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Gospodarze XXX Zjazdu przydzielili akredytacje tylko mediom pań-
stwowym. Uzasadnili to względami bezpieczeństwa. Wywołało to wście-
kłość pismaków z TVN24 i Faktu goniącymi za wierszówką, więc po-
stanowili się zemścić. Zrobili kilka zdjęć przez szybę jakiejś restaura-
cji, zdobyli relacje o hałasach w pokoju hotelowym. I poszło! Z błęda-
mi, oczywiście, ale naczelny to olewa. Wierszówka będzie!

 XXX Krajowy Zjazd Delegatów  Odpowiedź Minister Klimatu i Środowiska  Dialog
Społeczny Sektora Gazowego  Uwagi do Dialogu Społecznego Sektora Gazowego  
Gwarancje zatrudnienia PGNIG & Orlen  Wykroczenia, które być może popełniasz 
Witold Gadowski - Wieża komunistów 

W XXX Zjeździe wzięło udział 277
delegatów i około 200 gości.
Przyjęto 25 uchwał, 3 apele i

2 stanowiska. Przemawiali Prezydent i
Premier oraz goście z zagranicy. Mak-
symalna liczba uczestników w sali ho-
telu Hyrny: 522 osoby. Ilość pokoi: 161
a miejsc noclegowych: 322. Spora gru-
pa uczestników mieszkała zapewne w
innych zakopiańskich hotelach czy pen-
sjonatach.

TVN24 Polska, 27 maja 2022, 16:31.
Funkcjonariusze dwukrotnie byli wzy-

wani w związku z „zakłóceniem spoczyn-
ku nocnego” w jednym z hoteli w Zako-
panem - potwierdził w piątek rzecznik
zakopiańskiej policji. Druga interwencja
zakończyła się mandatem w wysokości
500 złotych. Według lokalnych mediów
impreza z głośną muzyką odbywała się
z udziałem uczestników XXX Krajowe-
go Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidar-
ność”. Organizatorzy zjazdu nie sko-
mentowali tych doniesień.

Fakt, 27 maja 2022, 7:23.
Tak się bawią działacze „Solidarności”

w Zakopanem. Ostatni trening przed zjaz-
dem. Nasza duma, czyli związek zawo-
dowy „Solidarność” uroczyście obchodził
swój 30. zjazd delegatów. Okazuje się jed-
nak, że świąteczna atmosfera udzieliła
się niektórym działaczom już dzień wcze-
śniej w jednej z restauracji w Zakopanem.
Oficjalnie obchody rozpoczęły się mszą
świętą w środę wieczorem. Ale jak widać
na naszych zdjęciach po wyjściu z ko-
ścioła część ważnych działaczy postano-
wiło rozpocząć nieoficjalne obchody jubi-
leuszowego spotkania.

Świętowali kilka godzin wznosząc toasty
i co jakiś czas wpadając sobie w ramiona.
Przed godziną 23.00 nadszedł jednak smut-
ny czas pożegnania. Zniecierpliwiona ob-
sługa hotelu wyłączyła część świateł w bu-
fecie, dając imprezowiczom do zrozumie-
nia, że chce już iść spać.

Jak napisałem we wstępie w XXX KZD
uczestniczyło łącznie blisko 500 delegatów
i gości. Nie neguję, że w takim tłumie mo-
gło się spotkać przed obradami kilku, ba!
nawet kilkunastu starych znajomych i nikt
im nie zabroni wypić „niemnożko za wstrie-
czu”. Chociaż nie ma pewności, że przepi-
jali do siebie akurat delegaci, bo i miejsce
nie wiadomo gdzie, i uczestnicy „libacji” nie
określeni „po otczestwu”.

Tak zwani dziennikarze mają swoje pra-
wa i zwyczaje, ale... Jeśli używacie w prze-
glądarce programu do blokowania reklam to
spotkaliście się na pewno z prośbą o od-
blokowanie. Pal sześć, to ich prawo; cie-
kawy jest jednak komunikat (u wszystkich
taki sam!) „Tworzenie treści to nasza pa-
sja”. No właśnie... oni „tworzą treści”.

Jeśli więc chcą treści tworzyć, to może
niech zainteresują się swoimi sponsora-
mi, którzy utrzymują ich (za naszym po-
średnictwem) umieszczaniem reklam.
Okazuje się, że w wielu salonach naj-
nowszych modeli zegarków marki Rolex
nie można kupić od ręki. Mało tego, w
części sklepów nie zapiszą już nawet do
kolejki. Rynek dóbr luksusowych para-
doksalnie wzmocnił się od pandemii,
będąc sposobem na alternatywną inwe-
stycję w czasie zawirowań gospodar-
czych i rosnącej inflacji. Za zegarki mar-
ki Rolex trzeba zapłacić od 7 do 300 ty-
sięcy zł. Lokata kapitału? Kto od niego
kupi używkę? Zajmijcie się, pismaki ta-
kimi obwieszonymi świecidełkami han-
dlarzami. Kiedyś przecież śmialiście się
z Cygana ze złotym łańcuchem. Komu
potrzebny jest zegarek? Tylko nadzorcy
i niewolnikowi.

PS. Prezydent Andrzej Duda wygłosił waż-
ne przemówienie. Mściwe pismaki zapa-
miętały tylko passus o leciwej pielęgniar-
ce i tłukli to przez kilka dni. Michał Orlicz
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Andrzej Duda wziął udział w 30.
Krajowym Zjeździe Delegatów
NSZZ „Solidarność” w Zakopa-

nem. Podczas swojego występu zażar-
tował z plakatu skierowanego przed
laty do Donalda Tuska. Nawiązywał on
do cewnikowania przez 67-letnią pie-
lęgniarkę. Publiczność była zachwyco-
na żartem prezydenta - śmiała się i kla-
skała. Ale sytuacja w ochronie zdrowia
żartem wcale nie jest.

 Rok 1997 - po powodzi Włodzimierz Ci-
moszewicz napominał: Trzeba się ubez-
pieczać, a ta prawda jest ciągle mało po-
wszechna.
Rok 2010 - po kolejnej powodzi Bronisław
Komorowski uspokajał: Woda ma to do
siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie,
a potem spływa do Bałtyku.
Rok 2022 - w odpowiedzi na szalejące ceny
opału rząd Mateusza Morawieckiego za-
proponował zbieranie w lasach chrustu po
300 zł za kubik.
Rok 1765 - dziesięcioletnia Maria Antoni-
na proponuje: Jeżeli brakuje im chleba,
niech jedzą ciastka. Dzieciom można wiele
wybaczyć...

 Przy sprzedaży węgla pracuje dziś oko-
ło 100 tys. ludzi. A kopalnie dają pracę 80
tys. osób. To znaczy, że nim węgiel trafi od
górnika do finalnego odbiorcy, przechodzi
przez kilka szczebli pośredników. Część z
nich wykorzystuje braki w dostępności su-
rowca i chce, jak najwięcej zarobić.

 „Kamienie milowe” biją teraz rekordy po-
pularności, bo to lepiej brzmi, niż lista
żądań, które ma wobec UE spełnić Pol-
ska, by dostać pieniądze na Krajowy Pro-
gram Odbudowy.

 Paweł Deląg podjął decyzję, że kończy
karierę w Rosji. Teraz opowiedział, jak ata-
kowały go rosyjskie fanki. Na jego profilu
pojawiły się ostre komentarze, zgodne z
linią Kremla. - Mnie najbardziej przeraża
to, kiedy zwykłe kobiety mówią o tym, że
można byłoby uderzyć bombą atomową w
Warszawę, że pora już robić porządek.

 Rosyjska propaganda wciąż o planach
Polski oderwania zachodniej Ukrainy. Po-
wtarza te bzdury doradca Putina Władimir
Miediński. Rozumiemy, że jednym z ośrod-
ków decyzyjnych Kijowa są ich zachodni
przyjaciele. Ale są oni takimi przyjaciółmi,
że nie potrzeba nawet wrogów. Znając hi-
storię ani przez chwilę nie wątpię, że ich
„przyjaciel”, Polska, przy pierwszej nada-
rzającej się okazji „odgryzie” tereny za-
chodniej Ukrainy - powiedział Medyński
podczas maratonu edukacyjnego Nowe
Horyzonty.

 Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformo-
wał o odsłonięciu dwóch kamiennych lwów
na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Od 2016
roku lwy były zasłonięte, gdyż badano, czy
nie mają charakteru antyukraińskiego.
Dziękujemy ukraińskim władzom za ten
ważny dla Polski gest – napisał szef KPRM
Michał Dworczyk po odsłonięciu pomników.

 Chińskie media obrały Andrzeja Dudę
za cel. Propaganda twierdzi, że Polska
mobilizuje wojska a Prezydent Polski
ogłosił mobilizację wojskową. Polska
wkroczy do Ukrainy i przyłączy się do
ukraińskiego oporu wojskowego! Kilkana-
ście dni temu, na chińskich portalach spo-
łecznościowych pojawiło się nagranie, w
którym widać prezydenta Andrzej Duda
ogłaszającego mobilizację wojskową w
celu wsparcia Ukrainy.

 Pensja minimalna w Niemczech prze-
bije… 9 tys. zł. Najpierw Niemcy pod-
wyższą pensję do 10,45 euro za godzinę
– wtedy miesięcznie będzie można zaro-
bić minimalnie 1725 euro, a to prawie 8
tys. zł. Od października będzie kolejna
podwyżka – 12 euro za godzinę. Wtedy to
pensja minimalna wyniesie ponad 1981
euro, a to 9 tys. zł! W Unii tak wysokie
pensje to rzadkość. Nasza pensja minimal-
na, która ma być zdecydowanie wyższa
od 2023 r., wygląda przy tym dość blado.

 Negocjatorzy Parlamentu Europejskie-
go i Rady Europejskiej uzgodnili unijne za-
sady ustalania odpowiednich płac minimal-
nych, przewidzianych w prawie krajowym
lub w układach zbiorowych. Nowe przepi-
sy będą miały zastosowanie do wszyst-
kich pracowników UE, którzy zawarli umo-
wę o pracę lub pozostają w stosunku pra-
cy. Kraje UE, w których płaca minimalna
jest chroniona wyłącznie przez układy zbio-
rowe, nie będą zobowiązane do jej wpro-
wadzenia ani do powszechnego stosowa-
nia tych układów.

 Gdy podano ceny paliw w Niemczech
nie uwzględniono zarobków i siły nabyw-
czej pieniądza. Średnie wynagrodzenie w
Niemczech wynosi 18 tys. 400 zł. Pozwa-
la to na zakup 1880 litrów paliwa. W Pol-
sce za średnie wynagrodzenie kupimy ok.
800 litrów paliwa.

 Wypowiedź premiera Mateusza Mora-
wieckiego o nadmiarowych zyskach Nor-
wegii, która „pośrednio żeruje na wywoła-
nej przez Putina wojnie”, odbiła się gło-
śnym echem na rynku. Pojawiły się pyta-
nia, czy pomysł wprowadzenia podatku
od nadzwyczajnych zysków może do-
tknąć także polskich koncernów paliwo-
wych i gazowniczych, które również osią-
gają ponadprzeciętne marże. – W obec-
nej sytuacji opodatkowanie podmiotów
strategicznych dla polskiej gospodarki
byłoby nierozważne, a ponadto zniweczył-
by planowaną paliwową fuzję – wyjaśnia
ekspert.

 Od piątku do niedzieli marszałek Sena-
tu Tomasz Grodzki wraz z delegacją prze-
bywał z wizytą w Królestwie Marokańskim
na zaproszenie przewodniczącego Izby
Doradców (izby wyższej w Maroku) Ena-
ama Mayary. A ja myślałem, że w „wiken-
dy” tylko polscy parlamentarzyści ostro
pracują.

 Kanadyjska firma GHGSat, która zaj-
muje się monitorowaniem stężenia meta-
nu w atmosferze, zaobserwowała szoku-
jące zjawisko. Ogromna kopalnia węgla
Raspadskaya w obwodzie kemerowskim
w Rosji, emituje prawie 90 ton metanu na
godzinę. To największa emisja metanu,
jaką odnotowano z jednego źródła w histo-
rii takich pomiarów. Nie rozumiem świato-
wej batali pod hasłem Fit-for-55.

 Chiny obiecały „pójść na całość”, jeśli
chodzi o pomoc Korei Północnej w czasie
epidemii. Samoloty Kim Dzong Una lecą
do Chin. Transport, który ze sobą przywio-
zły, ma pomóc w opanowaniu tragicznej
sytuacji w kraju Kim Dzong Una.

