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Strasburg potwierdza bezprawny areszt
– przedsiębiorca siedzi dalej!!!
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Wyborcze porządki
Poznajemy coraz więcej szczegółów na temat kształtu list wyborczych do europarlamentu. W sobotę, przy okazji prezentacji
swego nowego programu, Twój Ruch wskazał senatora Kazimierza Kutza jako lidera śląskiej listy Twojego Ruchu i innych
ugrupowań centrolewicowych zrzeszonych w koalicji Europa+. Liderzy koalicji zapowiadają też swoistą prekampanię
wyborczą, w ramach której w lutym i marcu chcą odwiedzić wszystkie polskie gminy, a jest ich ponad 2 tysiące.
Dylemat Kalisza
Wciąż nie jest jednak jasne, pod jaką
nazwą wystartuje koalicja. Obradujące
także w sobotę władze Stowarzyszenia
Dom Wszystkich Polska, organizacji
dowodzonej przez Ryszarda Kalisza,
w oficjalnym komunikacie wyraziły
niezadowolenie wobec ewentualnej
nazwy wyborczego tworu: Twój Ruch/
Europa+, odnosząc się tym samym do
prasowych spekulacji, że Kalisz i DWP
są nawet gotowi opuścić koalicję. Stowarzyszenie oczekuje też, że kandydaci DWP zostaną uwzględnieni przy
tworzeniu list porozumienia (według
merytorycznego klucza), i będą mogli, tak w materiałach kampanijnych,
jak w obwieszczeniach i na kartach
wyborczych, być oznaczeni jako reprezentanci Stowarzyszenia. Kolejne dni
potwierdziły, głównie w twitterowych
oświadczeniach DWP, że nazwa nawiązująca wprost do partii Janusza Palikota nie jest dla DWP akceptowalna,
a Ryszard Kalisz do europarlamentu
z samodzielnych list Twojego Ruchu
startował nie będzie. Jaki ta sprawa
będzie miała finał, dowiemy się najpewniej 8 lutego, kiedy mają zostać
zaprezentowane pełne listy, komitet
honorowy i sztab wyborczy centrolewicowego bloku wyborczego.
Śląskie klimaty
Póki co skupmy się jednak na okręgu śląskim, który w ostatnich dniach
budził emocje nie tylko za sprawą kan-

dydatury Kazimierza Kutza. Media
ochoczo podchwyciły też komunikat
śląskiego SLD, desygnującego na lidera swojej okręgowej listy do PE posła
Marka Balta, lidera śląskiego Sojuszu (
na liście ma ponoć być też m. in. lider
podbeskidzkiego SLD Przemysław Koperski). Od razu rozgorzały spekulacje
o rzekomym wycięciu z listy europosła dwóch kadencji, profesora Adama
Gierka. Bardziej przytomni dostrzegli
jednak, że trudno by to SLD zgłaszało
Gierka, który jest politykiem Unii Pracy, i pewnie właśnie w wyniku koalicyjnych uzgodnień SLD z UP ostatecznie
na liście się znajdzie (prezentacja list
SLD-UP nastąpi najpewniej w pierwszy
weekend lutego). Choć i tak silne były
spekulacje, że w tej sytuacji Gierek
znajdzie się na liście Twojego Ruchu/
Europy+, a niektórzy politycy TR sugerowali nawet, że pojawi się on na 2
miejscu listy, tuż za Kutzem. Byłoby to
dziwne – skoro listy E+ ułożone mają
być według zasady suwaka, miejsce 2
za Kutzem przypaść powinno kobiecie
– w tym kontekście wymienia się byłą
senator i byłą szefową senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, prof. Genowefę Grabowską, eurodeputowaną
SdPl w kadencji 2004-2009 (3 na liście
miałby być polityk Stronnictwa Demokratycznego Andrzej Potocki, poseł na
Sejm RP z okręgu gliwickiego w latach
1991-2001). Sprawę przecięło pisemne oświadczenie Gierka, deklarującego wolę kandydowania z list SLD-UP,
i wykluczającego start z listy innej
partii. Weekendowe zamieszanie wo-

kół Gierka mógł na bieżąco komentować goszczący akurat w województwie
śląskim lider Sojuszu Leszek Miller –
w ramach coraz mocniej rozkręcającej
się akcji SLD o przywróceniu 49 województw (Polska x 49) w sobotę gościł
w Częstochowie, stolicy okręgu wyborczego posła Balta. Perypetie z listami
wyborczymi SLD sklamrował legendarny astronauta Mirosław Hermaszewski,
który powołując się na względy rodzinne, nie zdecydował się jednak otwierać
europejskiej listy SLD na Mazowszu.
Trudno orzec, na ile względy rodzinne
mają związek z ambicjami zięcia Hermaszewskiego, polityka PiS Ryszarda
Czarneckiego, który w barwach PiS zapewne będzie walczył o swoją trzecią
europarlamentarną kadencję.
Słowo o ludowcach
Podsumowując – weekend należał
do lewicy i centrolewicy, która zdominowała polityczny przekaz w mediach
centralnych. Zdecydowanie przyćmiła
mazowiecką konwencję PSL. Stronnictwo ogłosiło już pełny kształt list do
PE w dwóch z 13 okręgów wyborczych:
mazowieckim i stołecznym. I tak, na
listach ludowców nie zobaczymy jednak ani obecnego lidera partii, wicepremiera Janusza Piechocińskiego, ani
jego poprzednika Waldemara Pawlaka.
I choć wiadomo, że w samej Warszawie
ludowcy na mandat europosła szans nie
mają, to jednak ilość głosów oddanych
na listę w tym okręgu liczy się do wyniku partii w całym kraju – dziwi więc
słabość listy stołecznej, z burmistrzem
Grodziska Mazowieckiego Grzegorzem
Benedykcińskim na czele. Dużo lepiej
wygląda lista mazowiecka PSL. Otwiera ją obecny europoseł Jarosław Kalinowski, a dalej są m. in. poseł Marek
Sawicki i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, czy ostatni na liście rzecznik prasowy partii,
26-letni Krzysztof Kosiński. Być może
całokształt list PSL z pozostałych okręgów rzuci światło na praktyczną stronę
zaproszenia do współpracy z PSL polityków Stronnictwa Konserwatywno
-Ludowego i Samoobrony (pojawiają
się opinie, że Samoobrona otrzymała od
PSL propozycję tak specyficzną i egzotyczną – poparcie dla PSL, jednak bez
obecności kandydatów Samoobrony na
ludowych listach – że i tak zdecyduje
się wystawić własne listy wyborcze).

