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Szanowny	 Panie	 Przewodniczący,	 jestem	 zwolennikiem	 finalizowania	 spraw	
niezamkniętych.	Listem	tym	chciałbym	zamknąć	zdarzenie	z	29.01.2015	roku,	gdy	jako	członek	
Rady	 Nadzorczej	 VIII	 kadencji	 zorganizował	 Pan	 spotkanie	 o	 godz.15.30	w	 nastawni	 K‐789	 z	
pracownikami	EC2.	Na	spotkaniu	tym	użył	Pan	w	wypowiedzi	skierowanej	do	mnie	słów,	które	
powszechnie	 uważane	 są	 za	 obraźliwe.	 Słowa	 te	 zostały	 wypowiedziane	 w	 obecności	 10	
świadków.	Obiecałem	wówczas	Panu,	że	sprawa	ta	zakończy	się	w	sądzie.	Na	szczęście	dla	Pana	
pozew	został	przygotowany	tuż	po	rozpoczęciu	kampanii	do	Rady	Nadzorczej.	Musiałem	podjąć	
wówczas	 trudną	decyzję	 i	odpowiedzieć	sobie	na	kilka	pytań.	Czy	czas	kampanii	wyborczej	 to	
najodpowiedniejszy	moment	na	rozpoczęcie	sprawy	sądowej?	Czy	pracownicy	nie	mają	już	dość	
sporów	personalnych?	Czy	możliwa	jest	jakakolwiek	współpraca	z	Panem	na	niwie	związkowej?	
Czy	zaniechanie	kolejny	już	raz	założenia	sprawy	sądowej	przeciwko	Panu	nie	zachęci	Pana	do	
ponowienia	 takich	 zachowań	 i	 nie	 będzie	 odebrane	 jako	 oznaka	 mojej	 słabości?	 Czy	 warto	
rozpraszać	moją	uwagę	na	sprawy	sądowe,	czy	raczej	skupić	się	na	działalności	związkowej	dla	
dobra	 pracowników?	 Po	 ogłoszeniu	wyników	wyborów	 do	 RN,	 powstało	 kolejne	 pytanie,	 czy	
możliwa	jest	nasza	współpraca	w	Radzie	Nadzorczej	IX	kadencji?	

Szanowny	 Panie	 Przewodniczący,	 może	 okazać	 się	 to	 moją	 wadą	 w	 tym	 konkretnym	
przypadku,	ale	z	natury	jestem	wiecznym	optymistą.	Pracownicy	chętnie	widzieliby	współpracę	
Przewodniczących	 dwóch	 najbardziej	wpływowych	 związków	 zawodowych.	 Od	 prawie	 trzech	
lat	osobiście	również	liczę	na	taką	współpracę	i	często	opisywałem	jak	taka	współpraca	mogłaby	
wyglądać.	Niepokoją	mnie	pewne	działania	 z	Pana	 strony,	 które	 stawiają	 pod	dużym	 znakiem	
zapytania	 Pańską	 rzeczywistą	 wolę	 współpracy.	 Dla	 przykładu,	 zakazał	 Pan	 mojego	
uczestnictwa	 w	 ostatnio	 organizowanej	 demonstracji	 ZZPRC.	 Nie	 wyraża	 Pan	 zgody	 na	 moje	
uczestnictwo	w	 spotkaniach	dotyczących	 zmian	naszego	ZUZP,	 choć	pracodawca	oficjalnie	nie	
ma	nic	przeciwko	mojej	obecności.	Przypominam,	że	chodzi	w	 tym	wypadku	o	samą	obecność	
bez	wpływania	na	kształt	zmian	ZUZP.	Nie	zgodził	się	Pan	przyznać	kandydatowi	wysuniętemu	
przez	 Nową	 Inicjatywę	 tytułu	 Zasłużonego	 Pracownika,	 choć	 pod	 względem	 stażu,	 zasług,	
ważności	 zajmowanego	 stanowiska	 i	 liczebności	 naszego	 związku	 tytuł	 ten	 powinien	 być	
przyznany.	 Uporczywie	 i	 fałszywie	 przedstawia	 Pan	 mnie	 jako	 osobę,	 z	 którą	 nie	 można	
zawiązać	współpracy	 czy	 kompromisu.	Można	 by	 zastanowić	 się,	 czy	 Panu	w	 ogóle	 zależy	 na	
współpracy	 z	 Nową	 Inicjatywą	 czy	 wprost	 przeciwnie?	 Czy	 Pan,	 Szanowny	 Panie	
Przewodniczący,	nie	robi	wszystkiego,	aby	jej	nie	było?	Czy	nie	blokuje	naszej	współpracy	
porozumienie,	 o	 którym	 wspomniał	 Pan	 Prezes	 Lacombe	 w	 2009	 roku?	 Czy	 ma	 Pan	
„skrępowane”	ręce	i	nogi	owym	porozumieniem?	