 Siergiej Ławrow. Najnowsze wymysły?
- Polscy koledzy zaczynają aktywnie opa-
nowywać terytorium Ukrainy. Szef resortu
spraw zagranicznych Rosji nawiązał do
wcześniejszego komunikatu Służby Wy-
wiadu Zagranicznego, w którym kłamliwie
stwierdzono m.in., że prezydent Zełenski
„zamierza przekazać suwerenność” Ukra-
iny Polsce.

 Rosyjskiej propagandy ciąg dalszy. Mi-
nisterstwo Obrony Federacji Rosyjskiej po
raz kolejny rozpowszechnia absurdalną
dezinformację, przekonując o istnieniu
amerykańskich laboratoriów biologicznych
w Ukrainie. Według Kremla tworzy się tam
teraz... śmiercionośne wirusy przenoszo-
ne przez komary.

 Wygląda na to, że ogłoszona wielkim
sukcesem misja rosyjskiego satelity woj-
skowego okazała się równie wielką klapą.
Kosmos-2555 stale obniża pozycję i już
niedługo może spłonąć w ziemskiej atmos-
ferze. Symbol »Z«, który reprezentuje
zbrodnie wojenne i okrucieństwa, jest te-
raz również synonimem porażki - napisał
astronauta Scott Kelly.

 Do sieci trafiło wstrząsające nagranie z
jednej z kopalni na Syberii. Z niewiadomych
przyczyn rosyjscy górnicy postanowili
okrutnie „zabawić się” z niedźwiedziem.
Zwabili zwierzę jedzeniem w miejsce,
gdzie umieścili… materiały wybuchowe.

 Władimirowi Putinowi w wyjazdach za-
granicznych ma towarzyszyć funkcjona-
riusz FSB, który musi zbierać po rosyjskim
przywódcy mocz i kał i zabierać do Rosji -
twierdzi francuskie czasopismo „Paris
Match”. Według dziennikarzy celem takich
działań ma być ukrywanie stanu zdrowia
rosyjskiego przywódcy.                      
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 Rosja wraca do czasów sowieckich
i przygotowuje się do obchodów Dnia Pio-
nierów. Te odbędą rocznicę utworzenia ko-
munistycznej organizacji pionierskiej. Udział
weźmie nawet tysiąc dzieci z całego kraju.
Wówczas może zapaść decyzja o wznowie-
nia radzieckich organizacji pionierskich. Wła-
dimir Putin poparł już ten pomysł.

 - Jesteśmy w geopolitycznej izolacji i
choćbyśmy za nic nie chcieli tego przyznać,
praktycznie cały świat jest przeciwko nam
- powiedział w rosyjskiej telewizji państwo-
wej felietonista Michaił Chodarionok. Na ten
„niezwykle rzadki moment szczerości”
zwraca uwagę brytyjski dziennikarz.

 - On zna tylko język siły. Nie ma żad-
nych czerwonych linii. Jeśli wyznaczył so-
bie jakiś cel, to będzie szedł do niego i spra-
wia mu to przyjemność - powiedziała była
premier Ukrainy Julia Tymoszenko. Przy-
znała, że nie wierzy w doniesienia o choro-
bie Putina. - To gra i kolejne kłamstwo.

 W czasie ostrzału Charkowa rosyjska
armia zniszczyła bank roślinnych zasobów
genowych, jedną z największych takich in-
stytucji na świecie, której zasoby chroniły
nawet hitlerowskie Niemcy w czasie II woj-
ny światowej - przekazał dr Serhij Awramen-
ko z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

 Wojsko rosyjskie ufortyfikowało swoje
pozycje workami... saletry amonowej. Zdję-
cia i informacje o tym zjawisku rozśmieszyły
internautów. Niektórzy proponują, by nagro-
da Darwina w tym roku trafiła do oddziałów,
które operowały na tym terenie.

 Władze rosyjskie i Putin wiele razy po-
wtarzali, że następna po Ukrainie będzie
Mołdawia. A później, Putin postawi ultima-
tum jądrowe wzywając do wyjścia wszyst-
kich państw Europy Wschodniej z NATO.
Putin zacznie szantażować kraje Zacho-
du tym, że jeśli nie dostanie tych państw,
tego co chce, to zacznie wojnę jądrową” –
powiedział Jurij Felsztinski, rosyjski histo-
ryk, współautor książki „Wysadzić Rosję.
Kulisy intryg FSB”.

 Od 2010 roku z inicjatywy Organizacji
Narodów Zjednoczonych 6 czerwca obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień Języka
Rosyjskiego. Tego dnia przypada roczni-
ca urodzin rosyjskiego poety Aleksandra
Puszkina, uważanego za jednego z naj-
większych twórców współczesnego literac-
kiego języka rosyjskiego. Na ten wpis za-
reagowała Inna Sovsun, deputowana do
Rady Najwyższej Ukrainy, była ukraińska
wiceminister edukacji i nauki. Droga Orga-
nizacjo Narodów Zjednoczonych i Sekre-
tarzu Generalny, czy wy jesteście poważ-
ni? Czym do diabła jest dzień języka ro-
syjskiego? Czy wy nie widzicie, jak Rosja
wprost ignoruje ONZ? Całkowicie zhańbili-
ście swoje dokonania. Jestem zdziwiona,
że ONZ jeszcze nie rozwiązano. To jedy-
na rzecz, jaka pozostała do zrobienia”.

 Historyk wojskowości Soenke Neitzel
skrytykował w niemieckim dzienniku „Neue
Osnabrücker Zeitung” przestrogi kanclerza
Olafa Scholza przed eskalacją rosyjskiej
wojny w Ukrainie jako „nierozsądne”, a z
punktu widzenia polityki zagranicznej okre-
ślił je jako „ryzykowne”. - Gdyby Ukraina
polegała na Niemczech i UE, byłaby teraz
rosyjska - stwierdził.

 Redaktor naczelna  Russia Today Mar-
garita Simonyan uważa, że Rosja mogła-
by rozprawić się z Ukrainą w kilka godzin,
gdyby tylko chciała, ale ponieważ prowa-
dzi „specjalną operację wojskową”, a nie
„wojnę”, nie zdecydowała się na to.

 Przeważająca większość Rosjan uwa-
ża, że Kreml nie powinien iść na ustęp-
stwa wobec Zachodu w celu zniesienia eks-
tremalnych sankcji wobec ich ojczyzny. Ro-
sjanie odrzucają też negocjacje w sprawie
zakończenia wojny w Ukrainie. Z przepro-
wadzonego w maju sondażu wynika, że
Stany Zjednoczone w Rosji traktowane są
wrogo. Niechęć do Amerykanów wśród
Rosjan drastycznie wzrasta.

 Czterech deputowanych rosyjskiej par-
tii komunistycznej sprzeciwiło się Władi-
mirowi Putinowi. Podczas Zgromadzenia
Ustawodawczego Kraju Nadmorskiego
Rosji, Leonid Wasiukiewicz odczytał spe-
cjalne oświadczenie zaadresowane do pre-
zydenta Rosji. Rosyjski poseł w imieniu
swoim i trzech kolegów z partii zażądał
zatrzymania inwazji w Ukrainie . Ponadto
domagał się wycofania z jej terytorium ro-
syjskich wojsk. Uzasadniał to m.in. dbało-
ścią o walczących tam żołnierzy.

 Okradziono największego rosyjskiego
producenta broni. Z magazynu w Korolo-
wie pod Moskwą złodzieje wywieźli aż 7
ton tytanu. Surowiec służy do produkcji po-
cisków bojowych powietrze-ziemia i powie-
trze-powietrze.

 Kraje NATO zakłócają równowagę świa-
towego bezpieczeństwa i wydają się zagra-
żać przyszłości Rosji. Dlatego w idealnym
świecie kierownictwa Federacji Rosyjskiej
chcieliby teraz podbić regiony Ługańska i
Doniecka, a następnie całkowicie opanować
południe Ukrainy z Mikołajowem i Odessą
jako strategicznymi miastami nad morzem.
Następnie zdobyć całą Ukrainę i zorgani-
zować paradę w Kijowie. A po Ukrainie ru-
szyć na Polskę, kraje bałtyckie, Finlandię...

 Rząd Niemiec potwierdził, że niemieccy
neonaziści uczestniczyli w paramilitarnych
szkoleniach organizowanych przez skrajnie
prawicowe organizacje rosyjskie  - Stano-
wią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa
wewnętrznego Niemiec - alarmowała posłan-
ka Lewicy (Die Linke). Blisko 100 bojowni-
ków RIM od 2014 roku walczyło u boku pro-
rosyjskich separatystów w Donbasie prze-
ciw wojskom ukraińskim. Od 2014 roku
walczyli u boku prorosyjskich separatystów
w Donbasie.

 Rosja po wybuchu wojny w Ukrainie
przeżywa falę emigracji, odczuwalną
zwłaszcza w sektorze IT. Według różnych
szacunków od 24 lutego Rosję opuściło od
150 do 300 tys. osób. Większość z nich
udała się do państw byłego ZSRR. Portal
Moscow Times szacuje, że tysiące Ro-
sjan, którzy początkowo wyjechali, obawia-
jąc się, że Putin zamknie granice, wróciło
już do kraju. Ale przynajmniej niektórzy
mogą wyjechać ponownie, jako że przewi-
dywana jest nowa fala emigracji w nadcho-
dzących tygodniach i miesiącach.

 Rosja zarobiła 93 mld euro (429 mld zł)
w ciągu pierwszych 100 dni inwazji na Ukra-
inę, sprzedając surowce różnym krajom -
wynika z raportu CREA. Oznacza to, że
państwa na całym świecie nadal finansują
wojnę. Autorzy podkreślają jednak, że naj-
większy wpływ na zmniejszenie dochodów
Rosji miały Polska i USA.  MORS

Mamy już akt notarialny, jeszcze zo-
stały formalności w urzędzie mia-
sta w elektrowni itd. Przypomnę,

że uchwała wskazywała na zakup miesz-
kania za kwotę do 800 000,00 zł. Udało
nam się po podwójnych negocjacjach (naj-
pierw Sandra potem ja) zakupić mieszka-
nie 45 m2 za kwotę 650 000,00zł a więc
została jeszcze kwota na wyposażenie.

Mieszkanie składa się z przedpokoju,
łazienki, kuchni, salonu i dwóch sypialni
(jedna malutka).

Mieszkanie znajduje się na Bielanach,
przy ul. Kasprowicza 20 około 300 m od
stacji metra Słodowiec i blisko zjazdu z
obwodnicy Warszawy (trasy toruńskiej).
Nie jest to centrum Warszawy, tam ceny
są wyższe, ale to raczej dobrze, bo do-
jazd samochodem i od pociągu metrem jest
naprawdę bardzo przyzwoity.

Planujemy, że biuro będzie w salonie a
w sypialniach chcemy wstawić łóżka aby
członkowie Rady KSPCH czy przewodni

Nowy lokal
KSPCh
13.06.2022 r. zrealizowaliśmy w koń-
cu uchwałę Rady, dotyczącą zakupu
mieszkania dla KSPCH.

czący organizacji związkowych bedą mo-
gli skorzystać za darmo z noclegów.

Na posiedzeniu Rady omówimy zasady
korzystania z mieszkania i niezbędne spra-
wy organizacyjne.

Nasz Sekretariat chyba jako jedyny ma
własną nieruchomość :)

Daleko nam do Regionów, ale mamy coś
co kilka lat temu było raczej nie do pomy-
slenia..

W lipcu zrobimy w tym miejscu posie-
dzenie Prezydium Rady.

Mirosław  Miara
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XXX Krajowy Zjazd Delegatów odby-
wał się 26-27 maja w Zakopanem. Pod-
czas XXX KZD przyjęto 25 uchwał, 3
apele i 2 stanowiska.

W Zjeździe wzięło udział 277 de-
legatów i około 200 gości, w tym
najwyższe władze państwowe z

prezydentem Andrzejem Dudą na czele.
Był to więc wyjątkowy Zjazd, nie tylko

dlatego, że odbywał się po raz trzydzie-
sty, ale również dlatego że odbywał się w
cieniu wojny na Ukrainie. Jego szczegól-
ny charakter podkreśliło Posłanie ws. woj-
ny na Ukrainie będące antywojennym ma-
nifestem Związku. Jego autorami są To-
masz Wójcik i Waldemar Bartosz, dele-
gaci którzy uczestniczyli we wszystkich
wcześniejszych Zjazdach. Uroczysty cha-
rakter jubileuszu podkreślały wystąpienia
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera
Mateusza Morawieckiego oraz ambasado-
ra Ukrainy w Polsce Andrii Deshchyt-
sia. Drugi dzień Zjazdu poświęcony był
pracy nad materiałami zjazdowymi.

