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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? Zielonej Góry to główne tematy podnoszone przez
członków ZRG.
22.02.2011 Posiedzenia ZR Gorzów
8.Ustalono wstępny termin następnego posiedzenia
NSZZ Solidarność
ZRG.
W Gorzowie Wlkp. na comiesięcznym zebraniu spo- 24.02.2011 Rozmowy płacowe w Enea S.A.
tkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów
i Enea Operator –brak uzgodnień
NSZZ Solidarność. Po przyjęciu protokołu z ostat1.Spotkanie płacowe w Enea S.A.
niego zebrania i wysłuchaniu informacji z działalnoPrzedstawiciele Zarządu Enea S.A. oraz strony
ści Prezydium członkowie ZR przystąpili do realizazwiązkowej nie doszły do porozumienia w sprawie
cji wcześniej przyjętego programu zebrania.
ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. w 2011 r.
Do zawarcia porozumienia brakowało naprawdę
niewiele. Druga tura rozmów ma duże szanse na zawarcie stosownego porozumienia. Strona społeczna
zdecydowany nacisk kładzie nie na fundusz nagród
lecz na podwyższanie płacy zasadniczej. Przedstawiciele NSZZ Solidarność złożyli na piśmie zgłoszenie
żądania płacowego skupiającego się na jak największym podwyższeniu płac zasadniczych. W przypadku nie spełnienia oczekiwań strony związkowej do
28.02.2011 powstanie spór zbiorowy i następne spotkanie odbędzie się w formie rokowań w sporze
zbiorowym.

Członkowie ZR Gorzów podczas obrad

Tematyka jaką zajmowali się członkowie ZR:
1.Fundacja dla Solidarności-odwołano Zarząd Fundacji i powołano nowy.
2.Spotkania z Komisjami Zakładowymi. Omówiono
harmonogram oraz tematykę ,która zostanie poruszona na spotkaniach z komisjami zakładowymi w naszym regionie.
3.Szkolenia związkowe. Przedstawiono terminy
szkoleń ,w najbliższym czasie odbędą szkolenia dla
Społecznych Inspektorów Pracy oraz dla nowopowstałych organizacji związkowych.
4.Zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez
ZRG. Letni wypoczynek w Niechorzu, Turniej
J.Wielogórskiego,30 rocznica stanu wojennego to
tylko niektóre imprezy , których organizatorem jest
ZRG.
5.Składki związkowe- do Komisji Zakładowych zostaną wysłane specjalne druki celem dyscyplinowania KZ odprowadzania składek związkowych.
6.Sytuacja w Kostrzyńskim „Teleskopie”. Zarząd
Firmy łamiąc wiele przepisów prawa zwolnił z pracy
członków nowopowstałej Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. Omówiono działania jakie zostały
podjęte celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz scenariusz dalszych działań.
7.Sytuacja w zakładach pracy w regionie. Przebieg
Akcji protestacyjno-strajkowej w Enei ,spór zbiorowy w Bortneze ,przenoszenie kolejnych urzędów do

Negocjacje płacowe w Enea S.A.

2. Spotkanie płacowe w Enea Operator.
Podobnie jak w Enea S.A. w Operatorze nie doszło
do zawarcia porozumienia płacowego, z tym ,że w
przeciwieństwie do rozmów w S.A. nie było nawet
cienia szansy na porozumienie się stron. Zarząd
Operatora konsekwentnie upierał się na swojej propozycji czyli brak obligatoryjnych podwyżek płac
zasadniczych i przeznaczenie środków na podwyżki
w 2011 na fundusz motywacyjny z możliwością indywidualnych przeszeregowań dla niewielkiej grupy
pracowników Operatora. Takie stanowisko Zarządu
jest nie do przyjęcia dla strony społecznej. Argumenty strony związkowej: -bardzo dobre wyniki finansowe.-ograniczenie zatrudnienia przy niezmienionych
a czasami zwiększonych zadaniach, rosnąca inflacja, wzrost kosztów utrzymania, nie zmieniły stanowiska Zarządu Operatora. Na takie postępowanie
pracodawcy odpowiedzią NSZZ Solidarność było
wręczenie Zarządowi głoszenia żądania podwyższe(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Podzakładowa NSZZ Solidarność Oddziału Dystry(Ciąg dalszy ze strony 2)
nia płac zasadniczych dla wszystkich pracowników. bucji Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z 25
Dalsze rozmowy będziemy chcieli kontynuować
stycznia 2011 i wysłuchaniu sprawozdania z działalzgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbioroności złożonego przez Przewodniczącego KP przywych.
stąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Zarząd Operatora podczas negocjacji

