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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

12.10.2011 W Operatorze o budżetach i
funduszu motywacyjnym-brak uzgodnień.

8.10.2011- FIM ENEA GORZOW
SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND 1.W Poznaniu spotkały się strony dialogu społeczne-

go. Na zaproszenie strony pracodawcy w spotkaniu
uczestniczyli Dyrektorzy ZAP-ów z Oddziałów Dystrybucji. Strona pracodawcy ponownie przedstawiła
swoją propozycję budżetów komórek organizacyjnych na 2011 r. Propozycja centralizuje wszystkie
nagrody jednorazowe wypłacone w 2010 r. Ta propozycja niczym nie różni się od stanowiska Zarządu
z 7.10.2011r. Strona związkowa zgłosiła żądanie
rozdysponowania wolnych środków nie później niż
do 15.11.2011 a wypłata tych środków ma nastąpić
nie później niż z wypłatą za listopad 2011r.

Jeden z wielu emocjonujących biegów

Rywalizacja o żużlowe indywidualne mistrzostwo
świata pierwszy raz w historii przyjechała do Gorzowa Wlkp. i tutaj kończyła się walka o medale w
2011 r. Podobnie jak na GP w Toruniu sponsorem
tytularnym zawodów w Gorzowie Wlkp. była Enea.
Zawody przerwano po 4 rundach startów w związku
z opadami deszczu. Zwycięsko z tej rywalizacji wyszedł Greg Hancock który już wcześniej w GP
Chorwacji zapewnił sobie tytuł mistrza świata. Drugie miejsce w gorzowskim turnieju wywalczył Nicki
Pedersen z 10 oczkami na koncie. Trzecie zdobył
Emil Sajfutdinow z 8 zdobytymi punktami , a czwarte miejsce zajął Tomasz Gollob również 8 punktami. Pewnym zwycięstwem w Gorzowie Greg Hancock udowodnił, że tytuł Mistrza Świata trafił w dobre ręce. Amerykanin odebrał tytuł Tomaszowi Gollobowi, który nie dość, że nie obronił w tym sezonie
tytułu to nie stanął na podium w zawodach jak i w
ogólnej klasyfikacji. Czwarte miejsce w turnieju i
piąte na koniec cyklu Grand Prix. nie załamuje jednak Mistrza Świata z 2010 r.

Przedstawiciele pracodawcy w Operatorze.

2.Po spotkaniu w sprawie budżetów po raz pierwszy
spotkał się zespół ds. Regulaminu Funduszu Motywacyjnego. Strona pracodawcy przedstawiła projekt
w/w Funduszu , oraz odpowiadała na pytania członków zespołu. Strona społeczna wchodząca w skład
zespołu po zapoznaniu i wysłuchaniu wyjaśnień strony pracodawcy postanowiła projekt regulaminu w
całości odrzucić. Projekt stoi w sprzeczności z prawem pracy i z tego powodu jest nie do przyjęcia.
Strona społeczna przedstawiła propozycję wypłaty
wolnych środków z budżetu na 2011 według zasad
określonych w uzgodnionych w regulaminie wypłaty premii motywacyjnej z 3.07.2009 r. Regulamin
ten może stanowić podstawę do dalszych prac zespołu nad regulaminem motywacyjnym.

Przedstawiciele strony społecznej

13.10.2011 Obradowała KP NSZZ „S”
Enea Gorzów Wlkp.
W Choszcznie spotkali się członkowie Komisji
Medaliści od lewej:A.Jonssson,G.Hancock,J.Hampel

Szczegółowe wyniki oraz zdjęcia- na naszej stronie.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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5.W sprawach różnych ustalono terminy i miejsca
(Ciąg dalszy ze strony 2)
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
następnych zebrań KP oraz zaproszono wszystkich
Wlkp. Zebrani przyjęli protokół z ostatniego zebra- do udziału w Turnieju Bowlingowym o Puchar
nia ,wysłuchali sprawozdania z działalności i przy- NSZZ Solidarność-22.10.2011 r.
jęli kolejne dwie osoby w szeregi naszej organizacji. 6.Po zakończeniu zabrania członkowie Prezydium
KP spotkali się z Załogą RD Choszczno.
Tematyka zebrania pokrywała się z tematyką zebrania KP .Uzupełniona była o tematy związane z: prywatyzacją Enea, akcjami pracowniczymi, działalnością socjalną.

