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Nałęczów, 3 października 2012 roku 

 

 

 

W dniach 1-3 października 2012 roku w Nałęczowie, 44 przedstawicieli 

Sekcji Zakładów Energetycznych Zrzeszenia Związków Zawodowych 
Energetyków, uczestniczyło w debacie, która oceniła kondycję ruchu społecznego 
w relacji do zjawisk gospodarczych kształtowanych przez politykę państwa. 

 

 

 
 

STANOWISKO 
Sekcji Zakładów Energetycznych 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków 
 

 

W ocenie skupisk pracowniczych, które definiują stronę społeczną, 

oświadczamy, że mamy przykrą świadomość, iż obecna władza nie spełnia 

oczekiwań obywateli. 

 

Tylko tyle i aż tyle! 

 

Dlaczego aż tyle? Bo to my będziemy ponosić ciężar decyzji 

politycznych. My obywatele, pracownicy będziemy z naszych podatków 

spłacać gigantyczne długi zaciągnięte przez koalicję rządzącą, borykać się 

z bezrobociem, pracować do 67 roku życia, nurzać się w beznadziei i 

monumentalnej biurokracji, bez dróg i własnego przemysłu. 

 

Przed nami już inni to dojrzeli a po nas jeszcze inni to zobaczą. 

Takie oskarżenia w naszej rzeczywistości powinny wywoływać szeroką 

dyskusję. Są jednak metodycznie przemilczane w mass mediach, które 
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stały się narzędziem propagandy a nie informacji. W zamian otrzymujemy 

przemysł pogardy, dewastację umysłów, gdzie ocean kłamstw 

z pokrzywdzonych czyni winnych. Dlatego nie skarżymy dziś naszych 

pracodawców za brak dialogu, łamanie prawa, drenowanie funduszy 

pracowników i własnych firm. Nie oni są źródłem zła tylko system 

państwa, nad którym pieczę z woli narodu winna mieć obecna władza. 

 

44 przedstawicieli Zakładów Energetycznych (spółek 

dystrybucyjnych), reprezentantów tysięcy pracowników przemysłu 

elektroenergetycznego z całego kraju, tym Stanowiskiem zaświadcza, że 

wie o działających dziś siłach, które chcą w powszechnym chaosie 

pozbawić obywateli praw i woli samostanowienia. Z oczywistych przyczyn 

nigdy na taki stan rzeczy nie będzie zgody. Podejmujemy zatem trud o 

powrót do idei wspólnego podejmowania decyzji, który wyklucza 

imperatyw tworzenia konfliktów. W innym przypadku nasze zapomnienie - 

z natury rzeczy - wymaże obecny jak i każdy kolejny układ polityczny, 

który chciałby pełnić władzę przeciw własnym obywatelom. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Prezydent RP 

2. Premier RP 

3. Ministerstwo Skarbu Państwa 

4. Ministerstwo Gospodarki 

5. Kluby Parlamentarne 

6. Media 

7. Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej 

8. Centrale Związkowe 

9. ZZZE a/a 