Jedyne co udało się uzgodnić to wypłatę premii
rocznej do 31 marca 2011. Na styczniowe pismo
związków zawodowych sugerujące ,żeby podzielić
się bardzo dobrym wynikiem wypracowanym przez
załogę w 2010 poprzez przekazanie dodatkowego
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych strona pracodawcy nie ustosunkowała się. Padła deklaracja ,że jak będzie spokój to rozważą taką
możliwość.

24.02.2011 Wezwanie przedsądowe w
sprawie akcji pracowniczych.
Kancelaria Radcy Prawnego Paweła Cierkońskiego
w imieniu 201 pracowników Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp skierowała do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty odszkodowania za niezaliczenie
okresu pracy w Enea Operator do stażu akcyjnego.
„Działając w imieniu pracowników Enea S.A., Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wielkopolskim, których pełnomocnictwa załączam, wzywam Państwa
do zapłaty w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma kwoty: Tytułem zgłaszanego niniejszym pismem żądaniem zapłaty jest odszkodowanie
z powodu niezgodnego z prawem zakwalifikowania
moich klientów do poszczególnych grup wyodrębnionych ze względu na łączny okres zatrudnienia w
procesie prywatyzacji Enea S.A”.
„Wadliwe ustalenie stażu pracowniczego skutkowało
zaszeregowaniem każdego z moich mandantów do
niższej z wyodrębnionych grup. W konsekwencji
powodowało to wadliwe sporządzenie ostatecznej
listy uprawnionych pracowników”.
„W wypadku odmowy zapłaty proszę o niezwłoczne zajęcie stanowiska na piśmie. Wobec braku reakcji z Państwa strony sprawa zostanie niezwłocznie skierowana na drogę postępowania sądowego”. Do wezwania dołączono odpisy pełnomocnictw udzielonych przez pracowników.

25.02.2011 Obradowała KP Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp.
W Rejonie Dystrybucji Dębno obradowała Komisja

Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej

Tematyka zebrania:
1.Sprawy płacowe. Zebrani zapoznali się z efektami
rozmów płacowych w Enea S.A. Operatorze oraz
Elektrowni Kozienice. Przebieg rozmów w Operatorze jasno wskazuje ,że szykuje się nam kolejny spór
zbiorowy.
2.Pozwy Sądowe przeciwko Enea S.A. Zakończono
akcję zbierania chętnych do dochodzenia swoich
praw przed Sądem w związku z niezaliczeniem stażu
pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. 201 osób
złożyło stosowne pełnomocnictwa i podpisało umowy z Kancelarią Prawną Pawła Cierkońskiego. 24
lutego złożone zostało wezwanie przedsądowe do
Zarządu Enea S.A.
3.Prywatyzacja. Przedstawiono aktualne wiadomości
dotyczące prywatyzacji. Złożono pisma do Parlamentarzystów Lubuskich oraz Radnych Miasta Gorzowa Wlkp. Media Gorzowskie też dostały wyczerpujące informacje dotyczące planów tej haniebnej
prywatyzacji. MSP zapowiedział ,że decyzję o ewentualnej sprzedaży Enei EDF-owi podejmie do końca
pierwszego kwartału.
4.Akcja protestacyjno strajkowa. Zapoznano się z
relacją oraz efektami manifestacji w Warszawie z 7
lutego 2011r. Dalsza nasze kroki uzależnione są od
decyzji Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność , która podjęła się organizacji ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej.
5.Pielgrzymka do Częstochowy. Przyjęto program
tegorocznej pielgrzymki-dostępny na naszej stronie:
Menu- Organizowane przez nas imprezy.
6.Upominek świąteczny dla członków związku. Podjęto decyzję o ufundowaniu upominku z okazji
(Ciąg dalszy na stronie 4)

(Ciąg dalszy ze strony 3)
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członków w Komisjach wchodzących w skład SKE.