13.10.2011 Wybory Koordynatora
ds. SIP w ENEA.
Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy z Oddziałów Dystrybucji i Spółek wchodzących w
skład Grupy ENEA wybierali
Koordynatora ds. SIP w miejsce tragicznie zmarłego Kol.
Pawła Balcerowskiego . Koordynatorem został wybrany kol.
Marek Jedrzejczak z Oddziału
Dystrybucji Zielona Góra,

Członkowie KP podczas obrad

Pozostałe tematy poruszane podczas zebrania KP:
1.Euromanifestacja we Wrocławiu 17.09.2011r.Podsumowano nasze uczestnictwo w tej manifestacji i oceniono jej wyniki.
2.Pakiet Dobrowolnych Odejść w Operatorzezapoznano się z ofertą Zarządu oraz zainteresowaniem jakim się ona spotkała. PDO bez stosownych
uzgodnień ze stroną związkową wiąże się z utratą
wielu uprawnień przez osoby , które skorzystają z
oferty Zarządu.
3.Sprawy płacowe- Przedstawiony projekt Regulaminu Funduszu Motywacyjnego jest nie do zaakceptowania ponieważ jest niezgodny z prawem. Do końca roku pozostała spora górka wynikająca z wypłat
jednorazowych wypłaconych w 2010r. Dyskutowano
nad możliwościami wypłaty tych środków w 2011r.
4.Restrukturyzacja-Pomimo negatywnych opinii
strony związkowej w sprawie pionizacji i łączeniu
komórek organizacyjnych zespoły powołane przez
pracodawcę pracują i wprowadzają w życie pomysły Zarządów Enea S.A. i Operatora. Dyskutowano
na temat możliwości i sposobów skutecznego zatrzymania tych działań.

Członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa .

Marek Jędrzejczak

Nowemu Koordynatorowi gratulujemy wyboru i życzymy by godnie zastąpił naszego zmarłego Kolegę.

19.10.2011 -27 rocznica śmierci
bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Z okazji 27 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego w Sanktuarium św.
Stanisława Kostki w
Warszawie odprawiono
Mszę świętą. W Nabożeństwie uczestniczyło
kilka tysięcy wiernych.
Była obecna matka ks.
Jerzego, Marianna, parlamentarzyści, harcerze.
„Solidarność” reprezentowali członkowie prezydium z przewodniczącym
Piotrem Dudą, poczty
sztandarowe, delegacje związkowe z całego kraju.
Po nabożeństwie wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność:” Tadeusz Majchrowicz
odczytał przy grobie ks. Jerzego stanowisko prezydium KK w sprawie walki z krzyżem w polskim życiu publicznym. Ważne uroczystości rocznicowe odbyły się też we Włocławku, miejscu męczeńskiej
śmierci kapelana „Solidarności”. Nabożeństwu, naj(Ciąg dalszy na stronie 4)
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nym duszpasterzem służby zdrowia i kapelanem Do(Ciąg dalszy ze strony 3)
pierw przy tamie włocławskiej, a następnie w Sank- mu Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia przy
tuarium Męczeństwa Błogosławionego Ks. Jerzego ul. Elekcyjnej 37. Po wprowadzeniu stanu wojennePopiełuszki..
go ks. Jerzy organizował pomoc charytatywną,
uczestniczył w procesach. Od 28 lutego 1982 r. ceW Toruniu odsłonięto pomnik bł. ks. Jerzego.
Tamtejsza „Solidarność” była jednym z inicjatorów lebrował Msze św. za Ojczyznę i wygłosił 27 kazań
budowy pomnika. Pięciometrowy monument z brązu patriotyczno-religijnych, w których - przez pryzmat
przedstawia kapłana z rozłożonymi rękoma, na któ- Ewangelii i nauki Kościoła - interpretował moralny
rych zwisają rozerwane sznury. Na cokole umieszwymiar bolesnej współczesności. Działalność Jerzeczono m.in. życiowe motto ks. Popiełuszki "Zło do- go Popiełuszki sprawiła, że stał się on celem ataków
brem zwyciężaj".
komunistycznych władz. Od grudnia 1983 r. zaczęło
się jego nękanie. Po uprowadzeniu w piątek , dnia 19
października 1984 r. (w Górsku k. Torunia SB-cy
zatrzymali wiozący go samochód) przy obecnej ulicy
jego imienia w Toruniu, skatowano go, po czym
skrępowano i wrzucono - być może żywego - do wody przy tamie we Włocławku. Dnia 3 listopada 1984
r. odbył się jego pogrzeb w kościele na Żoliborzu.
Pogrzeb zgromadził milion ludzi i przerodził się w
wielką manifestację przeciw komunistycznej władzy. Wkrótce po śmierci ksiądz został powszechnie
uznany za męczennika okresu komunizmu. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1997 roku, natomiast ogłoszenie błogosławionym Kościoła katolickiego odbyło się 6 czerwca 2010 w Warszawie na
placu Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej
przewodniczył arcybiskup Angelo Amato, prefekt
Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu
papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny

19.10.2011 Obradowała Rada SKE NSZZ
Solidarność.
W Suścu spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
Toruń-Pomnik Jerzego Popiełuszki.

Krótki życiorys ks. Jerzego Popiełuszki:
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził
się w 1947 r. w Okopach w rolniczej rodzinie. Uczęszczał do
szkoły podstawowej i średniej w
Suchowoli. Studia teologiczne
podjął w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 22 maja
1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach
Ząbki, Anin i na Starym Mieście
w Warszawie.. Z końcem roku 1978 ks. Jerzy został
mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego. Od 20 maja 1980 r., zaczął rezydować
przy parafii Św. Stanisława Kostki prowadząc nadal
duszpasterstwo medyczne, a w sierpniu 1980 r. włączył się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy.
W październiku 1981 r. został mianowany diecezjal-

Członkowie Rady SKE + KM z Zamościa

W pierwszej części obrad uczestniczyli również
członkowie Komisji Międzyzakładowej z Zamościa.
Wszyscy zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ks. Jerzego Popiełuszki w 27 rocznicę jego męczeńskiej
śmierci.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki

Tematyka poruszana podczas obrad Rady SKE:
1-Przyjęto protokoły z poprzednich zebrań Rady
SKE.
2-Sytuacja w Grupach Energetycznych. Członkowie
SKE zdali relację z sytuacji panującej w ich grupach. Dzika restrukturyzacja, porozumienia zmieniające, inwestycje z likwidację miejsc prac –PDO, likwidacja działalności pomocniczych, omijanie ustawy kominowej , łamanie zawartych porozumień –
takie przypadki mają miejsca w większości grup.
3-Strategia SKE. Przyjęto stanowisko w którym zawarto strategię związku na najbliższy okres. Działania zawarte w strategii mają zapobiec dalszemu łamaniu prawa przez stronę pracodawcy.
4-Manifetacja we Wrocławiu . Podsumowano udział
SKE w manifestacji jaka odbyła się 17.09.2011r.
we Wrocławiu oraz efekty osiągane w tego typu protestach.
5-Pielgrzymki . Podsumowano udział SKE w pielgrzymkach do Częstochowy. Bliższa współpraca z
Duszpasterstwem Energetyków „ Nazaret” wyeliminuje niedomówienia jakie pojawiły się przy organizacji pielgrzymek.
6-Akcja plakatowa. Stosowną uchwałą upoważniono
Prezydium SKE do zamówienia i przesłania przedstawicielom poszczególnych grup plakatów piętnujących łamanie prawa.
7-Taryfa socjalna. Spora cześć Naszego Społeczeństwa żyje na granicy ubóstwa dlatego podjęto inicjatywę utworzenia specjalnej taryfy na energię elektryczną dla tej części Ludności.
8-Ankiety osobowe. Organizacjom będącym członkami SKE przypomniano o co kwartalnym przesyłaniu ankiet osobowych oraz o terminowym płaceniu
składek.