Wśród zmian statutowych należy wska-
zać na dwie uchwały. Pierwszą z nich jest
likwidacja w całości w paragrafie 19 ustę-
pu ósmego, który mówił o sposobie powo-
ływania do życia wewnętrznej jednostki or-
ganizacyjnej związku pod nazwą “organi-
zacja podzakładowa”. Różni się ona od po-
zostałych tym, że posiada osobowość
prawną. Po tej zmianie organizacja podza-
kładowa może powstać decyzją Komisji
Zakładowej. To odpowiedź na zapotrzebo-
wanie członków Związku, które wyrażali
nawet członkowie małych organizacji. 

Druga zmiana umożliwia podejmowania
decyzji za pomocą „środków porozumie-
wania się na odległość” dla władzy stano-
wiącej czyli zebrań delegatów i członków
w organizacjach zakładowych i międzyza-
kładowych.  

Obecnie Statut Solidarności pozwala
podjąć decyzję o wykluczeniu członka ze
Związku przez podstawową jednostkę or-
ganizacyjną, czyli komisję zakładową lub
międzyzakładową. Sądy Koleżeńskie
umożliwiałyby wykluczenie ze Związku na
poziomie krajowym lub regionalnym. De-
legaci odrzucili jednak projekt uchwały o
Sądach Koleżeńskich. Cztery lata temu
podczas 29. KZD w Częstochowie, do
wprowadzenia sądów koleżeńskich zabra-
kło kilku głosów, tym razem różnica była
znacząca.  Może gdyby koncepcja była
przedstawiona całościowo - ze sposobem
wyboru sędziów i szczegółowym zakresem
ich obowiązków - ta zmiana Statutu zo-
stałaby przyjęta. Komisja Krajowa ponow-
nie przedstawi ten projekt.

„Solidarność”: wypuśćcie z więzień
białoruskich związkowców

Przyjęliśmy przez aklamację apel i
stanowisko do wszystkich związ-
ków zawodowych na świecie doty-

czący wypuszczenia z więzień związkow-
ców z Białorusi, bo o nich nie zapomina-
my” - powiedział przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda.

Przewodniczący przekazał, że w biało-
ruskich więzieniach zamknięci są działa-
cze wolnych związków zawodowych, a
kolejni członkowie trafiają do niewoli. Pod-
kreślił on, że de facto związek zawodowy
na Białorusi w ogóle nie funkcjonuje.

„Blisko nas dzieją się rzeczy, o których
myśmy już zapomnieli. Tak jak na pierw-
szym zjeździe w 1981 roku zwróciliśmy
się z przesłaniem do pracowników Europy
Wschodniej, tak dzisiaj naszym obowiąz-
kiem jest wspieranie naszych sąsiadów,
aby byli w końcu wolni i demokratyczni” -
mówił Duda.

Przewodniczący dodał także, że lider
Konfederacji Wolnych Związków Zawodo-
wych Ukrainy (KVPU) Michaił Wołyniec
przekazał mu pełnomocnictwo do repre-
zentowania ukraińskich Wolnych Związ-
ków Zawodowych na forum europejskim i
światowym federacji związkowej. To dla
mnie wielki zaszczyt, że to nie niemiec-
kim czy francyskim związkom zawodowym
Wołyniec przekazał to pełnomocnictwo. To
jest dla nas bardzo ważne” - zaznaczył
Pioptr Duda.

Podczas XXX KZD odczytano „Posła-
nie do Ludzi Pracy”.

„I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Soli-
darność” 41 lat temu przesłał walczącym
o godność człowieka pracy - zwłaszcza w
krajach obozu komunistycznego - wyrazy
poparcia i nadziei.

Dzisiaj istota tego posłania jest szcze-
gólnie aktualna. W imię kolejnego totalita-
ryzmu, wyrosłego na komunistycznej tra-
dycji, zabito tysiące ludzi na Ukrainie i na-
dal zagrożone jest życie kolejnych tysię-
cy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa
i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się
prawa do własnej ojczyzny, do samosta-
nowienia, do wolności. Podobna groźba
kierowana jest też do innych narodów.

Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX
Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ
„Solidarność”, wołamy z całą mocą do
Rosjan – NIE ZABIJAJCIE! Z taką samą
mocą wołamy do wszystkich pełnią-
cych jakąkolwiek władzę w świecie,
jak i mających wpływ na te władze –
NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ!       
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 Żadne argumenty nigdy nie uspra-
wiedliwią nawet najmniejszego wsparcia
dla agresora, którym wobec Ukrainy jest
Rosja.

Tak jak wtedy - w 1981r. przesyłamy ro-
botnikom i wszystkim ludziom żyjącym na
Ukrainie, wolnym Białorusinom, odważnym
Gruzinom oraz innym narodom byłego
Związku Sowieckiego - pozdrowienia i wy-
razy poparcia. Głęboko czujemy wspólno-
tę naszych losów. Jesteśmy z Wami i do
tego zjednoczenia wzywamy wszystkich
pracowników Europy - zarówno tej części,
która zrzuciła pęta komunizmu, jak i tej,
którą ominęło nieszczęście życia w komu-
nistycznym totalitaryzmie.

Wzywamy więc wszystkich związ-
kowców i pracowników w Europie do
takiej solidarności, której ceny nie spo-
sób wyrazić w euro.

Ukraińcom przesyłamy wyrazy
wsparcia, otuchy i niewzruszonej na-
dziei na sprawiedliwy pokój.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”

Zakopane, 26 maja 2022 r

„Solidarność nigdy
nie szła po płaskim”

Prezydent RP Andrzej Duda przema-
wiał podczas XXX Krajowego Zjaz-
du Delegatów NSZZ „Solidarność” w

Zakopanem.
Wcześniej prezydent odznaczył trzyna-

stu działaczy oraz współpracowników
Związku nadając im Medale Stulecia Od-
zyskanej Niepodległości.

„Dziękuję, że mogę z wami patrzeć na
podsumowanie tych czasów, 30 zjazdów
Solidarności, poprzez perspektywę tych
wszystkich lat naszych dziejów, tego co
dzisiaj dzieje się z nami, dzieje się wokół
nas. Bo nie dzieje się obok nas. Bierzemy
w tym udział” - powiedział prezydent. „Pa-
trzę i widzę, że wszystko jest na swoim
miejscu” - dodał.

Wymienił biało czerwony napis Solidar-
ność - rozpoznawalny na całym świecie,
hymn narodowy, biało-czerwoną flagę na-
rodową i krzyż. „To symbol naszych war-
tości, nas wszystkich. Jest i krzyż na Gie-
woncie, symbol tamtego wielkiego przy-
rzeczenia sprzed dwudziestu pięciu lat,
które tutaj Panu Bogu na ręce ojca święte-
go Jana Pawła II złożył polski naród, a w
nim polscy górale” - zaznaczył. „Chciałbym,
żeby Polacy zawsze to przyrzeczenie pa-
miętali, bo ono ma fundamentalne znacze-
nie dla rozwoju i dalszych losów naszej
ojczyzny aby było zawsze dotrzymywane”
- podkreślił prezydent Duda.
Zaznaczył, że jest tutaj jeszcze jeden sym-
bol, może przypadkowy, ale jakże wymow-
ny. „Ta ścianka wspinaczkowa. Semper in
Altum - Zawsze wzwyż. Solidarność nigdy
nie szła po płaskim. Solidarność zawsze
patrzyła w górę i pięła się w górę” - wska-
zał i dodał, że to jest droga w górę w nie-
ustannym trudzie i to jest wielki wymóg.

„W pewnym sensie symbolem tego jest
Giewont. Bo żeby tego krzyża dotknąć to

trzeba do niego wyjść. Trzeba ponieść ten
trud, nieustannego wspinania się, stawia-
nia sobie nowych wymagań, nieustanne-
go pamiętania o tych wymaganiach, które
już zostały postawione, żeby się im nie
sprzeniewierzyć” - podkreślił.

Prezydent zaznaczył także, że „Solidar-
ność ma nie tylko prawo, ale i obowiązek,
aby oczekiwać i walczyć o kolejne rzeczy,
które powinny zostać wprowadzone, ale
dziękuję, że Solidarność pamięta także o
tym, co już zostało zrobione”. Wskazał,
że dzięki zmianom wprowadzonym przez
rząd w ciągu ostatnich siedmiu lat „dzisiej-
sza Polska wygląda, jak wygląda”. „Wy-
obraźcie sobie, co by było, gdyby nie było
zniesionego wieku emerytalnego 67 lat,
gdyby nie było wprowadzonego 500 plus,
gdyby nie było tych wszystkich świadczeń,
porządnej waloryzacji emerytur, 13. i 14.
emerytury” - wymienił.

Prezydent powiedział również, że „przez
te siedem lat niejednokrotnie do jednego
ucha narzekał pan przewodniczący na rząd,
że tego nie robią, tamtego nie robią z dru-
giej strony przychodził pan premier, siadał i
mówił: ta Solidarność to to, to tamto”.

Prezydent podkreślił, że zawsze „trzeba
rozmawiać, dyskutować”. Dodał, że naj-
ważniejsze jest podzielanie wspólnych
wartości. „Te wartości stanowią absolutny
punkt wyjściowy i jednego jestem stupro-
centowo pewny (...) - że każda z tych
dwóch stron, które do mnie przychodzą,
ma najlepsze intencje w tym najlepszym
tego słowa zrozumieniu; może nie zawsze
rację, bo nie jesteśmy nieomylni”.

Prezydent podkreślał także znaczenie
dorobku Solidarności dla niepodległości
Polski. „Dziękuję, żeście się do odzyska-
nia niepodległości przyczynili i dziękuję za
to, że przyczyniacie się do jej umacniania
każdego dnia” - oświadczył. Nawiązując do
przyczynienia się związku do odzyskania
niepodległości przez Polskę w 1989 r.,
podziękował także za to, że związek przy-
czynia się do „umacniania niepodległości
każdego dnia”. „Bo taka jest odpowiedzialna
działalność związkowa” - zaznaczył.

„Wierzę, że Solidarność będzie trwała za-
wsze. Dorobek Solidarności dla naszej oj-
czyzny, jej niepodległości jest nie do prze-
cenienia” - ocenił Duda. „Wierzę w to, że
Solidarność będzie umacniała naszą niepod-
ległą ojczyznę przez następne nie tylko dzie-
sięciolecia, ale przez następne stulecia”.

Duda wskazał także na działalność
związkową, która zmierza do zapewnienia
dobrych i bezpiecznych warunków pracy
w „mocnych i świetnie prosperujących fir-
mach”. W tym kontekście mówił, że
„wszystko polega na tym, żeby stworzyć
taki mechanizm współdziałania i realizacji
tych zadań, żeby to wszystko tworzyło
efekt synergii”. „Wierzę w to głęboko, że
te ostatnie siedem lat, to jest - przy róż-
nych sporach i tarciach, wcale przecież nie
tak bardzo mocnych - właśnie stwarzanie
tego niezwykle ważnego mechanizmu sy-
nergii, który powoduje, że Polska dobrze
się rozwija, mimo wszystkich trudności” -
oświadczył.

Prezydent podziękował za to działa-
czom Solidarności oraz za to - jak zazna-
czył - że wspierają rząd. „Wspieracie rząd
także w krytyce, bo to także jest wspar-
ciem dla rządu, dlatego że pozwala rzą-
dowi spojrzeć troszkę z innej perspekty-
wy na sprawy, które na co dzień prowa-
dzi” - powiedział.

Jak dodał, „każdy ma swoje spojrzenie,
i to jest właśnie wielka rola Solidarności,
to jest właśnie wielka rola związków za-
wodowych”. Prezydent podziękował za to,
że związkowcy taką rolę realizują „nie w
sposób bezkrytyczny, a właśnie w sposób
krytyczny”. „To niezwykle ważna i odpo-
wiedzialna rola, jaką dzisiaj niezmiennie,
przez te ponad 30 lat Solidarność, która
dzięki wsparciu Ojca Świętego Jana Paw-
ła II wyprowadziła nas z czerwonej niewo-
li, i cały czas realizuje po to, byśmy od tej
niewoli byli jak najdalej, a (byli) jak najbar-
dziej wśród narodów, które w sposób wol-
ny, swobodny i kreatywny rozwijają się” -
oświadczył prezydent, co zebrani przyjęli
głośnymi oklaskami.