Świąt Wielkanocnych.
7. Spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Po
zakończeniu zebrania KP członkowie Prezydium
spotkali się z załogą RD Dębno. Podczas zebrania
dało się zauważyć zaniepokojenie związane z zamieszaniem jakie panuje w firmie a związane jest z
planami prywatyzacji i restrukturyzacji. Tylko
wspólna walka może zabezpieczyć interesy pracownicze w tych procesach i to jeden z głównych wniosków jakie nasuwa się po spotkaniu.

7.03.2011 Złożenie petycji do
Wojewodów z terenu działania Enea,
wizyta u Posła J. Zycha
Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Enea złożyli petycję przedstawicielom Rządu RP Wojewodom: Wielkopolskim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim, Zachodniopomorskim.

3.03.2011 Obradowała Rada SKE
NSZZ Solidarność.
W Mikorzynie k/Konina obradowała Rada Sekcji
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

Wojewoda Lubuski + Przew. NSZZ S z Gorzowa i Z.Góry

Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania przystąpiono do realizacji programu zebrania:
1.Posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność. Przewodniczący SKE zapoznał
członków Rady z tematyką posiedzenia SGiE.
2.Komisja Gospodarki. Relacja z posiedzenia komisji oraz propozycjami zmian ustaw w tym też Prawa
Energetycznego.
3.Sytuacja w branży. Przedstawiciele poszczególnych grup energetycznych zdali relację z sytuacji w
grupach energetycznych: Enea , PGE ,Energa, Tauron. W większości grup trwają spory zbiorowe.
4.Akcja protestacyjno-strajkowa. W branży panuje
napięta sytuacja , koordynacja protestów to zadanie
dla władz SKE. Rada podjęła decyzję o zaproszeniu
na następne spotkanie Rady Przew. Komisji Krajowej Piotra Dudy oraz Przew. SGiE Kazimierza Grajcarka celem zapoznania ich z sytuacją w branży i
ewentualnym wspólnym proteście.
5.Sprawy finansowe. Skarbnik Sekcji zapoznał zebranych ze składkami jakie wpływają do SKE. Komisje mające zaległości zostały zobowiązane do jak
najszybszego ich uregulowania.
6.Ankiety członkowskie. Przypomniano o obowiązku składania co kwartał ankiet mówiących o ilości

W Zielonej Górze petycję Wojewodzie LubuskiemuHelenie Hatce wręczyli Przewodniczący Komisji
Podzakładowych z Zielonej Góry R.Jusis i z Gorzowa Wlkp. K. Gonerski. Pani Wojewoda wykazała
zainteresowanie problemami energetycznymi i obiecała w najbliższym możliwym terminie zwołać Zespół bezpieczeństwa energetycznego działającego
przy Wojewodzie Lubuskim. Na spotkanie mają być
zaproszeni przedstawiciele Enei celem zapoznania
członków zespołu z zagrożeniami jakie wynikają z
planów sprzedaży Enea. Spotkanie takie zaplanowa-