Gowina, prognozy obecności Henryki
Krzywonos na pomorskiej liście PSL
bądź PO), trzeba też mieć świadomość,
że sporą liczbę wyborczych zwycięzców
można już dziś wskazać. Dzieje się tak
za sprawą specyficznej ordynacji wyborczej, pozwalającej dość precyzyjnie
przewidzieć, ile mandatów europoselskich przypadnie w poszczególnych
okręgach. Według najnowszej symulacji, przeprowadzonej przez Polską
Agencję Rozwoju Regionalnego oraz
Polski Instytut Badań i Analiz, 20 mandatów zdobędzie PiS, 17 PO, 8 przypadnie SLD, a po 3 europosłów wprowadzą
jeszcze PSL i Twój Ruch/Europa+. To,
co w tej symulacji budzi wątpliwości,
to optymistyczna wizja utrzymania
przez PO stanu posiadania 3 mandatów w Warszawie, i pesymistyczna co
do utraty jednego z dwóch mandatów
na Pomorzu (jeśli liderem listy będzie
Janusz Lewandowski, zagrożony byłby
wtedy mandat Jarosława Wałęsy), i aż
dwóch z czterech mandatów na Śląsku
(przy tym założeniu dwoma zwycięzcami byliby pewnie Jerzy Buzek i Jan
Olbrycht). Prognoza wskazuje też, że
PO może nie uzyskać żadnego mandatu
na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Według badania, SLD zdobędzie mandaty
w tych 7 okręgach, w których zdobyło
je w 2009 roku, a dodatkowy mandat
Sojusz mógłby zdobyć w regionie łódzkim – liderką listy ma tam być celebrytka Weronika Marczuk. Nie można
jednak wykluczyć niespodzianki, i mandat ten może też przypaść okręgowi województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – wtedy do Brukseli pewnie
przeniesie się poseł Tadeusz Iwiński.
Symulacja nie zaskakuje też w przypadku Twojego Ruchu/Europy+ – mandaty ugrupowanie miałoby zyskać na
Śląsku (Kutz), w Wielkopolsce (Siwiec)
i w Warszawie (Kalisz).

Wróżby i zaklęcia
Choć medialna gorączka wokół europarlamentarnych list rozgorzała w tej
kampanii wyjątkowo wcześnie, i w ciągu kilku dni potrafi mieć kilka odsłon
(Kutz, Gierek, listy PSL, deklaracja
Adama Bielana o kandydowaniu z list

Daniel Kleszcz
Redaktor wydania
dkleszcz@dzienniktrybuna.pl
donos@dzienniktrybuna.pl
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Strasburg potwierdza bezprawny areszt
– przedsiębiorca siedzi dalej!!!
Dziś przedstawiamy sprawę przedsiębiorcy Mariana Wegera, który
przebywa w Areszcie Śledczym w Lublinie już 11 lat, choć nikogo
nie zabił, nie napadł, nie zgwałcił. I choć wyrok w jego sprawie,
stwierdzający naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
wydał Europejski Trybunał Praw Człowieku, wciąż pozostaje
w areszcie. Poniżej zamieszczamy treść dotyczącego sprawy listu,
skierowanego do Marka Wolskiego, Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Lublinie, który wystosowała Fundacja LEX NOSTRA. Sprawie
będziemy przyglądać się na bieżąco, i już wkrótce ujawnimy jej
szczegóły, kulisy i dalsze losy.
„Szanowny Panie Prezesie,
w imieniu Fundacji LEX NOSTRA
proszę o objęcie nadzorem służbowym postępowań sądowych
prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy p. Marianowi Wegera,
a w szczególności postępowania prowadzonego przed Sądem
Okręgowym w Lublinie o wydanie
wyroku łącznego, które trwa już
kilka lat. Proszę o zbadanie nieprawidłowości proceduralnych,
w wyniku których p. Marian Wegera jest pozbawiony wolności już
dziewiąty rok, podczas gdy – według kodeksu karnego – możliwy
do zastosowania najsurowszy
wymiar kary za przestępstwa, za
które p. Marian Wegera został skazany wynosi osiem lat. Zgodnie
z praktyką sądu za tego rodzaju
przestępstwa po uwzględnieniu
wszystkich przesłanek, za które
p. Marian Wegera został skazany,
skazani otrzymują wyroki w zawieszeniu. Proszę o zbadanie dlaczego Sąd Okręgowy w Lublinie nadal
nie chce wliczyć w odbywaną karę
pozbawienia wolności okresu tymczasowego aresztowania p. Mariana Wegery. Lubelska prokuratura
zastosowała wobec p. Mariana
Wegera wyjątkowo nikczemną metodę, stosowaną przez prokuratury,
by ominąć obostrzenia w długości
okresu stosowania tymczasowego
aresztowania. Mianowicie podczas 3,5 letniego stosowania tymczasowego aresztu w „sprawie
głównej”, prokuratura wyłączyła
do odrębnego postępowania (pod
odrębną sygnaturą) kilka wątków ze „sprawy głównej”. Wkrótce w „sprawie głównej” uchylono areszt, ale zastosowano go
w „nowym” postępowaniu – i tak
wielokrotnie, z kolejnych postępowań wyodrębniano kolejne, do
których stosowano areszt, po tym
jak uchylano go w poprzednich…
W drobnych sprawach, w których
prokuratura nie stosowała aresztu
(bo był stosowany w innych postępowaniach) szybko zapadały wyroki skazujące na niskie kary pozbawienia wolności, które p. Marian
Wegera zaczął odbywać. Z kolei
postępowania, w których był stosowany tymczasowy areszt ciągną
się latami, co uniemożliwia zaliczenia okresu faktycznego pozbawienia wolności do wymiaru kary…