Szanowny	 Panie	 Przewodniczący,	 niniejszym	 chciałbym	 Pana	 poinformować	 o	
zamknięciu	 sprawy	 z	 29.01.2015	 roku,	 pozew	 przeciwko	 Panu	 nie	 zostanie	 złożony.	
Zdecydowanie	też	pragnę	podkreślić,	że	jeśli	sytuacja	z	obrażaniem	mnie	przez	Pana	lub	
przez	innego	członka	Zarządu	ZZPRC	powtórzy	się	po	raz	kolejny,	nie	zawaham	się	przed	



sądowym	rozwiązaniem	sprawy,	nawet	podczas	kampanii	wyborczej.	Decyzję	tę	podjąłem	z	
powodu	 nadziei	 wielu	 pracowników,	 którzy	 oczekują	 od	 nas	 współpracy.	 Ponieważ	 jestem	
osobą	konkretną,	zmierzającą	szybko	do	upragnionego	przez	wszystkich	celu,	proponuję:	

‐	spotkanie	Zarządów	naszych	związków	we	wrześniu	tego	roku,	aby	porozmawiać	o	zarysach	
naszej	współpracy,	

‐	 wspólnie	 tworzyć	 sprawozdania	 z	 kolejnych	 Rad	 Nadzorczych,	 tak,	 aby	 pracownicy	 mieli	
rozsyłane	 nasze	 wspólne	 podsumowanie	 na	 pracownicze	 skrzynki	 mailowe.	 Technicznie	
mogłoby	wyglądać	to	w	ten	sposób,	że	Pan,	 jako	osoba	o	dłuższym	stażu	w	Radzie	Nadzorczej,	
przygotowywałby	 projekt	 sprawozdania,	 po	 czym	 opiniowałbym	 takie	 sprawozdanie,	
podpisywalibyśmy	 je	 i	 rozsyłalibyśmy	pracownikom	przez	media	 zakładowe,	 tak	 jak	 to	miało	
miejsce	do	tej	pory.	Ewentualne	rozbieżności	i	uwagi	dodatkowe	będziemy	mogli	przedstawiać	
na	swoich	stronach	internetowych,	

‐	 podjąć	 regularne	 pikiety,	 demonstracje	 przed	 siedzibą	 Veolii	 w	 Warszawie	 w	 sprawie	
pracowników	 potrzebujących	 najbardziej	 naszej	 pomocy	 w	 tej	 chwili	 czyli	 pracowników	
bocznicy	 i	pracowników	 tzw.	 Inżynierii,	 którym	może	być	 zaoferowany	 jesienią	Program	Niby	
Dobrowolnych	Odejść	nr	6	.	

Szanowny	Panie	Przewodniczący,	 stawiam	Panu	konkretne	propozycje.	Dość	 chowania	
się	za	plecami	innych,	dość	sugerowania	jakobym	nie	przyjął	zaproszenia	na	obiad,	dość	bajek,	
które	 niczego	 nowego	 i	 pozytywnego	 nie	 wnoszą.	 Tym	 pismem	 składam	 Panu	 konkretne	
propozycje.	 Brak	 woli	 współpracy	 będzie	 dla	 mnie	 potwierdzeniem,	 że	 blokuje	 Pana	
porozumienie	z	2009	roku,	o	którym	wspomniał	Pan	Lacombe,	będzie	potwierdzeniem,	
że	 Pan,	 Przewodniczący	 największego	 związku	 zawodowego	 Veolia	 Energia	 Łódź,	 tak	
naprawdę	 niewiele	 już	 może,	 będzie	 świadczyć	 o	 katastrofalnej	 sytuacji	 wszystkich	
pracowników	naszej	firmy.	Panie	Przewodniczący,	proszę	udowodnić	wszystkim,	że	może	
Pan	 również	 aktywnie	 współpracować	 z	 Nową	 Inicjatywą,	 a	 nie	 tylko	 mówić	 o	
współpracy.	

Szanowny	Panie	Przewodniczący,	jeśli	porozumienie	z	pracodawcą	jest	niekorzystne	dla	
ogółu	 pracowników,	 to	 trzeba	 się	 z	 niego	 wycofać.	 Nie	 ma	 innego	 wyjścia	 albo	 wszyscy	
przegramy.	Podkreślę,	nie	będzie	to	wstydem	dla	Pana,	gdy	wycofa	się	Pan	z	uzgodnień	owego	
porozumienia.	Wręcz	przeciwnie.	Nie	był	Pan	przecież	w	2009	roku	Przewodniczącym	ZZPRC,	
nie	ponosi	więc	Pan	bezpośredniej	odpowiedzialności	za	porozumienie.	Ma	Pan	wszystko,	aby	
poprowadzić	sprawy	pracownicze	do	zwycięskiego	finału.	Jedyną	receptą	na	sukces	jest	jednak	
aktywne	 działanie.	 Innej	 drogi	 nie	 ma.	 Upublicznienie	 naszych	 spraw	 poprzez	 pikiety,	
demonstracje,	 wywiady	 udzielane	 w	 mediach,	 płatne	 ogłoszenia,	 spory	 zbiorowe	 to	 jedyne	
sposoby	na	 osiągnięcie	 sukcesu	 i	 pokazanie	 francuskiemu	 inwestorowi,	 że	 potrafimy	 działać	 i	
bronić	naszych	pracowniczych	i	narodowych	interesów.	

Szanowny	Panie	Przewodniczący,	powalczmy	razem	o	wspólne,	fundamentalne	sprawy.	
Sukces	jest	na	wyciągnięcie	ręki.	Od	nas	zależy,	czy	na	emeryturze	powiemy	naszym	wnukom,	że	
jesteśmy	 nieudacznikami,	 którzy	 nic	 nie	 zrobili,	 aby	 aktywnie	 i	 skutecznie	 bronić	 się	 przed	
bezduszną	polityką	pracodawcy,	czy	facetami	„z	jajami”,	którzy	potrafili	twardo	negocjować	i	nie	
zawierać	porozumień	niekorzystnych	dla	pracowników.		

	

Z	 poważaniem,	 Krzysztof	 Stefański,	 Przewodniczący	 Związku	 Zawodowego	 Nowa	
Inicjatywa	