Andrzej Duda nawiązał także do wypo-
wiedzi Jana Pawła II, w której papież prze-
konywał, że „solidarność, to nigdy jeden
przeciw drugiemu, ale to zawsze jeden z
drugim”. „To właśnie dlatego Solidarność
była tak niebezpieczna dla komuny i to
właśnie dlatego Solidarność zwyciężyła.
Dlaczego? Dlatego, że my, Polacy, bardzo
szybko rozumiemy, że zatomizowani, roz-
bici, nie zdziałamy nic. Natomiast wtedy,
kiedy jesteśmy razem, wtedy jesteśmy w
stanie przenosić góry, wtedy jesteśmy w
stanie zwyciężyć wszystko” - zaznaczył.

Podziękował także działaczom Solidar-
ności za to, że włączyli się w pomoc ucie-
kającym przed wojną Ukraińcom. „Dziękuję
za to, że ich przyjęliście i oddaliście swo-
je ośrodki wczasowe, nie zastanawiając się
nad tym, gdzie sami spędzicie wczasy, nie
patrząc tylko egoistycznie ze swojego
punktu widzenia, tylko właśnie patrząc
przez pryzmat solidarności i serca, przez
pryzmat tego jak być jeden z drugim” -
podkreślił prezydent.

„To wasza ogromna zasługa dla budowa-
nia braterstwa pomiędzy naszymi społe-
czeństwami, narodami, o którym ostatnio
tak często mówi prezydent Ukrainy Woło-
dymyr Zełenski, o którym ja również mó-
wię wszędzie, gdzie jestem” - zauważył.

„Dzisiaj jest naszym wielkim obowiązkiem
stać przy boku Ukrainy i walczyć wszyst-
kimi siłami, jakie mamy, o to, aby Ukraina
się obroniła, była państwem wolnym, su-
werennym, niepodległym, bo to jest dzisiaj
w interesie Rzeczypospolitej i całego na-
szego narodu” - wskazał Andrzej Duda.

Podkreślił, że walka toczy się także o to,
aby „nasze narody żyły na przyszłość w
przyjaźni i braterstwie, tworząc w tej czę-
ści Europy jak najsilniejszy związek, które-
go tak się boją wszyscy ci, którzy nam źle
życzą”. „Dziękuję, że tak mocno przyczy-
niliście się do tego, że ten związek rośnie
każdego dnia” - powiedział prezydent. 

wg pap
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Odpowiedź Minister
Klimatu i Środowiska
W odpowiedzi na pismo Ireneusza Bessera, Przewodniczącego Krajowej Sek-
cji Ceramików i Szklarzy NSZZ „Solidarność"z dnia 16 marca br., dotyczą-
cego obaw pracowników branży szklarskiej związanych z wojną na Ukra-
inie, min. Moskwa przedstawiła stosowne wyjaśnienia.

Albo oni, albo my.
„Solidarność” chce wyrzucenia
Rosjan ze światowych struktur

Zrobimy wszystko, aby ze Światowej
Federacji Związków Zawodowych
wyrzucić Federację Niezależnych

Związków Zawodowych Rosji. Jeżeli tak się
nie stanie, to zastanowimy się nad opusz-
czeniem międzynarodowych struktur przez
„Solidarność” – powiedział Piotr Duda.

„Przewodniczący rosyjskich związków
Michaił Szmakow mówił o denazyfikacji
Ukrainy i mówił o tym, że prezydent Zełen-
ski to hitlerowiec. To jest sytuacja skanda-
liczna i Światowa Federacja Związków Za-
wodowych opieszale podchodzi do tego,
prosi rosyjską federację o zmianę stanowi-
ska, ale nie podjęła dotychczas stanow-
czych działań”. „Jeżeli Światowa Federacja
Związków Zawodowych tak dalej będzie po-
stępować, to będziemy się zastanawiać
nad tym, czy chcemy być w tej Federacji i
siedzieć przy stole z ludźmi, którzy mają
krew na rękach. Jeżeli chcą faktycznie dzia-
łać w taki sposób, to my ustąpimy z mię-
dzynarodowych struktur, a w nasze miej-
sce niech sobie przyjmą związkowców cho-
ciażby z Korei Północnej, bo to jest ich wi-
docznie taka struktura i niech w ten sposób
sobie działają. Oni nas kompletnie nie ro-
zumieją, to inny świat. My jesteśmy blisko
granicy ukraińskiej i wiemy, że Ukraińcy
walczą także za naszą wolność, a my robi-
my, co możemy żeby im pomóc”.

„Wszystko rozpoczęło się od tego, że
zwróciliśmy się do władz rosyjskich związ-
ków zawodowych, aby się jasno określili,
po której są stronie. Nie musieliśmy długo
czekać, bo oficjalnie poparli w całej roz-
ciągłości mordercę i ludobójcę Putina”.
Duda podkreślił, że władze „Solidarności”
mają wątpliwości co do intencji międzyna-
rodowych struktur związkowych.

„Niestety, europejskie związki zawodowe
to w większości są związki socjalistyczne
albo komunistyczne. Oni nie mogą tego
pojąć, że w Polsce może być związek za-
wodowy, który ma wartości chrześcijańskie
oraz naukę społeczną kościoła wpisane w
swoim statucie i ma za patrona błogosła-
wionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Oni
wywodzą się z głębokiego komunizmu i
socjalizmu i nie mogą tego pojąć, a my nie
możemy sobie pozwolić na to, aby na spo-
tkaniach europejskich obrady były rozpo-
czynane Międzynarodówką”.

Duda przekazał także, że sprzymierzeń-
cami „Solidarności” w kwestii wykluczenia
Rosji z międzynarodowych struktur są
związki skandynawskie, ale jest to mniej-
szość.

„W kuluarach popierają nas wszyscy, ale
jak przychodzi do głosowania, to różnie to
wygląda” - zakończył Duda.          wg pap

KRAJOWY SEKRETARIAT
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

NSZZ "Solidarność"
ul. Karolkowa 22/24

01-207 Warszawa
tel. 226913575 i 785192803

Na wstępie pragnę poinformować, że
obserwowana obecnie sytuacja na
rynku gazu, związana z aktualną

sytuacją geopolityczną, jest stale monito-
rowana, a Rząd RP, w tym również Mini-
ster Klimatu i Środowiska, podjęli wszel-
kie możliwe działania pozwalające ograni-
czyć negatywne skutki wstrzymania do-
staw gazu ziemnego z kierunku wschod-
niego do Polski. Poniżej przedstawiam nie-

które z działań, dzięki którym możliwe
będzie zapobieżenie negatywnym skut-
kom, opisanym w przesłanym piśmie.

W pierwszej kolejności należy wskazać,
że Polska dzięki prowadzonym w ostat-
nich latach działaniom polegającym na
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziem-
nego, jest znacznie lepiej przygotowana do
wstrzymania dostaw gazu ziemnego z kie-
runku wschodniego niż pozostałe państwa
europejskie. W wyniku prowadzonych w
ostatnich latach inwestycji, udział dostaw
gazu ziemnego z kierunku wschodniego w
imporcie gazu ziemnego do Polski zmalał
z 72,5% w 2015 r. do 56,6% w 2021 r. Za-
obserwowany spadek uzależnienia dostaw
gazu ziemnego do Polski z kierunku
wschodniego możliwy był m in. dzięki bu-
dowie terminalu LNG w Świnoujściu, po-
przez który w 2021 r. sprowadzono 3,75
mld m3, co stanowiło blisko 22% importu
gazu ziemnego do Polski. Wraz z plano-
waną budową pływającego terminalu LNG

(przyp. FSRU) w Zatoce Gdańskiej możli-
we będzie zwiększenie znaczenia polskie-
go rynku gazu ziemnego i przekształcenie
go w europejskie centrum handlu i dystry-
bucji gazu ziemnego.

Dzięki prowadzonym inwestycjom, m in.
wspomnianemu terminalowi LNG, a także
budowie połączeń gazowych z innymi Pań-
stwami Członkowskimi Unii Europejskiej,
tj. Litwą oraz Słowacją, a także połącze-

niem polskiego systemu gazowego z nor-
weskimi złożami gazu ziemnego gazocią-
giem Baltic Pipe, polski system gazowy
przygotowywany był do całkowitej rezygna-
cji z dostaw gazu ziemnego z kierunku
wschodniego, która miała zostać zrealizo-
wana wraz z końcem kontraktu jamalskie-
go. Zgodnie z konsekwentnie realizowany-
mi planami, całkowite uniezależnienie się
od dostaw gazu ziemnego z kierunku
wschodniego miało nastąpić wraz z koń-
cem 2022 r., jednak w związku z niedo-
trzymaniem warunków kontraktowych
przez spółkę Gazprom, Polska już obec-
nie nie importuje gazu ziemnego z Rosji,
uzupełniając braki wynikające z wstrzyma-
nia dostaw gazu z kierunku wschodniego
zakupami na europejskich rynkach.

Kluczowy dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa dostaw gazu ziemnego do polskich od-
biorców, w przypadku wystąpienia zakłóceń
w funkcjonowaniu systemu gazowego, jest
odpowiedni poziom zapełnienia         
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zgłasza ministrowi właściwemu do spraw
energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń.
Sposób i tryb wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego zgodnie z art. 55
ustawy o zapasach określony jest w roz-
porządzaniu Rady Ministrów w sprawie spo-
sobu i trybu wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego) z dnia 17 lutego
2021 r. (dalej: rozporządzenie o wprowa-
dzaniu ograniczeń. Ograniczenia w pobo-
rze gazu ziemnego mają na celu zmniej-
szenie skutków niedoboru paliwa gazowe-
go w systemie gazowym dla wszystkich
odbiorców podłączonych do sieci gazowej.
Wprowadzony w rozporządzeniu dwunasto-
stopniowy tryb wprowadzania ograniczeń
zgodnie z §3 rozporządzenia o wprowadza-
niu ograniczeń ma za zadanie zapewnić
odpowiednie narzędzia do bilansowania
systemu gazowego w przypadku, kiedy
zastosowane do tej pory środki były nie-
wystarczające do zapewnienie odpowied-
niego poziomu bezpieczeństwa dostaw.
Stopień wprowadzenia ograniczenia jest
proporcjonalny do niedoboru gazu ziemne-
go w systemie gazowym i ustalany jest
przez operatorów systemów gazowych na
podstawie danych własnych oraz informa-
cji przekazanych przez odbiorców podłą-
czonych do sieci gazowej.

Wprowadzenie stopniowanego systemu
ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla
odbiorców podłączonych do sieci gazowej
pozwala na łagodzenie skutków niedoboru
gazu ziemnego w systemie gazowym, nie
powodując zagrożenia bezpieczeństwa
osób ani uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów technologicznych. Należy przy
tym podkreślić, że ustalane przez odpo-
wiednich operatorów sieci gazowych pla-
ny wprowadzania ograniczeń w poborze
gazu ziemnego uwzględniają specyfikę i
potrzeby różnych branż, związane z cha-
rakterystyką danej działalności. Celem pla-
nów wprowadzania ograniczeń jest mini-
malizacja ryzyka uszkodzenia instalacji,
tak aby umożliwić zakończenie procesów
technologicznych w bezpieczny sposób.

Uwzględniając powyższe, należy zauwa-
żyć, że określone w dziesiątym stopniu
zasilania ilości gazu niezbędne do prawi-
dłowego funkcjonowania obiektów techno-
logicznych, umożliwiają uniknięcie ryzyka
związanego z uszkodzeniem lub zniszcze-
niem instalacji, nawet w przypadku zna-
czących niedoborów gazu w systemie ga-
zowym. Natomiast ograniczenia zasilania

w stopniu jedenastym, do możliwości wpro-
wadzenie którego odnosi się Pan w piśmie,
mogłyby mieć miejsce jedynie w przypad-
ku, kiedy wszystkie inne dostępne środki
rynkowe i nierynkowe okazałyby się nie-
wystarczające dla zapewnienia dostaw do
odbiorców chronionych. Dzięki opisanymi
powyżej działaniom w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych zapewniających dywer-
syfikację dostaw gazu, a także zapełnia-
nie magazynów, ryzyko takiej konieczno-
ści należy ocenić jako bardzo niskie. Jako
że jedenasty stopień zasilania poprzedza
dziesięć kolejnych progów ograniczeń w
poborze, jego zastosowanie, dzięki właści-
wemu zarządzaniu bezpieczeństwem pa-
liwowym państwa i wyżej opisanym środ-
kom zaradczym podjętym przez państwo
Polskie z odpowiednim wyprzedzeniem,
mogłoby mieć miejsce jedynie w przypad-
ku długotrwałego braku dostaw gazu ziem-
nego do całej Unii Europejskiej.