Spotkanie z Posłem PSL Józefem Zychem
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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przez Sąd. Takie postępowanie pracodawcy jedno(Ciąg dalszy ze strony 4)
znacznie wskazuje na to ,że jedna ze stron porozune zostało na 5.04.2011. Pani Wojewoda 22.03.2011 mienia spisanego na piśmie nie wywiązuje się ze zoskierowała pismo do MSP –treść pisma dostępna na bowiązań na niej ciążących. Strona społeczna w
naszej stronie.
przedmiotowej sprawie przedstawi opinie prawne
Przewodniczący KP z Gorzowa i Zielonej Góry od- sporządzone przez Prawników.
wiedzili również Posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Józefa Zycha.
Spotkanie dotyczyło pisma do Parlamentarzystów z
28 stycznia 2011. Krótka dyskusja uszczegółowiła
problemy z jakimi borykają się energetycy w Enea.
Poseł Zych obiecał zwołanie Zespołu Parlamentarzystów Lubuskich zajmujących się bezpieczeństwem energetycznym Naszego Regionu.
Wnioski po spotkaniu-Tylko wspólne działania mogą zapobiec planom haniebnej prywatyzacji Enea.

9-10.03.2011-Z Zarządem Enea S.A. o
Przedstawiciele strony społecznej
zawartych porozumieniach, płacach,
Regulaminie Pracy i premii motywacyjnej. 2.Rokowania płacowe w Enea S.A. Na prośbę Praco-

W Baranowie spotkały się strony dialogu społeczne- dawcy przedstawiciele NSZZ Solidarność uszczegógo w Enea S.A.
łowili wcześniej złożone żądania. Pozostałe organizacje związkowe przystąpiły do sporu zbiorowego
wszczętego przez NSZZ Solidarność. Podczas rokowań doszło do dalszego zbliżenia stanowisk ,do
uzgodnienia pozostaje kwota podwyżki oraz sposób
jej podziału tj. ile obligatoryjnie do płacy zasadniczej ile uznaniowo do zasadniczej oraz wysokość
nagród o charakterze motywacyjnym. Strony ustaliły ,że rokowania będą kontynuowane 16 marca
2011r.
3.Regulamin pracy w Enea S.A.. Strona związkowa
zgłosiła szereg uwag do propozycji zmian Regulaminu zgłoszonych przez pracodawcę. Ustalono ,że jePrzedstawiciele Enea S.A.
żeli do 14 marca 2011 strona związkowa nie zgłosi
Tematy poruszane podczas spotkania:
więcej uwag regulamin będzie można uznać za
1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiauzgodniony.
dających praw do akcji (Porozumienie ze Zdroiska z
4.Regulamin premii motywacyjnej dla pracowników
28.05.2008 r.) Strona pracodawcy po raz kolejny
Departamentu Handlu w Enea S.A. Strona społeczna
przedstawia opinię prawną kwestionującą uzgodnienie zgadza się na wprowadzenie premii motywacyjnia zawarte w w/w porozumieniu. Według opinii
nej. Taki składnik płacowy nie jest zapisany w ZaKancelarii Sołtysiński Kawecki- Szlęzak świadkładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Strona spoczenie takie narusza ustawę o Komercjalizacji i pryłeczna nie wyklucza wprowadzenia takiego składniwatyzacji. Strona związkowa zarzuciła Kancelarii
ka płacowego ,pod warunkiem uzgodnienia jego
kwestionowanie Porozumienia , którego była współtreści w formie protokołu dodatkowego do ZUZP
autorem. Świadczenie takie zostało wypłacone praoraz objęcie nim wszystkich pracowników a nie wycownikom Elektrowni Kozienice i nikt w tedy nie
biórczo pracowników Departamentu Handlu.
robił problemów. Strona społeczna odbiera to jako
11.03.2011 Uzgodnienie planu wspólnej
kolejny przykład łamania zawartych porozumień.
działalności socjalnej na 2011 r. w Enea
Emocjonalna dyskusja niestety nie zmieniła poglądu
stron na w/ w porozumienie. Przedstawiciele praco- Strony dialogu społecznego w Enea spotkały się w
dawcy poinformowali ,że z uwagi na przedstawioną Poznaniu celem uzgodnienia planu działalności soopinię prawną oraz odmienne stanowisko strony spo- cjalnej na 2011 rok w ramach wspólnej działalności
socjalnej prowadzonej w ramach grupy kapitałowej
łecznej Spółka skieruje sprawę do rozstrzygnięcia