Chyba jedyny, który się nie pogubił
w tym „cyrku” to p. Marian Wegera…W efekcie przedsiębiorca p. Marian Wegera przebywa w Areszcie
Śledczym w Lublinie – skazywany
za niewielkie sprawy gospodarcze - od 9 lat… Jak się ma to do
okresu pozbawienia wolności np.
skazanych w aferze FOZZ? Oczywiście, powyższa sytuacja wynikała
z wyjątkowej złośliwości organów
ścigania, ale pytam się – gdzie był
niezawisły Sąd?
Pytam się:
Jakie przesłanki powodowały kolejne tymczasowe aresztowania
do wyłączanych wątków z tego samego postępowania? Co z tego, że
sygnatura akt była inna – przecież
tego nie da się ukryć w aktach…?
Czy Sąd je w ogóle przeglądał
przed zastosowaniem kolejnego
tymczasowego aresztu?
Dlaczego Sąd nie połączył wpływających do Sądu kolejnych spraw
w jedno postępowanie, skoro dotyczyły tego samego oskarżonego
i podobnych czynów, z tego samego okresu i tego samego przedsiębiorstwa? Dla przykładu – Mariusz
Kurowski (Sąd Rejonowy w Białymstoku) – by ominąć druzgoczący
dla Sądu Rejonowego i Okręgowe-

go w Białymstoku wyrok wydany przez Sąd Najwyższy – potrafił
być kilkakrotnie „wylosowany” do
prowadzenia spraw, by następnie
połączyć postępowania sądowe
w jedno. Widać – jak Sąd chce, to
potrafi…
Dlaczego Sąd dzielił na kolejne,
odrębne postępowania sądowe,
te postępowania, które wpłynęły
do Sadu i zostały już wcześniej podzielone przez prokuraturę? W ten
sposób prokuratura i sąd z jednego
postępowania „wygenerowała” ich
kilkanaście.
Dlaczego „główny wątek” oskarżenia, w którym p. Marian Wegera
był tymczasowo aresztowany przez
3 lata, nie został osądzony do dziś,
co – zdaniem Sądu – uniemożliwia
zaliczenia tego okresu do odbywanych kar pozbawienia wolności? Czy 9 lat na wydanie wyroku
w nieskomplikowanej sprawie gospodarczej jest niewystarczającym
okresem?
Dlaczego dotychczas nie zaliczono
okresu faktycznego pozbawienia
wolności do odbywanej przez p.
Mariana Wegera kar pozbawienia
wolności?
Dlaczego nie zdołano - od 2006 r.
– wydać prawomocnego wyroku

łącznego, który umożliwiłby „uporządkowanie” kar pozbawienia
wolności odbywanych przez p. Mariana Wegera?
Na jakich podstawach merytorycznych Sąd Penitencjarny odmawia
udzielenia p. Marianowi Wegera
warunkowego, przedterminowego
zwolnienia?
W jaki sposób Sąd zastosował się
do Wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który stwierdził: niezasadność
stosowania tymczasowego aresztowania przez okres ponad 3 lat,
oraz niezasadność odmawiania
jakichkolwiek widzeń przez 2,5
roku?
Jaki był faktyczny nadzór sądowy
nad procesem wyprzedawania
wielomilionowego majątku należącego do przedsiębiorcy Mariana
Wegera?
Szanowny Panie Prezesie,
Mariana Wegerę poznałem na jakimś spotkaniu przedsiębiorców
pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Kojarzyłem go jako dynamicznego przedsiębiorcę. Później
„słuch po nim zaginął”. „Odnalazł
się” po latach – w Areszcie Śledczym w Lublinie. Marian zrobił błąd
– przyjechał do Warszawy jako „zamożny przedsiębiorca z prowincji”.
Można by rzec: sam wlazł myśliwym pod lufę strzelby, a mając na
uwadze środowisko ludzi, którzy
go zniszczyli – niemal dosłownie
wszedł pod lufę strzelby. „Winą
jego”, podobnie jak wielu innych
„przedsiębiorców – przestępców”,
jest to, że chciał działać w kraju
opanowanym przez ponadpartyjne
i ponadlokalne sitwy wysoko postawionych ludzi, które zajmowały
się zabieraniem przedsiębiorcom
ich majątków. Kto się sprzeciwił
– ginął, „popełniał samobójstwo”

lub szedł do aresztu. Marian Wegera zaczął ostatnio otrzymywać
kilkudniowe przepustki, z których
dobrowolnie wracał z powrotem
do Aresztu Śledczego w Lublinie.
Wstrzymane zostały gdy władze
aresztu dowiedziały się, że będąc
„na wolności” odwiedził… lekarza,
bo pękł mu żylak dwunastnicy. Sąd
Okręgowy w Lublinie (Wydział Penitencjarny) uznał działania władz
aresztu za zgodne z prawem – podobnie jak „za zgodną z prawem”
uznawał dotychczas opisaną powyżej sytuację. Czy komuś tak
mocno zależy na tym by p. Marian
Wegera dokonał żywota w Areszcie
Śledczym w Lublinie…? Zmarli skutecznie nie dopomną się o zabrany majątek, rozbicie rodziny (2,5
roku bez zgody na widzenie z żoną)
i stracone lata życia… Z uwagi na
powyższe proszę o objęcie nadzorem administracyjnych postępowania prowadzone w sprawach
p. Mariana Wegera, tym bardziej,
iż Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w sprawie p. Mariana
wyrok stwierdzający naruszenie
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.”
Z poważaniem

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji
LEX NOSTRA
www.fundacja.lexnostra.pl
tel. 22 412 70 01,
22 412 70 02
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V
Cywilne Biuro
Śledcze

Kiedy wszyscy inni zawiedli
my będziemy wsparciem...

Mówimy STOP indolencji, która sprawia, że zwykły człowiek czuje się bezradny!

Cywilne Biuro Śledcze, czyli stop indolencji!
Swoisty fenomen Cywilnego Biura Śledczego coraz
częściej opisywany jest w mediach. Inicjatorzy
powołania Biura zachęcają do kontaktu wszystkich
tych, którzy uważają, że obrona ich praw przez policję
i prokuraturę jest mało skuteczna. Jak można się było
spodziewać, w polskich realiach działalność Biura
spotkała się z szerokim odzewem społecznym.
Kto i po co?