Należy przy tym podkreślić, że ograni-
czenia w poborze gazu ziemnego dotyczą
wszystkich użytkowników gazu, z wyłą-
czeniem gospodarstw domowych, którym
gaz ziemny potrzebny jest do przygotowy-
wania posiłków, a także ogrzewania domów
w sezonie zimowym. Do listy podmiotów
do których nie będą miały zastosowania

ograniczenia, należą również podmioty
świadczące kluczowe usługi publiczne ta-
kie jak zdrowie, szkolnictwo czy admini-
stracja. W przypadku długotrwałego nie-
doboru gazu ziemnego w systemie gazo-
wym kluczowe jest zapewnienie dostaw
gazu dla tych odbiorców, dlatego wprowa-
dzenie ograniczeń w poborze gazu dla
przedsiębiorstw ma na celu w sposób spra-
wiedliwy podzielić występujące braki gazu
ziemnego w systemie gazowym pomiędzy
wszystkich odbiorców zużywających jego
znaczne ilości. Należy wskazać, że zna-
czenie stabilnych dostaw gazu ziemnego
jako kluczowego elementu zapewniające-
go ciągłość funkcjonowania urządzeń prze-
mysłowych jest niezbędna nie tylko w bran-
ży szklarskiej, lecz również w innych bran-
żach, które także przedstawiły związane
z wprowadzeniem ograniczeń obawy.
Wprowadzenie wyjątku w zasadach wpro-
wadzania ograniczeń, które wyłączyłyby
branże szklarską poniosłoby za sobą kon-
sekwencje w postaci konieczności
uwzględniania w wyłączeniu zastosowania
ograniczeń przez inne sektory. 

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

magazynów gazu ziemnego. Polska,
świadoma ryzyka wynikającego z praktyk
Rosji, od wielu lat konsekwentnie zapełnia
magazyny gazu ziemnego przed rozpoczę-
ciem każdego sezonu zimowego. Bezpie-
czeństwo polskiego systemu gazowego za-
pewnione było również przed rozpoczęciem
sezonu zimowego 2021/2022, kiedy to
mimo historycznie niskich poziomów za-
pełnienia magazynów w Unii Europejskiej
sięgających 77%, co wynikało m in. z
manipulacji rynkowych Gazpromu, polskie
zdolności magazynowania gazu ziemne-
go wykorzystane były w niemal 100%.
Polska tym samym posiada obecnie jeden
z najlepiej przygotowanych systemów ga-
zowych do kolejnego sezonu zimowego.
Pomimo wstrzymania dostaw gazu do
Polski z kierunku wschodniego, kontynu-
owane jest zatłaczeme gazu do magazy-
nów, które wypełnione są obecnie w po-
nad 85%. podczas, gdy poziom zapełnie-
nia magazynów gazu ziemnego w pozo-
stałych Państwach Członkowskich Unii
Europejskiej sięgają średnio jedynie 37%.
Należy również wskazać, że w przypadku
niedoboru gazu na krajowym rynku gazu
w pierwszej kolejności wykorzystywane są
dostępne środki rynkowe obejmujące dzia-
łania po stronie popytu oraz podaży. Jeże-
li jednak podejmowane przez uczestników
rynku gazu ziemnego działania rynkowe
nie przyniosą odpowiednich rezultatów,
państwo polskie przygotowało stosowne
środki nierynkowe, pozwalające na bilan-
sowanie systemu gazowego, nawet w przy-
padku jego znaczących niedoborów.

Podstawowym narzędziem nierynkowym
stosowanym w przypadku wystąpienie sy-
tuacji nadzwyczajnej są zapasy obowiąz-
kowe gazu zimnego. Zgodnie z art. 24 usta-
wy o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym(da.\t}: usta-
wa o zapasach), każde przedsiębiorstwo
wykonujące działalność gospodarczą w
zakresie obrotu gazem ziemnym z zagra-
nicą i podmiot dokonujący przewozu gazu
ziemnego z zagranicy zobowiązane są do
utrzymywania zapasów gazu ziemnego
odpowiadających co najmniej trzydziesto-
dniowemu średniemu dziennemu przywo-
zowi tego gazu. Obowiązek magazynowa-
nia gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa
jest elementem zapewnienia bezpieczeń-
stwa paliwowego państwa, gwarantującym
stabilność dostaw oraz minimalizującym
skutki niedoboru gazu na rynku.

Kolejnym środkiem nierynkowym, zabez-
pieczającym funkcjonowanie systemu ga-
zowego, są wspomniane w przekazanym
piśmie ograniczenia w poborze gazu ziem-
nego. W przypadku, kiedy zastosowane
środki rynkowe, a także wprowadzony śro-
dek nierynkowy, jakim jest uruchomienie
zapasów gazu ziemnego, okażą się nie-
wystarczające do przywrócenia odpowied-
niego stanu bezpieczeństwa paliwowego
państwa w zakresie gazu ziemnego, ope-
ratora systemu przesyłowego gazowego
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Strona polska  w ramach działań w
IndustriAll Europe była reprezento-
wana przez Piotra Łusiewicza,

Krzysztofa Mosia i Tomasza Bibera.
Wiodącymi tematami obrad były:
1. Dyskusja o sytuacji w sektorze gazo-
wym, i skutkach wojny na Ukrainie.
2. Sprawiedliwa transformacja – umiejęt-
ności i miejsca pracy w sektorze gazowym.
3. Aktualizacja i kolejne kroki w projekcie
„Wyzwania i szanse na zatrudnienie w
sektorze gazowym”.
4. Wpływ rozdziału horyzontalnego na sek-
tor i transformacje zatrudnienia.

Dyskusja o sytuacji w sektorze gazo-
wym, szczególnie w kontekście konfliktu
na Ukrainie, obnażyła wiele słabych punk-
tów sektora gazowego w krajach Europy
poprzez brak form zabezpieczenia dostaw
paliw kopalnych, działania bardziej impro-
wizowane w toku działań wojennych, limi-
towanie poprzez wprowadzone sankcje
gospodarcze na Rosję - kraju uznanego za
dotychczas kluczowego dostawcę paliw
kopalnych.

Wyraźne były podziały w rozumieniu ko-
nieczności stosowania sankcji, a koniecz-
ności zabezpieczenia w surowce ze wzglę-
du na sytuacje gospodarczą, a potem spo-
łeczną poszczególnych krajów. Niemniej
wyrażono solidarność z walczącą Ukrainą,
i wolę wsparcia.

Temat sprawiedliwej transformacji refero-
wany przez partnera z Włoch nie wyglądał
dla naszej polskiej strony tak słonecznie
jak chciałby to nam przedstawić strona
włoska. Problemem podstawowym licz-
nych prezentacji z krajów Europy jest fakt,
że prace zostały wykonane przez osoby
selekcjonowane z profesjonalistów – teo-
retyków z zakresu HR, a nie osoby, które
pracują w gazownictwie i energetyce jako
praktycy. Tym samym często powstają
dysonanse w rozumieniu transformacji
merytorycznie poprzez różne formy rozu-
mienia i zakresy wiedzy dla teoretyków i
praktyków. Inną sprawą jest dosyć duże
zróżnicowanie miedzy krajami w zakresie
rozwoju, doświadczeń sektorowych i moż-
liwości działania w perspektywie czasu.

Prezentacja włoska, w dużej mierze na-
wiązywała do wcześniejszego projektu
holenderskiego wskazując na wzrastającą
rolę w przyszłości takich czynników jak:
1. Optymalizacja poprzez uproszczoną
cyfryzację procesów biznesowych w sek-
torze, co będzie nieodłącznie związane ze
zmianą struktury zatrudnienia na rzecz
osób z wykształceniem i doświadczeniem
IT. Osoby, które nie będą w stanie doko-
nać samokształcenia, dokształcenia w celu
dostosowania się do nowych realiów po-
winny przenieść się do innych sektorów.
2. Totalną niespotykaną innowacją przed-
stawioną była opcja, a nawet konieczność,
wprowadzenia technologii blockchain (ba-
zują na niej kryptowaluty…) do procesu
zarządzania przesyłem i dystrybucją. Po-
nownie zgłoszono argument zmian jako-
ściowych w zatrudnieniu.
3. Przedstawiony scenariusz na lata 2023-
2028, zakłada wg autorów prezentacji in-

Dialog Społeczny
Sektora Gazowego
Zgodnie z terminarzem, 7 czerwca odbyło się w Brukseli posiedzenie grup
roboczych Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego. Forma spo-
tkania była tym razem hybrydowa. Niestety z przyczyn obiektywnych polscy
delegaci, uczestniczyli w pracach online.

nowacje procesu transformacji biznesu
(sic!!!), poprzez wzrost zatrudnienia wspo-
mnianych pracowników IT, wysoko kwalifi-
kowanych techników, nawet funkcję „na-
ukowca gazowego”.

Konkludując, prezentacja bardzo futury-
styczna, choć Włosi już pracują nad tymi
innowacjami w czasie rzeczywistym.

Ze polskiej strony, na obecną chwilę,

przy istniejących strukturach zatrudnienia
zarówno w przesyle i dystrybucji, takie pre-
zentacje są nader egzotyczne, jak i połu-
dnie Italii. Aczkolwiek przechodząc do
przedstawienia pozostałych tematów ob-
rad ma to powodowaną logicznie konse-
kwencję w przyszłości. Koledzy Łusiewicz
i Moś, odnieśli się do tych innowacji z du-
żym dystansem, mając pełną wynikającą
z ich doświadczeń zawodowych wiedzę
praktyczną o problematyce przesyłu i dys-
trybucji gazu, o aspekcie pracowniczym
nie wspomniawszy.

Następna debata w trakcie obrad toczy-
ła się wokół będącego w trakcie realizacji
projektu „Wyzwania i szanse na zatrudnie-
nie w sektorze gazowym”. Z powodu cały
czas trwających prac, które powinny za-
kończyć się do końca 2022 roku, stwier-
dzono w formie dalszego wniosku o stwo-
rzenie tzw. mapy drogowej w której zawar-
te będą wspólne zalecenia dotyczące przy-
szłych  działań  dla partnerów społecznych
na szczeblu krajowym i europejskim oraz
różnych  zainteresowanych  stron w za-
kresie łagodzenia wpływu transformacji w
sektorze gazowym na zatrudnienie.

Tutaj trzeba wskazać, na przygotowywa-
nie przez stronę polską uwag i opinii do

stanowiska Komitetu, o czym będzie in-
formacja w późniejszym terminie.

Ostatni punkt konferencji dotyczył rozdzia-
łu horyzontalnego na sektor i transformacje
zatrudnienia. Temat ten został zaprezento-
wany przez partnerów z Portugalii.

Niemniej dla nas, dla strony polskiej, bar-
dzo intrygująca w prezentacji była i nadal
jest mapka:

Jej opis brzmi nader ciekawie i jest istot-
nym punktem zapytania dla osób odpowie-
dzialnych w Polsce za stan spraw sektora
gazowego, ze szczególnym uwzględnie-
niem prowadzonego postępowania doty-
czącego sieci w kraju.

Ponad 1 mln km rurociągów dystrybu-
cyjnych - czy materiał jest gotowy na wo-
dór (H2)?

Lokalne sieci gazowe w całej Europie
ciężko pracują, aby przygotować się na wo-
dór. Obecnie 1 151 000 km rurociągów jest
gotowych do konwersji na czysty wodór,
co stanowi 96% łącznej sieci członków
Ready4H2.

Oceniana jest gotowość komponentów
(połączeń, zaworów, urządzeń pomiaro-
wych, sprężarek itp.).

Co jest gotowe na H2?
Liczby dotyczą wyłącznie materiału rury i
nie obejmują elementów w siatce. Goto-
wość materiału została oceniona przez eks-
pertów na podstawie najlepszej dzisiejszej
wiedzy. Część stalowych siatek rozdziel-
czych wysokiego ciśnienia, w zasadzie go-
towych do H2, należy poddać indywidual-
nej analizie i obliczeniom na podstawie ich
stanu i zamierzonych parametrów eksplo-
atacyjnych.                                    
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Zobowiązujemy się do działania w 3 ob-
szarach:

Ułatwienie rozwoju rynku wodoru:
- Zaoferuj konsumentom dostęp do wodo-
ru.
- Zaoferuj producentom wodoru drogę na
rynek.
- Buduj zaufanie do wodoru.