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

Enea. Ustalono jednolite zasady działalności socjalnej. Obsługę i administrację wspólnej działalności
powierzono Enea Operatorowi. Preliminarze wydatków będą podzielone na pięć obszarów terytorialnie
związanych z siedzibami Oddziałów Dystrybucji.
Wprowadzono nowy jednolity system kontrolowania przychodów i wydatków z funduszu. Ustano progi dochodowe uprawniające do dofinansowania do
wypoczynku pracowników ,emerytów, rencistów i
innych osób uprawnionych. Wprowadzono nowe
zasady dokumentowania dochodu rodziny ubiegającej się o dofinansowanie wypoczynku. W tym roku
osoba ubiegająca się o dofinansowanie będzie zobowiązana do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów
przez rodzinę w 2010 r. Szczegóły uzgodnionego
planu do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Solidarność Enea:
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego spotkania z 17
lutego 2011r.
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie prezydium zdali relację z faktów
jakie wydarzyły się od ostatniego zebrania.
3.Sprawy płacowa. Omówiono zgłoszone żądania
płacowe w ramach grupy kapitałowej Enea. Przeanalizowano zawarte porozumienia płacowe w Enea
S.A. oraz w Elektrowni Kozienice. Grupie negocjacyjne dano wytyczne odnośnie negocjacji w pozostałych spółkach grupy kapitałowej.
4.Sprawy socjalne. Przedstawiono plan działalności
socjalnej dla grupy kapitałowej Enea. Szczegółowe
plany działalności zostaną ustalone w Oddziałach
Dystrybucji.

16.03.2011 Porozumienie płacowe
w Enea S.A.
Kolejna tura rokowań w sporze zbiorowym w Enea
S.A. przyniosła oczekiwany skutek w postaci zawarcia porozumienia płacowego. Strony dialogu społecznego uzgodniły wysokość przeszeregowań płaca
zasadniczych oraz wysokość premii motywacyjnej
za pierwsze półrocze 2011. Ustalono również wysokość nagrody na Dzień Energetyka.
Po raz kolejny strony nie uzgodniły Regulaminu Organizacyjnego.
Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Członkowie KP ze Szczecina

5.Restrukturyzacja wewnętrzna . Omówiono projekty restrukturyzacji wewnętrznej wynikające z planów poszczególnych zarządów. Większość tych proNa kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się
jektów łamie zawarte porozumienia i w związku z
członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli- tym jest nie do przyjęcia.
darność Enea. W posiedzeniu uczestniczyli również 6.Propozycje zmian do ZUZP. Pracodawcy próbują
członkowie Komisji Podzakładowej ze Szczecina.
wprowadzić wcześniej zlikwidowaną premię regulaminową dla wybranych grup pracowników. Strona
związkowa nie widzi konieczności stwarzania nowego składnika płacowego.
7.Relacja z posiedzenia Sekcji Krajowej Energetyki
NSZZ Solidarność. Członkowie Rady SKE przekazali relację o sytuacji w poszczególnych grupach
energetycznych. W większości grup prowadzone są
spory zbiorowe związane z nieuzgodnieniem polityki płacowej na 2011 r. oraz łamaniem zawartych
porozumień. SKE podjęła się koordynacji ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
8.Prywatyzacja Enea. Zapoznano członków KM z
działaniami jakie są i będą podejmowane w celu zablokowania planów sprzedaży Enea dla EDF.
Członkowie KM podczas obrad
9.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie mająTematyka obrad Komisji Międzyzakładowej NSZZ
(Ciąg dalszy na stronie 7)

17.03.2011 Obradowała KM NSZZ
Solidarność Enea.
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cych praw do akcji pracowniczych. Zarząd Enea
podpierając się opinią prawną ,która została zrobiona
na ich zlecenie nie zamierza respektować zawartych
w tym celu porozumień. Podjęte zostaną działania w
przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
10.Pozwy do sądów w sprawie nie zaliczenia stażu
pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Przedstawiciele Komisji Podzakładowych przedstawili stan zaawansowania prac nad złożeniem pozwów do sadów
przeciwko zarządowi Enea S.A.
11. Wybory członka Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej wybieranych przez załogę w Energobudzie. Podsumowano akcję wyborczą oraz błędy jakie
zostały popełnione podczas tych wyborów.