Cywilne Biuro Śledcze zrzesza byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, emerytowanych policjantów, ale także dziennikarzy, którzy swą dociekliwość i zdolność pozyskiwania informacji angażują
dla dobra prowadzonych przez Biuro spraw. Biuro
potrafi też skutecznie nagłaśniać medialnie, gdy
jest to konieczne, prowadzone sprawy, i pomaga
swoim klientom w wyborze adekwatnego do ich
sprawy prawnika. Zakres działania Biura jest bardzo szeroki: od rozwiązywania spraw kryminalnych i poszukiwania osób zaginionych, przez pomoc ofiarom stalkingu i wykrywanie podsłuchów,
po zapewnienie firmom ochrony wywiadowczej
czy sprawdzanie materiałów DNA. By przekonać
się, jak różnymi zagadnieniami zajmuje się Cywilne Biuro Śledcze, warto przyjrzeć się opisywanym
na stronie internetowej sprawom, które obecnie są
w kręgu jego zainteresowań i pracy.
Tryb zapiskowy...

Biuro pomogło wznowić dochodzenie w sprawie
kradzieży dokonanej na pani Bożenie z Łodzi. Choć
straty powstałe w wyniku kradzieży jej torebki,
portfela i telefonu wyceniono na ponad dwa tysiące złotych, śledztwo w tej sprawie nie toczyło się
sprawnie: mimo, że skradzioną kartą zbliżeniową
sprawcy kradzieży zapłacili w sklepie i zostało to
zarejestrowane przez kamery monitoringu, zapi-

sów kamer nie poddano analizie, nie przesłuchano
też obsługi sklepu! Jak czytamy na stronie www
Cywilnego Biura Śledczego: "Po umorzeniu wyszło,
że od samego początku sprawa przyjęta była tak,
aby de facto jej nie wyjaśniać, w trybie rejestrowym
(potocznie "zapiskowym"). Tryb ten zarezerwowany jest dla drobnych przestępstw. W dokumentacji nie ma sygnatury prokuratorskiej. Trudno więc
odwołać się do prokuratury zwierzchniej w przypadku umorzenia. Cywilne Biuro Śledcze pomogło
kobiecie. W wyniku działań, które podpowiedzieliśmy dochodzenie zostało wznowione. Prokurator dopatrzył się nieprawidłowości, oraz braku
podstawowych czynności, które spowodować
miały wykrycie sprawców. Skierował sprawę do
ponownego wyjaśnienia. Badamy ją również my".
Biuro szerzej podejmuje sprawę bezpieczeństwa
w Łodzi, alarmując o agresywnych atakach bandytów na ulicy Pomorskiej. Mimo, że wydarzenia
te są mocno spektakularne (ataki siekierą), zderzają się z bezradnością lokalnej policji.
Zdolność czy brak zdolności?

Z dużym zainteresowaniem mediów spotkała się pomoc, jakiej Biuro udziela Zdzisławowi Niwińskiemu z Mrągowa, którego walka
o przyznanie renty trwa od lat, co dodatkowo
pogarsza jego stan zdrowia, zmuszając do terapii psychiatrycznej. Choć podczas kolejnej
rozprawy Sąd przyznał w końcu, że pan Zdzi-

sław jest rzeczywiście chory, i zaproponował mu
roczne świadczenie, p. Niwiński nie zgodził się, zapowiadając walkę o wyrównanie finansowe za lata,
kiedy w swoim odczuciu niesłusznie pozbawiony był
świadczenia. Co ciekawe, pan Zdzisław przez lata
otrzymywał rentę. Stracił ją jednak na skutek decyzji ZUS uznającego jego zdolność do pracy, mimo,
że stan jego zdrowia nie uległ poprawie – a mówimy
tu o dolegliwościach takich jak poważne problemy
kardiologiczne, usunięcie części trzustki, niedowład
ramienia oraz zniekształcenie palca lewej
dłoni, które jest skutkiem
wypadku. Niwiński
sam zwrócił się do
Cywilnego
Biura
Śledczego o pomoc. Biuro prześledziło
stosowaną
wobec mężczyzny
procedurę: okazało
się, że mimo opinii
biegłego sądowego
o braku zdolności
pana Zdzisława do
pracy, ZUS nie zgodził się z tą opinią
i o wydanie kolejnej
zwrócił się do kolejnego lekarza. Decyzją
Sądu powołano później kolejnych biegłych
i przeprowadzono dodatkowe badania. Teraz,
gdy decyzja sądu jest
jednak przychylna wobec p. Niwińskiego, Biuro
kieruje do sądu i ZUS pytania odnośnie kosztów
rozpraw w tej sprawie,
podejrzewając marnotrawienie środków publicznych – może się bowiem
okazać, że koszta sądowe
i administracyjne tej sprawy były wyższe, niż łączna
kwota renty pana Zdzisława
w tym okresie czasu.
Piotrkowska i dwie
wersje

Na naszych łamach pojawiał
się już temat Straży Miejskich, sensu ich istnienia, ja-

kości wyszkolenia
i psychicznej stabilności ich funkcjonariuszy Straży,
oceny
skuteczności ich działań.
Pani
Dominika
Dębska z Łodzi
na pewno miałaby
wiele do powiedzenia na temat
Straży Miejskiej
ze swojego miasta, Łodzi. To właśnie pani Dominika
jest bohaterką głośnej sprawy – według jej słów, strażnik miejski złamał jej
rękę! Sytuacja ta miała miejsce na ulicy Piotrkowskiej, kiedy poszkodowana
była świadkiem zatrzymania swojego
brata przez kilku miejskich strażników.
Chcąc podbiec do leżącego na ziemi
brata zderzyła się z grupą strażników.
Jeden z nich wykręcił kobiecie rękę,
silny ból który odczuła zaowocował
wezwaniem karetki, a w szpitalu stwierdzono wieloodłamowe złamanie kości
ramienia, często wymagające przeprowadzenia operacji. Wersja wydarzeń
przedstawiana przez łódzką Straż Miejską wygląda zupełnie inaczej – do złamania miało dojśc na skutek uderzenia
przez kobietę ręką w szybę radiowozu,
a strażnicy, na prośbę pani Dominiki,
udzielili jej pomocy zakładając szynę
usztywniającą i bandażując rękę. Wyjaśnieniem sprawy zajęło się Cywilne Biuro
Śledcze. Już na początku drogi spotkało
jednak zasadniczą komplikację: prośba
o udostępnienie nagrania wydarzenia dokonanego przez kamery miejskiego monitoringu nie okazała się możliwa do realizacji – ponoć takiego zapisu po prostu nie
ma...
Ciąg dalszy nastąpi, czyli komornicy?

O działalności Cywilnego Biura Śledczego (www.cbś.com.pl) będziemy jeszcze
na naszych łamach pisać, a częścią spraw
zajmiemy się bardziej szczegółowo. Będą
dotyczyły one także zjawisk łamania prawa
i procedur przez komorników, o opisanie
których często proszą nas Czytelnicy.