Przekształć nasze sieci:
- Dokończ zmianę przeznaczenia sieci i
podejmij nową, ukierunkowaną budowę, aby
zapewnić przepustowość.
-  Kontynuuj, aby nasze sieci były cyfrowe
i inteligentne.
- Przekształć nasze sieci w zerowe sieci
w oparciu o szczegółowe plany rozwoju.

Dostarczaj na dużą skalę:
- Dostarczaj programy pilotażowe w spo-
łecznościach i docelowych klastrach bran-
żowych.
- Przyciągnij i zatrzymaj wykwalifikowaną
siłę roboczą, podnieś umiejętności w za-
kresie wodoru.
- Przygotuj się na dodatkowe role i obo-
wiązki.

Aktywatory, które pomagają lokalnym sie-
ciom dystrybucji gazu dokonać transfor-
macji:
Infrastruktura i technologia dla wodoru:
- Dostawy ze szkieletu H2, magazynowa-
nia i lokalnej produkcji.
-  Konwersja istniejących użytkowników
końcowych i nowych użytkowników koń-
cowych.
Polityka dopasowania do celu i ramy regu-
lacyjne:
- Krajowe strategie dotyczące wodoru i re-
gulacje umożliwiające.
- Ramy polityki UE.

Sprawiedliwa transformacja i nikt nie zo-
stał w tyle.

Doświadczenie i odporność:
- Wieloletnie doświadczenie w zakresie
jakości usług i standardów bezpieczeństwa
z korzyścią dla konsumenta.
Tworzenie możliwości:
- Przejście na wodór może zapewnić i stwo-
rzyć nowe miejsca pracy.
- OSD już inwestują w przekwalifikowanie
i podnoszenie kwalifikacji swoich pracow-
ników.

Przystępność:
- Już dostępne, odporne i elastyczne sieci
mogą łatwo i natychmiastowo przystoso-
wać biometan/wodór bez dodatkowych in-
westycji na dużą skalę.

Niezależność i bezpieczeństwo dostaw:
- Gaz odnawialny i wytwarzany lokalnie
może w znacznym stopniu przyczynić się
do zmniejszenia niezależności energetycz-
nej UE przy jednoczesnej dekarbonizacji
europejskiego sektora energetycznego.

Dopasowana do celu polityka i ramy re-
gulacyjne. Ograniczenie emisji i miejsca

pracy dzięki transformacji wodoru:
Przyszłościowa polityka UE będzie za-

chęcać do transformacji sieci dystrybucji
gazu – zapewniając niezbędne połączenia
między producentami a konsumentami H2
i przynosząc duże korzyści w scenariuszu
wodorowym na dużą skalę, w tym:

Stworzenie prawie 1 miliona miejsc pra-
cy w Europie.

Wspieranie przemysłu europejskiego w
dekarbonizacji, a tym samym pozostaniu
w Europie

Znaczne ograniczenie importu gazu ko-
palnego i ropy naftowej oraz poprawa bez-
pieczeństwa dostaw.

Zmniejszenie emisji CO2 o ponad 500
mln ton rocznie.

OSD zaangażowani w działanie:
Aby wesprzeć unijne cele klimatyczne i

transformację wraz z naszymi pracowni-
kami.

Od dziesięcioleci europejskie firmy zaj-
mujące się lokalnymi sieciami dystrybucji
gazu zapewniają niezawodną, opłacalną i
bezpieczną dystrybucję rurociągową milio-
nom klientów.

Możemy mieć różne punkty wyjścia w
całej Europie, ale mamy wspólne wartości
oraz fakt, że nie bylibyśmy w stanie tego
osiągnąć bez wsparcia i zaangażowania
naszej wykwalifikowanej siły roboczej.

Rozmawiamy – Dzielenie się wiedzą –
GGND:

wierzymy, że w tych bardzo zmieniają-
cych się czasach i gdy robimy ważne kro-
ki w śledzeniu ścieżki naszego biznesu,
musimy inwestować w nasz najcenniejszy
zasób – naszych pracowników – i dzielić
się z nimi informacjami / wiedzą w sprawie
najnowszych zmian w przepisach i polity-
ce. To nie tylko zapewni im aktualne infor-
macje, ale także wywoła debatę i wymia-
nę oraz sprawi, że staną się częścią pro-
cesu, przez który przechodzimy.

Ta, bardzo dobrze przygotowana prezen-
tacja, naszym reprezentantom zobrazowała
stan spraw na poziomie innych relacji, sta-
nu wiedzy i systemów wdrażania w bar-
dzo zmieniających się czasach, technolo-
giach i innych aspektach.

Można śmiało stwierdzić, że wspomina-
ne w czasie wcześniejszych obrad tenden-
cje są skutecznie realizowane w krajach
unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów związanych z wodorem w ra-
mach europejskiego „zielonego ładu”. Tu-
taj koledzy Łusiewicz i Moś, pracują in-
tensywnie nad polskim stanowiskiem w
zakresie postępujących zmian, bacząc
pilnie na sytuacje polskiego sektora gazo-
wego i jego pracowników. 

 W dalszej części prezentacji oma-
wiano następujące zagadnienia:

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne:
300 MtCO2. Emisje redukowane co roku
dzięki konwersji całego gazu ziemnego,
który członkowie Ready4H2 dostarczają
klientom na wodór lub inne zielone gazy
* 90 OSD w 17 krajach europejskich

41 mln € - Oszczędność corocznie na
inwestycjach w rozwój sieci dystrybucji
gazu w celu przyjęcia H2 w porównaniu z
alternatywą inwestowania wyłącznie w in-
frastrukturę elektroenergetyczną.

Surowe zasady rozdziału nie umożliwiają
OSD (operator systemu dystrybucyjnego)
przyspieszenia potencjału wodoru w Re-
PowerEU:

OSD gazowy wymagany do zapewnie-
nia rozdzielenia rachunków regulacyjnych
i rozdziału prawnego między istniejącą a
przyszłą działalnością związaną z wodo-
rem.

Separacja prawna zwiększy obciążenia
administracyjne, spowoduje wyższe koszty
dla konsumentów i utrudni dystrybutorom
gazu odgrywanie roli wspierającej. Wyraź-
ny rozdział rachunków regulacyjnych za-
pewnia wystarczającą przejrzystość i roz-
dział.

Rozdzielenie wertykalne dla HNO -> ga-
zowy OSD musi teraz postępować zgod-
nie z modelem OSP pełnego rozdziału wła-
sności do 2030 r., jeśli ma zostać operato-
rem sieci wodorowej

Istotne konsekwencje dla OSD -> będą
musieli zrezygnować z innych przedsię-
wzięć biznesowych związanych z gazem/
wodorem, aby stać się operatorem sieci
wodorowej. Brak wyraźnego dowodu na to,
że obecne przepisy dotyczące rozdziału
spowodowały zakłócenia.

Ramy regulacyjne powinny być przyszło-
ściowe, umożliwiając odrębne ramy regu-
lacyjne dla sieci wodorowych na poziomie
dystrybucji, ułatwiając opłacalne i skoor-
dynowane planowanie wodoru.

Mapa drogowa dla sieci dystrybucji gazu,
która pomoże osiągnąć ambicje REPowe-
rEU i zero netto:

Teraz - Mamy różne punkty wyjścia:
Ponad 2500 OSD w Europie - zaopatrują-
cych różne grupy klientów;
Różne profile zapotrzebowania na gaz w
różnych krajach;
Różna dostępność biometanu w przyszło-
ści w różnych krajach.

Ale podzielamy wspólne wartości:
Godne zaufania i niezawodne dostawy, z
bardzo nielicznymi przerwami;
Elastyczne huby łączące rozproszoną
podaż i popyt;
Zapewnienie skali sezonowej do ogrzewa-
nia zimowego;
Innowacje i cyfryzacja, aby połączyć bio-
metan i przygotować się na wodór.
2045 - Jeden osiągalny cel: być wiodącą
infrastrukturą dystrybucji wodoru w celu
osiągnięcia zera netto w Europie.
Dążenie społeczne do dekarbonizacji: eu-
ropejskie i krajowe cele zerowe netto:

SPCH zatrudnia prawnika
Dariusz Sobolewski

e-mail: sobol144@wp.pl
tel. 609-808-747; 697 00 18 18
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Tekst szkicu:

M y, Europejscy Partnerzy Społeczni w
sektorze gazowym, Eurogas, reprezen
tujący pracodawców oraz EPSU i indu-

striAll Europe reprezentujący związki zawodo-
we, uznajemy znaczenie trzeciego pakietu ener-
getycznego i potrzebę stworzenia niezbędnych
warunków dla powstania konkurencyjnego sekto-
ra energii odnawialnej i gazów niskowęglowych.

Przyszłościowa konstrukcja rynku gazu musi
zapewniać uwzględnienie nowych form gazów i
możliwość ich przetwarzania zgodnie z ambitny-
mi zobowiązaniami klimatycznymi. Musi również
wspierać pracowników i społeczności dotknięte
transformacją.

Niedawna propozycja Komisji Europejskiej do-
tycząca znacznie bardziej rygorystycznych za-
sad rozdziału dotyczących działalności wodoro-
wej może zniechęcić niektórych operatorów in-
frastruktury do inwestowania w infrastrukturę wo-
dorową lub inwestowania w bardzo potrzebne
szkolenia i przekwalifikowanie siły roboczej.

Rozdział własności zasadniczo wymaga od
operatorów infrastruktury zbycia swoich dedyko-
wanych aktywów infrastruktury wodorowej. Zde-
cydowanie opowiadamy się za równymi regułami
gry między różnymi gazami – naturalnymi, odna-
wialnymi i niskoemisyjnymi – w oparciu o posta-
nowienia trzeciego pakietu energetycznego w celu
ułatwienia niezbędnej transformacji infrastruktu-
ry gazowej i zorganizowania sprawiedliwej trans-
formacji jej siły roboczej.

Koncepcja sprawiedliwej transformacji jest
mocno osadzona w unijnej polityce dekarboniza-
cji. Nikt nie może pozostać w tyle, a poszczegól-
ne osoby muszą mieć prawo do zmiany pracy, w
tym poprzez szkolenia i uczenie się przez całe
życie z możliwością zdobycia strategicznych sta-
nowisk o wysokiej jakości. Adaptacja musi być
wspierana na terytoriach, regionach i branżach, a
jej skutki społeczne muszą być odpowiednio za-
rządzane. Nowe przepisy dotyczące rozdziału
infrastruktury wodorowej mogą zakwestionować
tę podstawową zasadę

Większość prognoz, w tym scenariusze Komi-
sji dotyczące pakietu dotyczącego rynku gazu,
przewiduje, że cząsteczki będą podstawowym
składnikiem przyszłego miksu energetycznego.
Przemysł gazowniczy ma do odegrania wyraźną
rolę w tej przyszłości. Jej infrastruktura jest atu-
tem, który można dostosować, aby pomóc obni-
żyć koszty transformacji energetycznej. Przemysł
gazowniczy zatrudnia miliony ludzi w całej Euro-
pie. Dzisiejsze młode talenty będą zarządzać i
utrzymywać tę infrastrukturę. Aktywny dialog spo-
łeczny musi rozpocząć się już dziś, aby przygo-
tować się na nadchodzące zmiany.

Jasne jest, jak ważne jest ułatwienie transfor-
macji przemysłu gazowego i jego dużej, wykwali-
fikowanej siły roboczej. Niewykonanie tego bę-
dzie miało poważne konsekwencje społeczne i
gospodarcze, pozostawiając niezliczonych pra-
cowników bez zatrudnienia i marnując kluczowy
kapitał ludzki i infrastrukturę energetyczną.

Proponowane zasady rozdziału dotyczące wo-
doru stwarzają właśnie takie ryzyko.

Przepisy zasadniczo zakazują (zwłaszcza po
2030 r.) łączenia działalności wodorowej i meta-
nowej przez jeden podmiot. Będzie to oznaczać,
że większość operatorów infrastruktury gazowej
na poziomie dystrybucji i przesyłu będzie silnie

zniechęcona do inwestowania w modernizację,
zmianę przeznaczenia istniejącej infrastruktury
gazu ziemnego lub budowę dedykowanej nowej
infrastruktury wodorowej. Firmy raczej nie będą
inwestować w aktywa, których nie będą w stanie
posiadać ani prowadzić w momencie ich zbudo-
wania. Bez perspektywy zwrotu z inwestycji praw-
dopodobnie nie zainwestują również w kluczowe
przekwalifikowanie siły roboczej wymaganej do
budowy i obsługi tych aktywów. Jednocześnie
zasada ta może utrudniać przyciąganie nowych
talentów, które będą niezbędne do wdrożenia
transformacji energetycznej w czasie, gdy brak
wykwalifikowanych pracowników już grozi spo-
wolnieniem transformacji energetycznej. Zwięk-
szenie konkurencji nie powinno być celem sa-
mym w sobie, zwłaszcza tam, gdzie korzyści są
niejasne, ale wiąże się to z poważnymi negatyw-
nymi skutkami dla pracowników i użytkowników.