Od 1980 był aktywnym członkiem NSZZ Solidarność, osierocił troje dzieci.
Łączymy się w bólu z Rodziną zmarłego Kolegi.

21.03.2011 Uzgodnienie planu działalności
socjalnej na 2011 r. w OD Gorzów Wlkp.

Przedstawiciele Dyrekcji oraz Związków Zawodowych z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się celem uzgodnienia planu wspólnej działalności
socjalnej w 2011 na terenie działania OD Gorzów
Wlkp. Wytyczne jakie zostały uzgodnione w Poznaniu 11 marca 2011 jasno określiły zasady jakie będą
obowiązywały w tym roku. Tabele dochodowe zostały wypełnione liczbami i w ten sposób określono
zasady dofinansowania do wypoczynku pracowników ,emerytów i rencistów oraz dzieci. Ustalono
19.03.2011 Zabójstwo na GPZ Barlinek również dofinansowanie do biletów na imprezy sporOkoło godz. trzeciej w nocy, 19. marca, doszło do towe oraz kulturalno oświatowe. Pewne zamieszanie
tragicznego w skutkach zdarzenia na terenie Głów- wywoła na pewno udokumentowanie dochodów
nego Punktu Zasilania (GPZ) w Barlinku Dyspozy- swojej rodziny zaświadczeniami wydawanymi przez
tor Rejonowej Dyspozycji Ruchu dostał sygnał, że Urząd Skarbowy. Jak do każdej nowości trzeba bęcoś niepokojącego dzieje się na terenie GPZ-tu .W dzie się do tego przyzwyczaić.
celu wyjaśnienia co się dzieje na GPZ-cie wysłano Szczegóły uzgodnionych zasad do uzyskania w sietam montera Pogotowia Energetycznego Barlinek dzibach NSZZ Solidarność.
Marka Gajka. Kiedy długo nie wracał, postanowio22.03.2011 Posiedzenie ZR Gorzów
no sprawdzić, co go zatrzymało. Na terenie stacji
NSZZ Solidarność.
transformatorowej, policja znalazła nieżyjącego praW Gorzowie na comiesięcznym posiedzeniu spotkacownika. Marek Gajek najprawdopodobniej na GPZ
li się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu
-cie zastał złodziei , którzy następnie go zabili .
NSZZ Solidarność.
Sprawę wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Enea Operator za pomoc w ujęciu sprawców tego mordu wyznaczyła nagrodę w wysokości
20 tys. zł. Marek miał 56 lat,
był długoletnim pracownikiem
energetyki( przepracował 31
lat), Pracę w energetyce traktował jak służbę i podczas pełnienia tej służby został zabity.

Członkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność

.Tematyka obrad:
1.Przyjęcie programu z ostatniego zebrania. Przyjęto
program z jedna poprawką.
2.Informacja z prac Prezydium Zarządu Regionu.
Wysłuchano sprawozdania złożonego przez poszczególnych członków Prezydium.
Marek na manifestacji w Warszawie .

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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3.Przewodniczacy ZR zdał obszerną relację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W związku z napiętą sytuacja w Kraju KK postanowiła ogłosić pogotowie protestacyjne.
4.Sytuacja w zakładach pracy w naszym regionie.
Sytuację w Enei zrelacjonował K. Gonerski.
5.Wybory uzupełniające do Międzyregionalnej Rady
Związków Zawodowych ”Viadrina” –W tajnych wyborach radę uzupełniły koleżanki: Grażyna Czerepowicka i Ewa Domagalska.
6.Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
Najbliższe szkolenie odbędzie się 25 marca.
7.Omówienie i zapowiedzi wydarzeń w regionie.
Kolejne rozprawy przed sądem w sprawie Kostrzyńskiego Teleskopu, obchody rocznica katastrofy Smoleńskiej to tylko ważniejsze wydarzenia z , którymi
zapoznali się członkowie regionu.
8.Ustalono termin następnego posiedzenia ZR-12
kwietnia 2011r.
9. Rekompensaty za używanie pojazdów prywatnych
do celów służbowych (kilometrówka) w związku z
podwyżkami cen paliw należy rozważyć podwyższenie stawki za kilometr. Sprawą zajmie się Prezydium
ZR.