Konrad Filipowicz
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Lewicowe rządy w praktyce:
przedsiębiorczość w Częstochowie!

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
przekazuje władzom Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej "Program wspierania
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na
lata 2013-2018".

W

czesną jesienią ubiegłego
roku, częstochowska Rada
Miasta uchwaliła „Program wspierania przedsiębiorczości
i tworzenia nowych miejsc pracy na
lata 2013-2018”. Od tego czasu podjęto realizację szeregu czynności
zapisanych w tym strategicznym
dokumencie , pozostałe mają być
wdrażane w przyszłości. Program,
precyzujący ponad 100 konkretnych zadań w zakresie tworzenia
dogodnych warunków do rozwoju życia gospodarczego w mieście
(adresowany tak dla pracodawców
już funkcjonujących, jak i dla osób
planujących otwarcie działalności
gospodarczej) został także przekazany przez władze miasta m.in. kierownictwu Wydziału Zarządzania
i Radzie Doradczej Przedstawicieli
Biznesu Politechniki Częstochowskiej, która nie tylko wysoko oceniła przygotowany program, lecz
także wyraziła wolę współpracy
między naukowcami a biznesem,
by przy kształtowaniu kierunków
studiów i programów nauczania
brać pod uwagę oczekiwania i potrzeby potencjalnych inwestorów co
do kompetencji pracowników. Częstochowski magistrat podkreśla, że
postanowienia częstochowskiego
Programu doskonale wpisują się
w plan działania Komisji Europejskiej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Komisja Europejska
stwierdza w swym dokumencie, że:
„do przywrócenia wzrostu gospodarczego i podniesienia poziomu
zatrudnienia w Europie potrzebna
jest większa liczba przedsiębiorców.
Przedsiębiorczość jest potężnym
czynnikiem wpływającym na wzrost
gospodarczy i tworzenie miejsc pracy”.
Wskazanie barier
Ostateczny kształt przyjętego
przez radnych programu to efekt

prac powołanego przez prezydenta
Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka Zespołu Zadaniowego pod
przewodnictwem Tadeusza Szymanka, Prezydenta Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej
w Częstochowie. Zespół ten, zanim
projekt programu został szerzej
zaprezentowany, przeprowadził
– w oparciu o dane statystyczne
oraz badania ankietowe – analizę
stanu przedsiębiorczości w Częstochowie. Wyniki analizy umożliwiły wskazanie kierunków działań
władz miasta, które przyczynią się
do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a tym
samym do rozwoju gospodarczego
miasta. Przedsiębiorcy mogli wskazać, jakie bariery rozwoju spotykają w Częstochowie, ocenić dotychczasowe działania władz miasta na
rzecz przezwyciężenia tych problemów, jak i ocenić, które z barier
można zmienić decyzjami władz
samorządowych, a które, niestety,
są skutkiem centralnego systemu
prawnego, i ich zmiana jest poza
zasięgiem lokalnych władz.
Stworzyć warunki
Najważniejsze obszary działania
oraz zadania służące ich realizacji
opisane w „Programie wspierania
przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 20132018” dotyczą m.in. tworzenia dogodnych warunków do prowadzenie
działalności gospodarczej w Częstochowie. Osiągnięciu takiego stanu
rzeczy sprzyjać mają choćby: aktualizacja założeń lokalnej polityki
przestrzennej miasta oraz wieloletniego programu sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania
Przestrzennego na lata 2011 – 2014
celem uwzględnienia w pierwszej
kolejności terenów rozwojowych
miasta przewidzianych na lokowanie inwestycji i podejmowanie

działalności gospodarczej, objęcie
planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 50% inwestycyjnego obszaru miasta do 2018
roku co najmniej 50% inwestycyjnego obszaru miasta, także pod
kątem przygotowania terenów do
możliwego włączenia do specjalnej
strefy ekonomicznej, wprowadzenie
do planów inwestycyjnych miasta
drogi dojazdowej do obwodnicy A-1,
realizowanego przez władze miasta
wprowadzenia na terenie całego
miasta stałej obniżki czynszu dla
lokali użytkowych miasta w okresie prowadzenia przez miasto prac
remontowych jezdni, chodnika lub
lokalu – skutkujących utrudnieniami w prowadzonej tam działalności
gospodarczej, czy zastosowania na
stałe preferencyjnych stawek czynszu za wynajmowane przez miasto
piwnice przynależne lokalom użytkowym. W okresie trudnej sytuacji
gospodarczej i drastycznie spadających obrotów w działalności gospodarczej dokument przewiduje wprowadzanie na terenie miasta pomocy
publicznej w postaci obniżki czynszu od lokali miasta dla przedsiębiorców dokumentujących spadek
obrotów w dłuższym okresie czasu,
a także rozważenie prawno-ekonomicznych możliwości obniżek
czynszu od lokali użytkowych miasta w przypadku utworzenia przez
przedsiębiorcę dodatkowego miejsca pracy i zatrudnienia przez niego
osoby o statusie bezrobotnego.
Finanse i otoczenie
Inny obszar współpracy władz
Częstochowy z pracodawcami to
tworzenie korzystnych warunków
finansowych oraz otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości. Stąd
w planie rozwoju znalazły się choćby: przeprowadzenie kampanii informacyjnej promującej uchwały
Rady Miasta w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości przedsiębiorców ponoszących nakłady
na nowe inwestycje i tworzących
nowe miejsca pracy oraz stosownych konsultacji z organizacjami
przedsiębiorców w sprawie zasadności oraz efektów ewentualnego
zróżnicowania stawek podatku od
nieruchomości dla poszczególnych
rodzajów przedmiotów opodatkowania, obniżenie na określony
czas czynszu od lokali użytkowych
Miasta (na które nie wyłoniono nabywcy w trybie przetargu) do wysokości kosztów eksploatacyjnych
i udostępnienie ich na działalność
gospodarczą osobom posiadającym
status bezrobotnego, coroczne organizowanie konkursu z nagrodami
na „Najlepsze Biznesplany” przyszłych i obecnie funkcjonujących
już w Częstochowie młodych przedsiębiorców, przeprowadzenie wśród