20.10.2011 Posiedzenie ZR Gorzów
NSZZ Solidarność
W Gorzowie spotkali się członkowie Gorzowskiego
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność .Tematy omawiane podczas posiedzenia: Spór zbiorowy z Zakładach Drzewnych Dobiegniew- pracownicy otrzymują podwyżki tylko maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Właściciel twierdzi, że firmy nie stać na zwiększenie płac ze względu na
ujemny wynik finansowy .Sytuacja w Domach Pomocy Społecznej.. 30 września powstał Regionalny
Sekretariat Ochrony Zdrowia. Przewodniczącym
RSOZ został Andrzej Andrzejczak. .Posiedzenie
Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych.. Konferencja prasowa, związana z oceną
lubuskich parlamentarzystów(odbyła się przed wyborami do Sejmu i Senatu), na której Solidarność
wytknęła to, czego nasi przedstawiciele w Sejmie i
Senacie nie zrobili dla naszego Regionu.. Omówiono
konferencję „Poszanowanie Godności w Pracy”. Sytuacja w kostrzyńskiej firmie Teleskop- zapadły w
tej sprawie prawomocne wyroki sądowe, korzystne
dla członków Komisji Zakładowej. Opieszale toczy
się śledztwo wobec pracodawcy, który łamał prawo.
Akcja protestacyjna ITF. Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ S. Festyn Solidarności w Międzyrzeczu. 6 listopada o godz. 12.00 w gorzowskiej
Katedrze odbędzie się uroczyste odsłonięcie obrazu
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona
Solidarności. Z tego miejsca zapraszamy wszystkich
do uczestnictwa w tej uroczystości.

Pikieta pod Zakładami Drzewnymi w Dobiegniewie

Po zakończeniu posiedzenia członkowie Zarządu
regionu udali się do Dobiegniewa, gdzie pod siedzibą Zakładów Drzewnych odbyła się pikieta mająca
na celu wsparcie tutejszej Komisji Zakładowej w
walce o ich postulaty oraz zwrócenie uwagi mediów
na problemy pracowników zatrudnionych w tej firmie.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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22.10.2011 Puchar Solidarności
w Bowlingu.
Już po raz trzeci zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się na „Słowiance” by rywalizować o
Puchar Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu.

Wyniki „medalistów”:
Kobiety:
1.Danuta Walkowiak-192 pkt ( 97 i 95 )
2.Barbara Wylegała-179 pkt ( 99 i 80 )
3.Ewa Jóźwiak-170 pkt ( 82 i 88 )
Mężczyźni :
1. Maciej Grams-261 pkt (129 i 132 )
2.Krzysztof Gonerski- 259 pkt (123 i 136)
3.Dariusz Gaik -248 pkt (133 i 115)
Więcej zdjęć z turnieju na naszej stronie: MenuGaleria zdjęć-Sport i rekreacja

25.10.2011 O przyszłości Hotelu
„Edison” i nie tylko.
Przyszłość hotelu „Edison” była głównym tematem
spotkania strony społecznej z przedstawicielami
Enea S.A. Niestety po raz kolejny żaden z członków
Zarzadu Enea S.A. nie znalazł czasu żeby osobiście
przekazać swoje plany w stosunku do majątku Enea.

Kinga Jerzyk w akcji

Zabawa była przednia, zawodniczki i zawodnicy
wkładali wszystkie swoje umiejętności by uzyskać
jak najlepszy wynik. Rozegrano dwie serie rzutów
a końcowej klasyfikacji decydowała ostatnia kolejka. Organizatorzy zadbali aby każdy uczestnik otrzy- Przemawia Prezes Hotelu Edison-Karol Napierała
Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli pramał upominek od KP NSZZ Solidarność Enea Gocownicy Biura Przekształceń Własnościowych. oraz
rzów Wlkp.
Maciej Michalczuk osoba
odpowiedzialna za współpracę ze związkami w
Enea. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Hotelu
Edison –Karola Napierały
dotyczącego kondycji finansowej hotelu, strona
społeczna poznała plany
Zarządu Enea przedstawione przez Panią L. Jelewską. Plany te polegają
na sprzedaży Hotelu poprzez publiczne zaproszenie do składania ofert kupna. Strona społeczna po
raz kolejny przedstawiła
swoje stanowisko sprzeciwiające się sprzedaży całego majątku socjalnego
Koszty funkcjonowania
ośrodków można obniżyć poprzez lepszy marketing
Uczestnicy turnieju o „Puchar NSZZ Solidarność
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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naszych ośrodków , ich dokapitalizowanie, oraz lepsze wykorzystanie poprzez organizowanie szkoleń
sympozjów itp. W ramach Grupy Kapitałowej Enea..
. Pieniądze na dokapitalizowanie można między innymi uzyskać poprzez sprzedaż części ośrodków na
co strona społeczna może wyrazić zgodę..