26.03.2011 Pogrzeb Marka Gajka

W ostatniej drodze Marka uczestniczyły poczty
sztandarowe:
-Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.-Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.
-Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
-Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Enea.-Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Elektrowni Kozienice.- Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Kopalni Konin.-Związku Emerytów NSZZ
Solidarność Kopalni Konin- Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Bydgoszcz.- Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Zielona Góra.-Związku Zawodowego Pracowników Enea w
Gorzowie Wlkp.- Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W Barlinku pożegnaliśmy Marka Gajka zamordowanego 19 marca 2011 na GPZ-cie Barlinek.

Wszyscy uczestnicy uroczystości pogrzebowej byli
zgodni –sprawcy mordu muszą zostać znalezieni i
ukarani oraz tego ,że należy uczynić wszystko ,żeby
podobne tragiczne zdarzenia nie miały miejsca w
przyszłości.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Rodzina , koleżanki i koledzy z pracy, przedstawiciele
Zarządu Enea Operatora, Dyrektorzy z Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp., mieszkańcy Barlinka ,
licznie przybyli przedstawiciele NSZZ Solidarność ,
związku do którego Marek należał oraz delegacje
innych Organizacji Związkowych działających w
Enea. Górnicza Orkiestra Dęta z Bytomia wystawiona przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ
Solidarność uświetniła tą smutną uroczystość.

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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ściciela o przekazanie z zysku za 2010 kwoty 1500
na zatrudnionego na fundusz nagród lub na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Następne
pytanie strony związkowej dotyczyło wypłat tz górki
z 2010 pochodzącej z wypłat jednorazowych i premii kwartalnych. Górkę tą strona związkowa proponuje przeznaczyć na podwyższenie płac zasadniczych. Zarząd do ustosunkowania się na propozycje
związków potrzebuje dodatkowych analiz oraz opinii. Strona pracodawcy przychodzi na rokowania nie
przygotowana i prowadzi negocjacje w złej wierze i
dlatego strona związkowa podtrzymuje swoją propoWszystkim , którzy przybyli, czasami z bardzo dale- zycję zawartą w żądaniu ( 600 zł na etat) , protokół
ka i uczestniczyli w pogrzebie naszego Kolegi skła- z rokowań uznaje jako protokół rozbieżności i wniodamy serdeczne podziękowania.
skuje o to by następne rokowania odbyły się z udziaWięcej zdjęć z pogrzebu Marka znajduje się na na- łem mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki
szej stronie internetowej.
Społecznej. Taka postawa związków spowodowała
28.03.2011 Spór płacowy w Operatorze- wycofanie się Zarządu z deklaracji wnioskowania o
przekazanie z zysku za 2010 r.1500 zł na zatrudnioprotokół rozbieżności.
W Poznaniu Zarząd Operatora i związki zawodowe nego na fundusz nagród.
spotkały na rokowaniach w ramach prowadzonego =====================================
sporu zbiorowego.
Ile zarabiają Prezesi w Energetyce?