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność
w Częstochowie badania ankietowego na temat oczekiwanych przez
nich i zgodnych z prawem form
wsparcia ze strony administracji
samorządowej, podjęcie inicjatywy
w zakresie możliwości stworzenia
grupy zakupowej energii dla firm
w celu obniżenia cen energii do
produkcji i usług, opracowanie i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta poradników
i vademecum przedsiębiorcy dla
osób rozpoczynających działalność
gospodarczą, opracowanie standardów obsługi inwestorów w Urzędzie
Miasta oraz ścisłe monitorowanie
ich przestrzegania, dokonanie przeglądu procedur obsługi inwestorów
– w kierunku skrócenia czasu oczekiwania na decyzje administracyjne
związane z procesem inwestowania.
Poza tym działania miejskie przewidują: wyodrębnienie w ramach
merytorycznego wydziału Urzędu
Miasta stałego punktu doradczego
dla osób rozpoczynających działalność i mikroprzedsiębiorców, umożliwienie pełnej rejestracji działalności gospodarczej przez internet,
utworzenie w merytorycznym Wydziale Urzędu Miasta „Telefonu
dla Przedsiębiorców” jako narzędzia do informowania i kierowania
przedsiębiorców do odpowiednich
instytucji – w zależności od zgłaszanego problemu, wprowadzenie
w Urzędzie Miasta „Pilnego trybu
rozpatrywania spraw przedsiębiorców”, dokonana już modyfikacja
i zwiększenie przejrzystości portalu gospodarczego Urzędu Miasta,
utworzenie na stronie internetowej
Urzędu Miasta odrębnej zakładki,
zawierającej bazę danych o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w mieście
Częstochowa, promocja na stronie
www miasta przedsiębiorstw osiągających sukcesy i uzyskujących
certyfikaty czy wdrażających nowe
technologie, zainicjowanie i wdrożenie współpracy częstochowskich
organizacji gospodarczych z ich
odpowiednikami z państw Unii Europejskiej, coroczne organizowanie
konkursu na „Najlepszego Młodego
Przedsiębiorcę”.
Pakiet dla posła
Ostatni obszar programu obejmuje wspólne działania samorządu,
parlamentarzystów, pracodawców
i władz uczelni, a także tworzenie
dobrego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości i sprzyjaniu tworzenia nowych miejsc pracy. Zadania
te mają być realizowane poprzez
m.in. przeprowadzenie profesjonalnego badania struktury specjalizacji branżowej lokalnej gospodarki
oraz potencjału kapitału ludzkie-

go, rzetelne zbadanie miejscowego
rynku pracy, rzeczywistych potrzeb
przedsiębiorstw co do ilości i kwalifikacji pracowników oraz udostępnienie danych zarówno wszystkim
wyższym uczelniom na terenie
Częstochowy, jak i uczniom szkół
gimnazjalnych, przed podjęciem
decyzji o wyborze szkoły średniej, zorganizowanie, przy współudziale organizacji gospodarczych
przedsiębiorców, „Częstochowskiej olimpiady przedsiębiorczości” dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, wdrożenie
i coroczne organizowanie, przy
współudziale branżowych organizacji biznesowych, „Otwartych
drzwi w przedsiębiorstwach” dla
młodzieży ponadgimnazjalnej oraz
studentów częstochowskich uczelni,
wypracowanie przez Urząd Miasta,
w ścisłym współdziałaniu z uczelniami wyższymi i organizacjami
gospodarczymi, oraz podpisanie
i wdrożenie w życie porozumienia
lub umowy partnerskiej zmierzającej do wdrożenia systemu kształcenia dostosowanego do współczesnego rynku pracy i rzeczywistego
zapotrzebowania przedsiębiorców
(poprzez np. możliwość zamawiania
przez firmy kierunków i specjalności dokładnie na swoje potrzeby
i wg proponowanego przez firmy
programu nauczania, możliwość
odbywania praktycznej nauki zawodu w firmie zamawiającej kierunek, gwarancję zatrudnienia przez
firmy zamawiające absolwentów
kierunków zamawianych), powołanie w Częstochowie Centrum
Transferu Technologii, pełniącego rolę pomostu pomiędzy środowiskiem naukowym, jednostkami
badawczymi, przedsiębiorcami
i inwestorami zainteresowanymi
lokowaniem kapitału w nowe technologie, gruntowny przegląd aktów
prawnych kształtujących warunki
rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy oraz
opracowanie uwag i postulatów
dla posłów, zaproszenie parlamentarzystów na spotkanie z udziałem
przedstawicieli częstochowskich organizacji gospodarczych, poświęcone przybliżeniu problemów i barier
rozwoju przedsiębiorczości, a tym
samym barier rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc
pracy (przekazanie posłom i senatorom pakietu informacji wskazującej na główne problemy i uzasadniającej potrzebę zmian regulacji
prawnych).
Opracował: DANIEL KLESZCZ,
na podstawie materiałów służb
prasowych częstochowskiego
Urzędu Miasta. Artykuł
ukazał się również w portalu
Podglądu Socjalliberalnego.

Stowarzyszenie „Pokolenia”
– jaka przyszłość?
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Działające od 1990 roku Stowarzyszenie „Pokolenia”, choć uchodzi za mniej znane i mniej
wpływowe niż Stowarzyszenia „Ordynacka”, również próbuje zwiększać i umacniać swoją rolę
pośród lewicowych organizacji.
Ruch zamiast partii
Powstanie Stowarzyszenia zainicjowali byli działacze lewicowego ruchu młodzieżowego,
tworząc je na bazie działających
wcześniej komisji terenowych
Historii Ruchu Młodzieżowego.
Stowarzyszenie „Pokolenia” na
początku swojej drogi przeszło
etap wewnętrznej debaty o charakterze organizacji. Rozważano
powołanie na jej bazie partii politycznej, jednak ostatecznie zdecydowano się pójść w kierunku
jednoznacznie lewicowego ruchu
społecznego. Wieloletnim liderem organizacji był polityk SLD
Jerzy Szmajdziński. Obecnie pracom Stowarzyszenia przewodzi
Stanisław Gabrielski (w gronie
Zarządu możemy znaleźć także
innych byłych parlamentarzystów: Krzysztofa Janika, Jerzego Jaskiernię, Jacka Kasprzyka,

