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Szanowny Pan
Jan Szyszko
Minister Środowiska
Szanowny Panie Ministrze w dniach 22,23 maja 2006 r. odbyło się
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej
NSZZ „Solidarność”. Wybrane zostały nowe władze Sekcji. Przewodniczącą
Rady została Teresa Szczerba. W skład Rady weszli: Krystyna Głąb, Weronika
Gołębiowska, Jolanta Gradowicz, Arkadiusz Kubiaczyk, Mariusz Maciejko,
Adam Mleczko, Roman Pęcherzewski, Maria Porada, Jan Śniadek. Z ich
upoważnienia przedstawiam Panu uchwały i stanowiska gdyż dotyczą one
najistotniejszych interesów tego środowiska pracowniczego i są przejawem
zatroskania o przyszłość gospodarki wodnej kraju.
Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników
Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”
Walny Zjazd domaga się wstrzymania działań nad projektem reorganizacji gospodarki
wodnej do czasu niezwłocznego przedstawienia symulacji finansowej potwierdzającej realne
możliwości funkcjonowania jednostek i upoważnia Radę Sekcji do zablokowania wszelkich
działań w tym zakresie.
Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników
Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”
Konsultowane ze Związkami założenia strategii przewidywały organizację będącą
odpowiednikiem Lasów Państwowych. Jednostki gospodarujące w strukturze Lasów
Państwowych nie mają osobowości prawnej. Zmiany w funkcjonowaniu organizacji
gospodarki wodnej mówią o wyposażeniu jednostek gospodarujących w osobowość prawną.
Domagamy się wyjaśnienia dlaczego nie stosuje się w tym zakresie rozwiązania
obowiązującego w P.P. Lasy Państwowe.

Walny Zjazd domaga się informacji, czy przy ewentualnej likwidacji gospodarstw
pomocniczych zapewnione będzie zatrudnienie pracowników tych gospodarstw w
jednostkach organizacyjnych gospodarki wodnej. Jak w nowej organizacji przewidywane jest
miejsce dotychczasowych struktur gospodarstw pomocniczych.
Stanowisko nr 1
Walne Zebranie podtrzymuje stanowisko przekazane Ministrowi Środowiska przez
Radę Sekcji w piśmie z dnia 24.04.2006 r. dotyczącym zasad tworzenia i funkcjonowania
funduszu wodnego – „Proponowany system gromadzenia dochodów z działalności jednostek
powinien być tożsamy w swoich zasadach ze sprawdzonym rozwiązaniem tej kwestii w
Przedsiębiorstwie Lasy Państwowe. Zasady ich gromadzenia i redystrybucji celem stabilności
systemu, powinny zostać zapisane ustawowo.”
Stanowisko nr 2
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Gospodarki Wodnej stanowczo protestuje
przeciwko zamiarom tworzenia w strukturach zarządzania gospodarką wodną Rad
Nadzorczych. NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że zamiar powołania Rad
Nadzorczych przeczy ustawowej jednoosobowej odpowiedzialności kierownika za stan
jednostki gospodarki wodnej a ministra za całą gospodarkę wodną.
Tworzenie następnych nowych wysokopłatnych stanowisk w Radach sprawi że
głoszone hasło o „tanim państwie” będzie fasadą dla rozwoju biurokracji o nepotycznych
cechach.
Stanowisko nr 3
Walne Zebranie domaga się zachowania dotychczas zatrudnionej załogi przy
planowanej reorganizacji gospodarki wodnej .
Stanowisko nr 4
Państwowa Rada Gospodarki Wodnej winna być tworzona na zasadach
reprezentatywności z uwzględnieniem udziału środowisk, użytkowników, przedstawicieli
społecznych, środowiska naukowego, itp.
Rada Sekcji od wielu lat pracuje dla dobra gospodarki wodnej i jej pracowników
natomiast od dawna odmawia się jej udziału w Radzie Gospodarki Wodnej.
Wobec powyższego, w ślad za wcześniejszymi wystąpieniami, Walne Zebranie
Delegatów domaga się zapewnienia miejsca w Radzie Gospodarki Wodnej reprezentantowi
Sekcji Krajowej Pracowników Gospodarki Wodnej.
Stanowisko nr 5
Walne Zebranie zobowiązuje Radę Sekcji do wystąpienia w sprawie podwyżek płac
pracowniczych. Zarobki pracowników gospodarki wodnej są tak niskie, że bardzo trudno jest
utrzymać dobrych, wykwalifikowanych pracowników, a to nie sprzyja dobremu
funkcjonowaniu gospodarki wodnej. Stopień zubożenia pracowników a tym samym ich
rodzin, świadczy o wykorzystywaniu ich pracy bez zapłaty za nią i ma znamiona wyzysku.
Przewodnicząca Rady Sekcji
Teresa Szczerba