Dzisiejszy przemysł gazowy jest silnie zaan-
gażowany w skuteczny dialog społeczny i nego-
cjacje zbiorowe, które przez dziesięciolecia oka-
zały się niezbędnymi narzędziami zapewniają-
cymi tworzenie i utrzymywanie wysokiej jakości
miejsc pracy oraz sprawiedliwe zmiany zatrud-
nienia. Musimy polegać na wiedzy fachowej i
know-how sektora gazowego i jego pracowników,
aby ułatwić i umożliwić przejście do sektora gazu
niskoemisyjnego do 2050 r. Oznaczałoby to mo-
bilizację istniejącej wykwalifikowanej siły robo-
czej i istniejącej infrastruktury. Zapobiegnie to nie-
doborom umiejętności i negatywnym skutkom dla
społeczności w dotkniętych regionach oraz obni-
ży koszty społeczne. Pracownicy UE zajmujący
się gazem już wdrażają transformację energe-
tyczną, ale muszą otrzymać wsparcie, aby od-
grywać tę rolę w przyszłości.

Uwagi:
1. Czy decydenci Unii Europejskiej promujący
nowe rozwiązania w ramach polityki zielonego
ładu, rozumieją, silne zróżnicowanie ekonomicz-
ne, technologiczne poszczególnych krajów?
2. Czy są przewidziane środki finansowe wspie-
rające konieczność przekwalifikowania lub pod-
niesienia kwalifikacji zawodowych pracowników
sektora gazowego?
3. Czy terminy przewidziane w programach kli-
matycznych i zmian w sektorze energetycznym,
gazowym, są ostateczne?
4. Czy będzie istnieć możliwość, negocjowania
dłuższych terminów wprowadzania zmian de fac-
to wymuszonych przez unijne autorytety? Okre-
sy przejściowe.
5. Czy są przewidziane środki, zasadniczo finan-
sowe, mające zmniejszyć ryzyko ubóstwa ener-
getycznego mniej zamożnych krajów członków
Unii Europejskiej ?
6. Czy promotorzy zmian w sektorze energetycz-
nym, gazowym, dobrze przeliczyli koszty realne
wprowadzania polityki nisko i zeroemisyjnej? Do-
tyczy to zasadniczo kosztów społecznych nie tyl-
ko w zakresie kwot, lecz zmian w mentalności?
7. Kto sensu stricto ma podjąć wysiłki mające na celu
zmiany dokonanie procesu kształcenia, podnoszenia
kwalifikacji, przygotowywania nowych kadr?
8. Dlaczego tak silnie naciska się na rozdział
pomiędzy siecią gazową, a siecią wodorową? Czy
ma to na celu wymuszenie szybszych zmian?
9. Są kraje, które zainwestowały ostatnimi laty,
poważne środki w rozbudowę i modernizację sie-
ci gazowej (przesył i dystrybucja), czy mogą one
oczekiwać na wsparcie finansowe ze strony Unii
Europejskiej w celu dokonania nowych lub ada-
ptacji wcześniejszych projektów? 

Uwagi do szkicu stanowiska
Komitetu Dialogu Społecznego
Sektora Gazowego

Strajkujący i pracodawca Sofidel Po-
land w Ciechanowie doszli do poro-
zumienia. To były długie rozmowy.

Po12 dniach strajku, 16 maja podpisano
porozumienie pomiędzy NSZZ Solidarność
a pracodawcą.
- Pomimo bardzo nie-
korzystnej sytuacji
ogólnej i finansowej
firmy wywalczyliśmy
75% naszych żądań,
czyli 600 zł brutto dla
każdego pracownika
z wyrównaniem jed-
norazowym od 1
stycznia 2022 r . -
poinformował Piotr
Kurowski, przewod-
niczący NSZZ Soli-
darność Sofidel Po-

Sofidel - jest
porozumienie

land w Ciechanowie - lider strajkujących.
Pracodawca usiłował „zmiekczyć” pra-

cowników proponując negocjacje w War-
szawie pod warunkiem zawieszenia straj-
ku ale w Warszawie, a pracownicy mieliby
zawiesić strajk i powrócić do wykonywa-
nia swoich obowiązków. - Nie przystalimy
na te warunki. Siedziba naszej firmy jest
w Ciechanowie i tu prowadziliśmy rozmo-
wy - powiedział Piotr Kurowski.
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Odbyło się kolejne ze spotkań pre-
zesów zarządów PKN Orlen i
PGNiG ze stroną społeczną. Ich

celem jest m.in. wypracowanie porozumie-
nia dotyczącego gwarancji warunków za-
trudnienia w związku z procesem połącze-
nia GK PGNiG z PKN ORLEN.

Priorytetem są dla nas gwarancje zatrud-
nienia i bezpieczeństwo pracy dla pracow-
ników. Chcemy, aby ich unikalne kompe-
tencje były efektywnie wykorzystane w no-
wym koncernie multienergetycznym - po-
wiedziała prezes PGNiG Iwona Wak-
smundzka-Olejniczak.

Po połączeniu spółki-córki GK PGNiG
staną się spółkami zależnymi od PKN Or-
len. Zmiana właścicielska nie zmienia nic
w zakresie warunków zatrudnienia pra-
cowników. Wyjątkiem jest Gas Storage
Poland - powiedział prezes PKN Orlen
Daniel Obajtek.

Spółki poinformowały, że odbyło się ko-
lejne ze spotkań prezesów zarządów PKN
Orlen i PGNiG ze stroną społeczną. Ich
celem jest m.in. wypracowanie porozumie-
nia dotyczącego gwarancji warunków za-
trudnienia w związku z procesem połącze-
nia GK PGNiG z PKN ORLEN.

Waksmundzka-Olejniczak stwierdziła,
że PGNiG będzie liderem w tych obsza-
rach, w których już ma wypracowaną i
ugruntowaną pozycję. Chodzi m.in. o
upstream (wydobycie), ciepłownictwo, dys-
trybucję czy magazynowanie. Nadal reali-
zowane będą programy rozwojowe, m.in.
wodorowy, przy optymalnym wykorzysta-
niu kompetencji wszystkich łączących się
podmiotów.

„W czasie rozmów podkreślono, że inte-
gracja pozwoli wspólnie przygotować od-
powiedzi na strategiczne wyzwania w
łączonych spółkach. Zapewniono również,

 że proces i warunki tworzenia multiener-
getycznego koncernu na bieżąco będą
omawiane ze stroną społeczną, tak aby
pracownicy GK PGNiG mieli dostęp do
wiarygodnych informacji” - napisano.

Podkreślono, że celem łączonych pod-
miotów jest budowanie wspólnej przyszło-
ści w taki sposób, by wykorzystywać naj-
lepsze kompetencje każdej ze spółek, przy
udziale pracowników, którzy są najcenniej-
szym kapitałem i siłą nowo powstającego
koncernu.

Wskazano, że podczas rozmów potwier-
dzono zachowanie struktury GK PGNiG w
ramach nowego koncernu, omówiono stra-
tegiczne wyzwania związane z finalizowa-
nym procesem połączenia, a także zade-
klarowano otwartość na dalszy dialog ze
stroną społeczną.

„Budujemy jeden silny podmiot, który bę-
dzie inwestował w nowe perspektywiczne
obszary, w tym odnawialne źródła energii,
rozwój paliw alternatywnych czy magazy-
nowanie energii. Dla pracowników łączą-
cych się firm to szansa na zatrudnienie w
dynamicznie rozwijającym się, nowocze-
snym koncernie. Proces połączenia chce-
my przeprowadzić transparentnie, spraw-
nie i z poszanowaniem praw pracowników,
dlatego tak ważny jest dla nas konstruk

Gwarancje zatrudnie-
nia PGNIG & Orlen
Gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy dla pracowników są priory-
tetem przy fuzji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z PKN Or-
len - przekazała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

tywny dialog ze stroną społeczną, który
od początku prowadzimy” - powiedział
Daniel Obajtek. Przypomniał, że po połą-
czeniu spółki-córki GK PGNiG staną się
spółkami zależnymi od PKN Orlen.

„Zmiana właścicielska nie zmienia nic w
zakresie warunków zatrudnienia pracowni-
ków. Wyjątkiem jest Gas Storage Poland,
która objęta jest środkami zaradczymi i
będzie pod nadzorem nowego inwestora.
Zmiany w pierwszym etapie dotyczyć będą
pracowników zatrudnionych w PGNiG SA,
ponieważ ta spółka przekształcona zosta-
nie w oddział PKN ORLEN. Stąd też prio-
rytetowe jest wypracowanie w pierwszej
kolejności porozumienia zabezpieczające-
go gwarancje dla tej grupy pracowników z
przedstawicielami związków zawodowych,
które działają w PGNIG SA” - napisano.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia
procesu przejęcia PGNiG PKN Orlen i
Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 r.
W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał
umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem
i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli
przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG.

Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgło-
sił do Prezesa UOKiK zamiar koncentra-
cji, polegający na przejęciu bezpośredniej
kontroli nad PGNiG.                                   PAP

W dniach 19-20.05.2022r. odbyło
się spotkanie Krajowej Sekcji
Przemysłu Chemicznego NSZZ

Solidarność którego gospodarzem była
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność
Sempertrans Bełchatów . Jako miejsce
spotkania wybrano Kleszczów w Ośrodku
Konferencyjnym Solpark przyjechali człon-
kowie KSPCh  z największych zakładów
chemicznych w Polsce. Magia Gminy
Kleszczów przyciągnęła rekordową liczbę
uczestników ( Azoty Puławy, Police, Tar-
nów, Kędzierzyn Koźle, Syntos Oświęcim,
Bridgestone Poznań, Eyssity Oława, Mi-
chelin Olsztyn, Anwil Włocławek, Goody-
ear Dębica, Ciech Sarzyna,  Polfa Warsza-
wa, Sempertrans Bełchatów). Gościem
spotkania był Mirosław Miara - Przewod-
niczący Krajowego Sekretariatu Przemy-
słu Chemicznego NSZZ Solidarność .

Rada
KSPCH

Obrady Sekcji dotyczyły obecnej sytu-
acji w zakładach chemicznych w Polsce.
Czas pandemii oraz obecna wojna na Ukra-
inie spowodowała duże problemy z pozy-
skaniem  surowców oraz drogiej energii po-
trzebnej do produkcji a także znacznie
ograniczyła rynki zbytu. W trakcie przerw
w obradach uczestnicy mogli zwiedzić

Gminę Kleszczów oraz największy zakład
w regionie KWB Bełchatów. KSPCh ustali-
ła następne spotkanie Sekcji na wrzesień
w Poznaniu i WZD na maj 2023r. Wszyscy
goście byli pod olbrzymim wrażeniem roz-
machu i wielkości odkrywki węgla brunat-
nego oraz piękna Gminy Kleszczów i Po-
wiatu bełchatowskiego.    Sławomir Bezara
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Wykroczenia, które być
może popełniasz
Wykroczenia czasami bywają równie zabawne co poważne. Jasne, nie lu-
bimy dostawać mandatu, ale na niektóre sytuacje warto spojrzeć z przy-
mrużeniem oka, zwłaszcza że pewnie nigdy nie słyszeliście, żeby ktoś zo-
stał za nie ukarany.

Kodeks wykroczeń to narzędzie, które
służy do regulowania porządku w
społeczeństwie. To takie miejsce,

gdzie znajdziemy wszystko to, co jest za
mało doniosłe na więzienie, a za poważne
na puszczenie płazem. Kodeks wykroczeń
właściwie może stanowić podręcznik
wszystkiego tego, co wkurza nas w na-
szych sąsiadach, innych uczestnikach
ruchu drogowego, współpracownikach i
ogólnie wszystkich ludziach w Polsce, w
tym w nas samych.

Mało znane wykroczenia
Pisząc o dziwnych i po części śmiesz-

nych wykroczeniach trochę się boję, że dla
niektórych będzie to niewyczerpalna inspi-
racja do dokopania sąsiadowi. Zwłaszcza
że część z nich wiele z nas popełnia. Ale
spróbujmy, w końcu nie wszystko należy
traktować poważnie.