Uczestnicy spotkania w Baranowie

Strona pracodawcy poinformowała ,że żadne nieodwracalne fakty jeszcze nie zapadły i jeżeli strona
społeczna przedstawi odpowiedni biznes plan w stosunku do majątku socjalnego to plany te można
jeszcze zmienić. Strona społeczna postara się przedstawić takie plany. Po spotkaniu dotyczącym majątku socjalnego przedstawiciele związków spotkali się
z M. Michalczukiem. Strona społeczna zasygnalizowała potrzebę pilnego spotkania z Zarządem Enea
S.A. Zasygnalizowano też tematykę spotkania:
-1-Protokół dodatkowy nr 32 do ZUZP Eneazakwestionowanie go przez Pracodawcę w PIP.w
Poznaniu. 2-Wypłata 14,5 mln. dla osób nie posiadających praw do akcji-Porozumienie Zdroisk
28.05.2008 r. Ustalenie zasad wypłaty –termin wypłaty luty 2012 r 3.Akcje pracownicze –
dematerializacja luty 2012 . Otwarcie biur BRE Banku w siedzibach Enea. 4.Strategia Grupy Enea.
Szczegółowe przedstawienie . M.Michalczuk zasygnalizował stronie społecznej dwa tematy do zastanowienia i ewentualnego uzgodnienia na spotkaniu z
Zarządem : 1.Doradztwo prawne strony związkowej
w prowadzonych procesach. Jakie zasady , jakie
kancelarie. Dobrze byłoby gdyby związki wybrały
jedną kancelarię.2.Ekwiwalent pieniężny za świadczenia rzeczowe dla pracowników ( herbata, mydło
itp.)

28.10.2011 Zmiana Przewodniczącego w
KP Szczecin
Walne Zebranie Delegatów
Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea
Szczecin odwołało z funkcji
Przewodniczącego KP Dariusza Cabana.. WZD wybrało
na nowego Przewodniczącego KP Szczecin- Krzysztofa
Nawrockiego.
Krzysztof Nawrocki

Z inicjatywy ludzi Gorzowskiej
Solidarności w niedzielę
6 listopada br. o godz. 12.00
odbędzie się w Katedrze uroczysta
Msza św. za Ojczyznę.
Biskup Diecezjalny
dr Stefan Regmunt poświęci
ofiarowany dla Katedry obraz
błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki.
Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy za Ojczyznę.

——————————————
ENEA w czołówce najbardziej
dochodowych firm
Wysokie trzecie miejsce ENEA zajęła wśród
stu najbardziej dochodowych firm Wielkopolski. Liderem zestawienia jest Jeronimo
Martins Dystrybucja, właściciel sieci sklepów Biedronka, który w ubiegłym roku zarobił ponad 20 mld zł. Drugie miejsce zajął
Volkswagen Poznań z sumą 7,8 mld zł. Trzecia jest ENEA z wynikiem 6,3 mld zarobionych zł. Łączne przychody przedsiębiorstw,
które znalazły się w setce największych firm
Wielkopolski, wyniosły prawie 66 mld zł.
Przygotowany przez firmę BT&A Holding
ranking opublikował „Głos Wielkopolski”.
——————————————————
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
-najnowsze na bieżąco aktualizowane wiadomości ,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
-przydatne dokumenty,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
-linki do innych stron solidarności i nie tylko

Z przyjemnością informujemy ,że od niedawna
funkcjonuje też strona KP NSZZ Solidarność z
Poznania. Zapraszamy do odwiedzin:

www.eneasol.pl
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HUMOR Z INERNETU

Propaganda PRL

Premier Tusk zlikwidował wszystkie ministerstwa, a
w ich miejsce powołał 3 nowe:
1. Zdrowia 2. Szczęścia 3. Pomyślności

Archiwum Czesława M.

Lata 90-te-Pożegnanie emeryta Józefa Pomorskiego

Okiem Jujki

Złote myśli
Tylko naród wolny duchowo i miłujący
prawdę może trwać i tworzyć dla
przyszłości. Ks. Jerzy Popiełuszko.

Liczby miesiąca
Bezrobocie z września 2011 w podregionie gorzowskim- 13,1%,
w podregionie zielonogórskim 15,5%.Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: krośnieńskim – 25,1%,
strzelecko – drezdeneckim – 23,5%,żagańskim
– 23,5%. Najniższa natomiast w powiatach:
Gorzów Wielkopolski (grodzki) – 7,6%,
Zielona Góra (grodzki) – 8,0%,
Świebodzin – 8,9%.
Na koniec września 2011 r. z prawem do zasiłku
było 10355 bezrobotnych, tj. 18,9% (w poprzednim miesiącu – 19,3%).
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