są ci, przeciwko którym całą tę ideologię budowano. Ciemnogród, tłum
dewotek i dewotów, niektórzy w kontuszach, uosabiając to, co w polskiej tradycji najgorsze: lęk przed prawdą, złamanie charakterów. Po 17 latach wielkiej manipulacji, jedynymi sojusznikami Kiszczaka, Michnika i "Gazety" pozostali ksiądz Rydzyk z "Naszym Dziennikiem" i Roman Giertych na czele
Młodzieży Wszechpolskiej. Antylustracyjna ideologia, która połączyła w katedrze Ciemnogród z Postępem, a której rezultatem były także polityczne i
gospodarcze afery ostatnich lat i legion ponurych kreatur na wysokich stanowiskach w administracji i gospodarce jeśli nie skończyła się jeszcze, to dogorywa. Nic nie może jej uratować. Jest to najlepsze, co mogło nam się zdarzyć,
bo od prawdy, od samowiedzy, od znajomości historii zależymy my sami i
cała nasza przyszłość.

■

„Kto to jeszcze pamięta”,
czyli z archiwum Czesława M.

Z nowym rokiem nasze pismo poszerzamy o nową rubrykę- „Kto
to jeszcze pamięta”, czyli z archiwum Czesława M. Czesław Markiewicz od kilku już lat przebywa na zasłużonej emeryturze, a
obecnie aktywnie uczestniczy w pracach Koła Rencistów i Emerytów przy naszej Komisji. Jego bogate archiwum fotograficzne pozwoli nam zobaczyć, dla wielu z Was być może nieznane twarze
pracowników naszego zakładu w różnych sytuacjach. Dodatkowym smaczkiem tych fotografii są zabawne i trafne komentarze,
zamieszczone w dymku.

Lata 8080-te stoją od lewej :
R. Głowacki , Cz. Surma, J. Szmyt, J. Prokopow.
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