Obok oczywistych wykroczeń, jakie zna-
my, niektórzy nawet z własnego doświad-
czenia, mamy całą serię tych trochę za-
pomnianych, bagatelizowanych albo trud-
nych do udowodnienia. Do tego rodzaju
zdecydowanie zalicza się dokuczanie i zło-
śliwość. Pewnie nie wiecie, że złośliwość
w stosunku do drugiego człowieka też jest
karalna. Tak! Za dokuczanie innej osobie
albo złośliwe wprowadzanie jej w błąd moż-
na dostać mandat. Nie ma znaczenia czy
dokuczanie sprowadza się do kąśliwych
uwag, czy głuchych telefonów. Ważna jest
chęć dokuczenia, zrobienia przykrości lub
wyprowadzenia z równowagi. Dla zainte-
resowanych chodzi o art. 107 kw.

Z podobnych wykroczeń warto odnoto-
wać nieobyczajne zachowanie i przeklina-
nie, ale nie straszcie tym dzieci. Przechwa-
lając się przed sąsiadami, również nie
puszczajcie wodzy fantazji, przywłaszcza-
nie stanowiska, tytułu lub stopnia jest wy-
kroczeniem. Warto również zwrócić uwa-
gę z kim idziemy na wycieczkę, wprowa-
dzanie w błąd co do posiadania uprawnień
przewodnika górskiego jest karalne.

Kodeks wykroczeń
zaglądnie ci na podwórko

Kiedy żartujemy sobie z przedświątecz-
nych porządków, wcale nie musi się to
skończyć śmiechem. A czyste okna na
święta wcale nie muszą być memem. Oka-
zuje się, że wykroczeniem może być rów-
nież nieutrzymywanie czystości w obrębie
nieruchomości. Wykroczenie znajdziecie

Pozostając w tematyce „paliwa”, spraw-
dziłam i niestety nic się nie zmieniło, prac
pod wpływem alkoholu nadal jest karalna.
Art. 70 kw, jeżeli sami nie wierzycie.

Dziwne wykroczenia
Artykułami, które zadziwiły nawet mnie,

są 123 i 150. Ok, chyba każdy z nas pod-
świadomie czuje, że jest to niefajne i nie-
eleganckie, ale chyba mało kto spodzie-

wał się tego w kodeksie wykroczeń. To już
oficjalne zbieranie, nawet nieznacznej ilo-
ści owoców, warzyw lub kwiatów z niena-
leżącego do nas ogrodu jest karalne. Po-
dobnie jak niszczenie ogrodów warzyw-
nych, owocowych i kwiatowych, a także
drzew i krzewów owocowych. Dziwne, że
promują to w komediach romantycznych.

Ciekawi mnie jakie wykroczenia wy uwa-
żacie za absurdalne. Powyższa lista oczy-
wiście nie jest zamknięta. Oprócz kodeksu
wykroczeń jest jeszcze szereg innych ustaw,
które regulują nasze zachowania, a obok
samych przepisów jest jeszcze szereg ab-
surdalnego interpretowania ich zapisów. W
Polsce nie jest jeszcze bardzo śmiesznie.
Popatrzmy na koniec za co można dostać
mandat w krajach anglosaskich.

W Toronto w żadną niedzielę nie wolno cią-
gnąć martwego konia przez ulicę Yonge.

Nie powinieneś trzymać łososia w dziw-
ny lub budzący podejrzliwość sposób.

Jeśli udamy się na Florydę, musimy pa-
miętać też o innych zwierzętach. Obowią-
zuje tam między innymi zakaz uprawiania
seksu z jeżozwierzami.

W Alabamie nie można nosić lodowych
rożków w tylnej kieszeni spodni.

Justyna Bieniek

w art. 117 kw. Porządkując swoją nieru-
chomość, warto pamiętać również o jej
oznaczeniu. Przepisy nakładają na właści-
ciela obowiązek umieszczenia numeru
domu w widocznym miejscu.

Skoro mowa o czystości i porządku nie
zapominajmy o art. 109 § 3. Incydent ka-
łowy w basenie - kodeks wykroczeń jasno
zakazuje tego typu zachowań, choćby nie
wiem jak wielka była potrzeba.

Ze względów sentymentalnych warty przy-
pomnienia jest także art. 52b: Kto zużywa
olej opałowy do celów napędowych, pod-
lega karze grzywny do 500 zł. W dobie
szalejących cen paliwa powinniśmy o tym
szczególnie pamiętać.
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Kulturalnie
Lektura szokuje, szarpie emocjami,
zmusza do przewartościowania po-
siadanej wiedzy i zastanowienia się
nad, takim a nie innym, obliczem
naszego kraju, tym ówczesnym i tym dzisiejszym.
Główny bohater powieści, Andrzej Brenner to bezkompromisowy
dziennikarz śledczy (dziś, powiedzielibyśmy, przysłowiowy, wolny
strzelec), który w toku prowadzonego przez siebie dochodzenia wpa-
da na trop (i ujawnia kulisy) największej afery finansowej kraju: de-
fraudacji pieniędzy z Funduszu Budowy Gospodarki. To najlepsza
ksiązka napisan przez Witolda Gadowskiego.

Wieża
komunistów

Witold
Gadowski

Znakomita, wciagnęła mnie bez resz-
ty. Wielki szacunek za stworzenie
powieści, która boli i wyzwala, po-

dejmując tematy gigantycznej korupcji w
Polsce, gry politycznej, zdrady, manipula-
cji. To wnikliwa ocena postaci i ich psy-
chologii (kłania się wykształcenie pana Ga-
dowskiego).

Książka Witolda Gadowskiego jest, z
całą pewnością, jedną z ciekawszych, li-
terackich, pozycji jakie ostatnimi czasy
miałem okazję przeczytać.

Uderza realizmem zdarzeń i zachowań
oraz dociekliwą obserwacją naszej, polskiej
rzeczywistości. Autor znakomicie prowadzi
intrygę, właściwie stopniuje napięcie i two-
rzy własną, niepowtarzalną, lekko mroczną,
aurę zagrożenia i strachu, która niczym
gęsta, tropikalna mgła oplata przedstawio-
ne w powieści postacie i wydarzenia.

Prezentuje dużą dbałość o szczegóły
oraz naprawdę dobrą znajomość naszych
historycznych realiów, zwłaszcza w odnie-
sieniu do wydarzeń z najnowszej historii
Polski. To obraz brutalnego, okrutnego i cy-
nicznego świata PRL-owskich służb spe-
cjalnych.

Wychodzą na jaw ciemne, skrzętnie przez
lata skrywane tajemnice przeszłości, doty-
czące ludzi i zdarzeń, które miały miejsce
w komunistycznej Polsce oraz po jej upad-
ku w dobie tzw. rodzącej się demokracji.
Uwikłanie ówczesnych, polityczno-partyj-
nych, elit, mechanizmy sprawowania przez
nich niepodzielnej władzy (w jej różnych wy-
miarach i aspektach), oraz złowrogi cień
służb specjalnych, wojskowych i cywilnych.
Wszystko podane w sposób spójny, przej-
rzysty i dobrze przemyślany.

Pozyskując informatorów i nie bacząc na
grożące mu niebezpieczeństwo, krok po
kroku, odkrywa kolejne elementy układan-
ki w której bez trudu odnajdziemy szereg
bardzo wyraźnych odniesień do naszych
czasów. Zagadka goni zagadkę, tajemni-
ca tajemnice i nic nie jest tym czym wydaj
się na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza ana-
logia do najgłośniejszej i wciąż osnutej ta-

jemnicą afery FOZZ-u (Fundusz Obsługi Za-
dłużenia Zagranicznego) często nazywaną
„matka wszystkich afer” jest aż nadto wy-
mowna i autor wcale się z nim nie kryje.

Witold Gadowski znakomicie przedsta-
wia wzajemnie przenikające się i oddzia-
łujące na siebie środowiska polityczne i biz-
nesowe, skonfliktowane, dbające jedynie
o własne interesy, szeroko pojęte media,
oraz iście pajęczą sieć wzajemnych (jaw-
nych i niejawnych) układów i zależności.

„Wieża komunistów” to naprawdę warta
polecenia pozycja dla wszystkich miłośni-
ków naszej historii najnowszej, która z całą
pewnością zapewni wiele godzin bardzo
dobrej i rzetelnej, literackiej rozrywki.

„Nie darzył partii braci Kaczyńskich sym-
patią. Miał im za złe nieskuteczność, fan-
faronadę i fatalny dobór ludzi, a najbardziej
raziła go hipokryzja ich ugrupowania. Pod
hasłami walki z komuną bardzo chętnie
przygarniali pod swoje skrzydła ludzi, któ-
rzy byli wcześniej mocno z komuną po-
wiązani”.

Ten akurat cytat nie powinien nikogo
zwieść, to kokieteria i swego rodzaju stra-
tegia. Jeśli czegoś ukryć i zakłamać już
się nie da nijak, to należy głośno to przy-
znać, bo będzie to wtedy sprawiało wraże-
nie szczerości, bezkompromisowości, a
nawet odwagi. A tak przy okazji… wcale
nie z powodu kilku osób/nazwisk byłych
komunistów i ich obecności w strukturach
obecnej władzy, politolodzy określają ją
mianem „neobolszewizmu”.

Brenner spotyka się z Kravczikiem, któ-
ry zdradza mu niektóre szczegóły wielkich
przekrętów. Tu chodzi o kasę – miliard
dolarów? Niemożliwe! Z tym miliardem do-
larów to pan chyba przesadził. Naprawdę
miliard dolarów? Tak, miliard dolarów. Boże!
Miliard dolarów – przecież to się w głowie
nie mieści. Itp.

’Ndrangheta, jedna z bardziej wpływo-
wych struktur zorganizowanej przestępczo-
ści we Francji, wywodząca się z Korsyki,
ale działająca przede wszystkim w krajach
Afryki i Ameryki Łacińskiej zakłada w Pol-
sce sieć pizzerii i opłaca się wywiadowi
polskiemu, uznając go za silniejszą ma-
fię. „Owszem, czytał czasami o globalnych
spiskach i ponadnarodowych korporacjach,
które ponoć sterują losem świata, ale te
fikcyjne konstrukcje nawet w części nie
dorównywały klasą pomysłowi Funduszu
Budowy Gospodarki” (czyt. FOZZ).

Gdyby Gadowski wyraźnie użył właści-
wych nazw organów, urzędów, instytucji,
prawdziwych nazwisk, faktów zamiast in-
synuacji... ale schował się za konwencją
fantastyki, różnych aluzji i mętnych suge-
stii, i nic mu zarzucić nie można, żaden
proces o zniesławienie się nie odbędzie,
bo – jakby co – to przecież tylko fantazja i
fikcja literacka (np. Okrzemek - Rzemek).

Zainteresowałem się Gadowskim, bo za-
intrygowała mnie jakaś jego wypowiedź,
którą usłyszałem na YouTube. Tym więk-
sze zaskoczenie poziomem tej jego książ-
ki. Troche te „ksywki” meczą czytelnika
znajacego jako taką prawdę. Dla przykła-
du sprzedajny dziennikarz – Wrzaskliwiec
(tak, niby tak ma na nazwisko), niskiej ja-
kości czasopismo ze skandalami –
„Śmieć” (urbanowe „Nie”) itp.

Może (może!) miałoby to jakiś sens, gdy-
by autor zdecydował się na jedno z dwoj-
ga: albo na powieść sensacyjną, albo na
demaskowanie przekrętów władzy w cza-
sie, gdy Polska odzyskała niepodległość.
Jedno i drugie, na dokładkę owinięte w fik-
cję jest ciężkawe, ale warte czytania. 

Bohaterem powieści jest Andrzej Bren-
ner, dziennikarz śledczy (ciekawe, że Sum-
liński, równie marny autor, też się samo-
zwańczo dziennikarzem śledczym miano-
wał), który wpada na trop ogromnej afery.
Spotyka się z żoną Grzegorza Okrzemka,
człowieka, którego wrobiono w defrauda-
cję pół miliarda dolarów (no, tak… miliony
już na nikim nie robią wrażenia, więc trze-
ba miliardy), następnie z innymi osobami,
coraz głębiej zaangażowanych w spisek.
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TAK GAŚNIE ROSJA

Mistrzostwa Świata w hokeju w Tampere. Czechom za-
kazano wniesienia ukraińskiej flagi. Czesi na białym tle
na górze napisali „niebieski” a na dole „żółty”...

Syn Aleksandra
Łukaszenki - Mi-
kołaj na gradu-
acji absolwen-
tów w niebieskim
garniturze, a jego
koleżanka w żół-
tej sukience.