Tadeusza Mylera czy Andrzeja
Różańskiego).
Ideowcy bez alternatywy?
Choć zakładanym celem działalności organizacji było łączenie
doświadczenia starszego pokolenia ludzi lewicy z kreowaniem
młodej lewicowej elity, dziś warto spytać, czy zabieg ten w pełni
się powiódł. Bo choć nie podlega
dyskusji, że także wielu młodych
lewicowych polityków do „Pokoleń” należy, nie da się już powiedzieć, by wielu z nich traktowało
Stowarzyszenie jako swój główny obóz polityczny. Można raczej
odnieść wrażenie, że udział w organizacji traktują jako okazję do
łączności ze starszymi działaczami, co może zaprocentować
w wyborach. W jakiejś mierze
w grę wchodzi też pewnie aspekt
sentymentalny, czy też, częściej,

bardziej pragmatyczny (chęć
poznania i kontrolowania nastrojów lewicowych nestorów),
ale jednak sprawa poparcia tego
środowiska w wyborach jest
w tej materii kluczowa. Krótko
mówiąc, „Pokolenia” nie mają
dziś silnego politycznie adwokata swoich wyborczych interesów,
kogoś takiego, jak „Ordynacka”
ma w osobie podkreślającego
odrębny charakter swojej organizacji Włodzimierza Czarzastego. Stowarzyszenie „Pokolenia” od lat w naturalny sposób
współpracuje przede wszystkim
z SLD (są też członkowie Unii
Pracy). Ta naturalność czasem
pewnie nawet osłabia pozycję
Stowarzyszenia, gdyż ideowość
jego działaczy u większości polityków wywołuje przekonanie, że
„Pokolenia” nie mają innej drogi, niż wyborcze wspieranie SLD.
I chyba jest to założenie w dużej
mierze prawdziwe, bo większość
„pokoleniowców” to szczerzy
lewicowcy, i raczej nie pójdą za
liberalnymi pomysłami gospodarczymi i światopoglądowymi
Twojego Ruchu czy organizacji
nowej lewicy. W tym miejscu
warto zwrócić uwagę na udział
i zaangażowanie intelektualne
„Pokoleń” w pracę Kongresu
Lewicy, którego programowym
działaniom przewodzą politycy
SLD, Józef Oleksy i Krzysztof
Gawkowski.
Tak, to my...

Ulotka wyborcza Joanny Janik, skarbnika
częstochowskich struktur Stowarzyszenia Pokolenia wybory samorządowe 2010 r.

Choć trudno dziś jednoznacznie ocenić liczbę aktywnych
członków Stowarzyszenia, można przyjąć, że jeden z najbardziej prężnych jego oddziałów
funkcjonuje w Częstochowie.
Przewodniczy mu Krzysztof
Kubik (zasiada też w Krajowej
Komisji Rewizyjnej), jednym
z wiceprzewodniczących jest
działacz SLD Grzegorz Makowski, a skarbnikiem Joanna Janik,
wieloletnia częstochowska radna
z ramienia SLD. Częstochowskie
struktury organizowały wiele
debat poświęconych przyszłości
i obecnemu funkcjonowaniu tak
polskiej, jak i częstochowskiej
lewicy. Spotkania te, często organizowane we współpracy z „Ordynacką”, były ważnym głosem
w tworzeniu wzajemnych relacji
starszego i młodego pokolenia
polityków lewicy, poszerzonym
rzecz jasna o rozmowę o przeszłym i przyszłym dorobku pro-

gramowym socjaldemokracji.
Odbywają się one pod hasłem
stanowiącym motto działalności
Stowarzyszenia: „Jesteśmy sobie
nawzajem potrzebni”. Cyklicznie
organizowane są też spotkania
z cyklu „Tak, to ja”, na których
członkowie i sympatycy „Pokoleń” mogą spotkać się z ciekawymi postaciami życia publicznego,
nie tylko ze świata polityki. Częstochowscy działacze aktywnie
wspierali też skuteczne wyborcze
starania Krzysztofa Matyjaszczyka o prezydenturę Częstochowy
w 2010 roku, będąc obecni również na samorządowych listach
SLD.
Z listy do rady
O sporej roli częstochowskich
struktur w Stowarzyszeniu
może świadczyć fakt, że właśnie
w Częstochowie odbyła się grudniowa narada Zarządu Stowarzyszenia z przedstawicielami
terenowych organizacji. Obrady
poświęcono przyszłości i rozwojowi programowemu „Pokoleń”.
W trakcie dyskusji uczciwie
stwierdzono stagnację środowiska, liczebny spadek aktywnych
działaczy, wygaśnięcie obecności
struktur Stowarzyszenia w wielu
miastach, a nawet województwach. Receptą na zmianę tego
stanu rzeczy, i szansą na przyciągnięcie do Stowarzyszenia
nowych wartościowych ludzi,
ma być aktywny udział Stowarzyszenia w wyborach, tych do
Parlamentu Europejskiego, jak
i przede wszystkim w wyborach
samorządowych, które mają służyć wprowadzeniu „pokoleniowców” do rad wszelkich szczebli.
Przygotowania do kampanii

samorządowej w części zostały
zapoczątkowane. Rzecz jasna
pozostaje otwartą kwestia, ile
dynamizmu i sprawności organizacyjnej potrafi wykrzesać z siebie Stowarzyszenie, by zapewnić
swoim działaczom jak najlepszą
pozycję na lewicowych listach
wyborczych i być uznanym za
ważnego politycznego partnera.
To, że w większości ośrodków
„Pokolenia” wybiorą start z list
SLD wydaje się raczej oczywiste.
Tym bardziej że wśród postulatów samorządowych Stowarzyszenia jest choćby zwiększenie
rzeczywistego udziału organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych, co
doskonale współgra z polityką
realizowaną w tych samorządach, w których SLD ma obecnie swoich burmistrzów i prezydentów. Czytając stanowisko
Stowarzyszenia poświęcone
rekomendacjom w wyborach
samorządowych można też odnieść wrażenie, że nie zamyka
ono drogi do porozumień z komitetami stricte lokalnymi, jeśli tylko będą one kierowały się
społeczną wrażliwością i ideami
bliskimi lewicy. Uczestnicy spotkania dostrzegli też konieczność
nadania nowego kształtu swojej
współpracy z SLD, jak i nawiązania bardziej bliskich niż dotąd
relacji z innymi partiami lewicowymi. Stowarzyszenie zamierza
też bardziej aktywnie brać udział
w publicznej debacie o historii
Polski, także w kontekście odkłamywania dziejów Polski Ludowej, choćby poprzez organizację
konferencji, również na poziomie
województw.
DANIEL KLESZCZ