Zarząd Enea Operatora podczas rokowań

Od ostatniego spotkania płacowego (24.02.2011r.)
minął ponad miesiąc , jednak postawa Zarządu Operatora nie uległa zmianie ,dalej nie widać chęci zawarcia porozumienia na 2011r. Zawarte porozumienia płacowe między innymi w Enea S.A. i Elektrowni Kozienice ,rosnąca inflacja aktualnie wynosząca 3,8 %, sumienna praca wszystkich pracowników skutkująca bardzo dobrymi wynikami Operatora za 2010 r. miały zmienić nieugiętą do tej pory postawę Zarządu Operatora . Niestety propozycja Zarządu Operatora podwyższenia płac zasadniczych
średnio o 60 zł stanowi kolejna prowokację. Strona
związkowa przypomniała deklarację Zarządu ,że w
przypadku wyprawowania zysku za 2010 r powyżej
150 mln podzieli się nim z załogą. W odpowiedzi
usłyszeliśmy ,że załoga otrzymała w grudniu 500 zł
oraz bony towarowe więc Zarząd wywiązał się ze
złożonych deklaracji ,dodatkowo padła obietnica ,że
Zarząd rozważy możliwość zawnioskowania do wła-

W 2010 roku prezes Polskiej Grupy Energetycznej zarobił na
wszystkich stanowiskach w grupie prawie 1,5 mln zł. Rok
wcześniej było ponad dwukrotnie mniej (625 tys. zł.). W tym
samym czasie przychody spółki spadły o 5,3 proc. PGE nie
wyjaśnia, czym spowodowany jest tak znaczny wzrost wynagrodzenia szefa spółki.
Prezes Polskiej Grupy Energetycznej, Tomasz Zadroga zarobił
w 2010 roku ponad 533 tys. zł w PGE SA oraz niecałe 953 tys.
zł w innych spółka grupy kapitałowej. To o 238 proc. więcej
niż rok wcześniej (odpowiednio 239 tys. i niecałe 387 tys. zł).
Równie dynamicznie wzrosły także pensje dwóch innych
członków zarządu, którzy przepracowali cały 2009 i 2010 rok Piotra Szymanka i odwołanego na początku roku Wojciecha
Topolnickiego. Tymczasem przychody spółki zmniejszyły się
w 2010 roku o 5,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
Pensje członków zarządu mocno odbiegają ponadto od sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a takie ograniczenie nakłada na nie ustawa kominowa
obowiązująca w spółkach z większościowym udziałem Skarbu
Państwa. Jednak sama ustawa kominowa zawiera zapis, który
umożliwia jej niestosowanie.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 „kominówki”, jej postanowień nie stosuje się, jeżeli członek zarządu spółki nie jest zatrudniony na etacie a zarządza firmą prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Takie zatrudnienie członków zarządu umożliwiła
uchwała rady nadzorczej spółki. Dzięki niej od 15 października
2010 roku wszyscy członkowie zarządu PGE zarządzają nią nie
jako pracownicy, a przedsiębiorcy świadczących dla PGE swoje usługi.
Niezbędnym warunkiem wyjęcia członka zarządu spod ustawy
kominowej jest, by ubezpieczył się on od odpowiedzialności
cywilnej powstałej w związku z zarządzaniem spółką. W tym
zakresie PGE wychodzi jednak naprzeciw członkom zarządu i
samo ubezpiecza ich od tej odpowiedzialności
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Znalezione w Internecie

Propaganda PRL

Archiwum Czesława M.

Złote myśli
„Wystarczy nieobecność jednej bliskiej
osoby ,aby cały świat wydawał się
wyludniony”
A. Camus

Liczby miesiąca
Lata 60-te –Ćwiczenia Samoobrony

Okiem Jujki

-795 ,542 mln zł. wyniósł zysk brutto Enea za
2010 rok.
-0.38 zł dywidendy na akcję wypłaciła Enea z zysku
za 2009 r. (stanowiło to 55% zysku jednostkowego
razem dało to kwotę 167,75 mln. zł . 51 % akcji Enei
posiada jeszcze MSP i tyle też procent trafiło do budżetu RP w 2010 r.)
-3,6% wyniosła inflacja w lutym 2011 w stosunku
rocznym.
-3422,14 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w
lutym 2011.
336 USD za 1000 m sześć. wyniosła w 2010 r. cena
rosyjskiego gazu dla Polski, dla Niemiec cena wyniosła 271 USD i dla Francji 306 USD. Taki kontrakt zawarł Rząd RP z Rosją.
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