Lider częstochowskich struktur Stowarzyszenia
Pokolenia w trakcie wizyty w brukselskiej siedzibie
Parlamentu Europejskiego
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Jazda z przeszkodami

R

ekordu nie pobiłem, ale
miejsce w ścisłej czołówce
mam zapewnione. Wsiadłem
we Wrocławiu do pociągu o północy wierząc, że obudzę się rano
w Gdańsku. Ale sorry, w tej strefie klimatycznej przejazd z punktu
W do punktu G jest jak gra w ruletkę. Szansa duża jak masz szczęście. Ja i iluś tam jeszcze pasażerów
szczęścia nie mieliśmy. O trzeciej
w nocy obudził mnie konduktor
informując, że gdzieś na zewnątrz
można dostać gorącą herbatę i zupę
pomidorową. Zaproszeniem wzgardziłem, nie łapiąc, po jaką cholerę
ten nocny catering. Zasnąłem, ale
już po godzinie obudziło mnie rytmiczne stukanie. To szczękały moje
zęby, sygnalizując, że temperatura
otoczenia staje się nieznośna. Krótko mówiąc, było piekielnie (adekwatny przymiotnik) zimno. Konduktor coś tłumaczył, zapewniając,
że za chwilę, że wkrótce. Ale po
jakimś czasie i on się poddał. Zapadłem w letarg. O ósmej piętnaście
miałem być w Gdańsku. O 12.00
„zdechła” trzecia lokomotywa, więc
kazano nam opuścić pociąg i prze-

siąść się do innego składu. Operację przeprowadziliśmy w szczerym
polu. Sprawnie i bezszelestnie jak
drużyna komandosów, a nie banda
przemarzniętych pasażerów PKP.
O 13.00 dotarliśmy wreszcie do…
Poznania.
Trzynaście godzin jechałem
z Wrocławia do Poznania. Z podróży do Gdańska musiałem zrezygnować, bo umówione spotkania diabli
wzięli. Pojechałem do Warszawy.
Z tej podróży wyniosłem, oprócz
zapalenia oskrzeli, kilka ciekawych
spostrzeżeń. Jesteśmy narodem kochanym, ale skorym do szybkiego
ferowania wyroków i jeszcze szybszego ich egzekwowania. Nie muszę
chyba dodawać, że za każde przewinienie, błąd lub zaniechanie wyrok jest ten sam – najwyższy z możliwych. Dla pani minister, że nie
potrafiła dyplomatycznie dać nam
do zrozumienia, że za niskie temperatury jej resort nie odpowiada
– dymisja. Dla PKP za całokształt,
a w szczególności za brak wypracowanych procedur postępowania
w takich sytuacjach – likwidacja.
I generalnie dla wszystkich, którzy

nawinęli się przy okazji. Bo konduktor nie umiał odpowiedzieć na
każde pytanie, maszynistę z Ostrowa trzeba było przywieźć taksówką
i nikt nie wytłumaczył, co to znaczy,
że „trakcja się zwaliła” – dymisje,
zwolnienia, kary kodeksowe i lincze. Obserwowałem i słuchałem
zapiekłych dysput współtowarzyszy
niedoli. Wszyscy żądni zemsty i odszkodowań. Za krzywdy poniesione
i straty z odwołanych kontraktów,
zarzuconych prac i innych szkód
rzeczywistych i wydumanych. Żal
było patrzeć na kulących się pracowników kolei, którzy zbierali
gromy za nie swoje błędy i zaniechania.
Jeden z tych zarzutów jest mocno zasadny – BRAK PROCEDUR.
Kolej nie musi odpowiadać za klęski żywiołowe i za kiepski stan
techniczny sieci. Ale można było
przewidzieć, że zimą do takich stanów alarmowych dojdzie, a wtedy
zamiast dumania i panicznych akcji
doraźnych, powinna zadziałać bezmyślna, ale skuteczna procedura.
Pasażerowie uwięzieni w nieogrzewanych wagonach powinni mieć

zapewnione ciepłe napoje i jakieś
koce. Jeżeli już przywieziono zupę,
to niech ktoś ją rozniesie po przedziałach, a nie każe wychodzić na
mróz. Bo korzyść z ciepłego posiłku będzie żadna, jeżeli trzeba
będzie się wychłodzić. I żeby nie
pisać o tym samym w lecie, podpowiadam, że podobna procedura
powinna zadziałać w sytuacji, gdy
pociągi staną z powodu upałów.
Tyle że zamiast gorących napojów
trzeba by dostarczyć zimne. Część
z pasażerów należałoby przewieźć
transportem zastępczym, a przynajmniej matki z dziećmi i ludzi starszych. I wreszcie, na miły Bóg, trochę działań PR-owych. Niechże ten
konduktor przejdzie po przedziałach i zapyta, czy ktoś nie potrzebuje opieki lekarskiej. Może doradzi,
że cieplej i raźniej będzie w grupie.
I na bieżąco informuje, jakie działania są podejmowane przez ekipy
naprawcze.
I jeszcze jedno. Ja rozumiem, że
kolej to nie jest stare PKP. Monopol przekształcił się w kilka spółek,
które działają na własny rachunek
i niezależnie od pozostałych. Ich

zarządy konkurują i mogą się nawet nieszczególnie lubić. Ale w tak
wyjątkowej sytuacji powinna być
respektowana zasada solidarnej
odpowiedzialności za pasażerów.
Bo dzisiaj jadę TLK, a jutro mogę
podróżować z IR. I jeżeli niemal
wszystkie pociągi stanęły, to klienci
powinni mieć prawo wykorzystania
zakupionych biletów w dowolnym
pociągu. Jakoś to sobie rozliczcie,
w dobie przenośnych kas fiskalnych
temat jest do ogarnięcia. A tymczasem konduktor z tego drugiego
nie chciał uznać biletu z pierwszej,
przerwanej przez „sorry, klimat”
podróży. Owszem, potwierdził, że
należy mi się zwrot pieniędzy, ale
on pracuje dla innej spółki. A gdybym nie miał kasy na zakup nowego
biletu? Miałem wbrew swojej woli
brać udział w biciu rekordu na długość podróżowania polską koleją?
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