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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? Po przyjęciu protokołu z ostatniego spotkania przy1.Strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały stąpiono do realizacji wcześniej przyjętego prograsię celem uzgodnienia Preliminarza wspólnej dzia- mu zebrania.
Tematyka poruszana podczas zebrania:
łalności socjalnej w Grupie Kapitałowej Enea na
2012 r. Materiał wyjściowy do dyskusji przygotował 1.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezyzespół powołany przez pracodawcę. Do zespołu mi- dium MK zdali sprawozdanie z działalności od ostatmo wcześniejszych uzgodnień nie zaproszono przed- niego zebrania. 2.Wybory do RN Enea S.A. Podsustawicieli strony społecznej, z tego też powodu ma- mowano działania jakie zostały wykonane podczas
teriał przygotowany przez zespół zawierał wiele no- akcji wyborczej do Rady Nadzorczej Enea S.A.
wych rozwiązań , które spowodowały by kolejną re- 3.Wybory w SIP. Zdano relację z zebrania wyborczego na Koordynatora Społecznej Inspekcji Pracy
wolucje w korzystaniu ze świadczeń socjalnych.
Strona społeczna zgłosiła szereg uwag , które mają w Enea. 4.Osoby chronione w Enea. Przedstawiono
być uwzględnione przy redagowaniu następnej wer- korespondencję z Zarządem Enea S.A. w zakresie
kwestionowania ochrony za działalność w związsji preliminarza.
kach zawodowych. Pracodawca kwestionuje gwarancje zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym
Pracy. 5.Sytuacja w spółkach Elko-Traiding i BUT.
Przedstawiono problemy jakie występują w Spółkach związane z: zawarciem ZUZP, opieką socjalną, regulaminem pracy i wynagradzania, zakwestionowaniem protokołu dodatkowego nr 32 do ZUZP
Enea S.A.
Przedstawiciele Pracodawcy

2.Dokonano uzgodnienia w zakresie limitu skierowań do Sanatorium Energetyk w roku 2012 dla pracowników Operatora. Podobne uzgodnienia powinno
się zawrzeć i pozostałych spółkach GK Enea.
3.Uzgodniono ,że odpis z zysku za 2010 rok przekazany na fundusz socjalny przez spółki Energobud ,
Energomiar i Elektrownie wodne zostanie podzielony równo na wszystkich uczestników wspólnej działalności socjalnej w GK Enea. Największa spółka
GK Enea-Operator mimo bardzo dobrego wyniku w 2010 r pierwszy raz w historii nie przekazała odpisu z zysku na ZFŚS.
4. Strony uzgodniły treść art. 56 do regulaminu
ZFŚS. dotyczącego dofinansowania wypoczynku
dzieci w formie półkolonii.

MK NSZZ Solidarność podczas obrad

6.PDO w Operatorze -zapoznano się z przeprowadzoną przez pracodawcę akcję inwestowania w likwidację miejsc pracy , bo tak należy rozumieć przeprowadzoną akcję Pakietu Dobrowolnych Odejść w
Operatorze. 7.Sprawy Płacowe w Grupie Kapitałowej. Zawarte porozumienia gwarantują pewne ruchy
płacowe do końca roku. Przyjęto strategię mającą na
celu wyegzekwowanie respektowania wcześniej zawartych porozumień. 8.Spory zbiorowe. Podsumo3.11.2011 Obradowała MK
wano prowadzony spór zbiorowy w Operatorze oraz
NSZZ Solidarność Enea.
zapoznano się z ewentualnymi sporami jakie mogą
W Baranowie spotkali się członkowie Międzyzakła- zaistnieć. Podjęto działania w celu skutecznego prodowej Komisji NSZZ Solidarność Enea.
wadzenia sporów zbiorowych z zastosowaniem
wszystkich środków przewidzianych w ustawie o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Stosowną
uchwałą upoważniono członków Prezydium MK do
koordynowania tych działań. 9. Ustalono miejsce i
termin grudniowego spotkania członków MK oraz
termin WZD MOZ Enea.10. Przedstawiciele Komisji Podzakładowej z Zielonej Góry przedstawili
uchwały i stanowiska Walnego Zebrania Delegatów
tej Komisji jakie odbyło się 28.10.2011r.
Członkowie Komisji Międzyzakładowej z Gorzowa Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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spodziewać następnych PDO.
11.Ekwiwalent pieniężny za świadczenia rzeczowe Ciekawe ile kosztuje stworzenie nowych miejsc
( herbata , mydło itp.) Komisja negatywnie zaopinio- pracy? No ale to już zmartwienie nie panów prewała propozycje pracodawcy w tym temacie. 12.
zesów tylko Urzędów Pracy.
Doradztwo prawne. W prowadzonych procesach jakie trwają w GK Enea konieczne jest korzystanie z
6.11.2011 Obraz Jerzego Popiełuszki
kancelarii prawnych. Podjęte kroki maja zabezpieofiarowany Gorzowskiej Katedrze.
czyć interesy pracowników w tych procesach.
W Gorzowskiej Katedrze Biskup Adam Dyczkowski
13.Ubezpieczenia grupowe. Po wielu latach zespól
odprawił uroczystą Msza św. w intencji Ojczyzny.
do tego powołany wypracował materiał , który
Podczas Mszy św. został poświęcony i ofiarowany
umożliwi wybór jednej firmy ubezpieczeniowej dla Gorzowskiej Katedrze przez ludzi Solidarności, obGK Enea zajmującej się dobrowolnymi ubezpiecze- raz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
niami pracowniczymi. Materiał ten będzie dostępny
członkom MK –ewentualne uwagi należy dostarczyć
naszym członkom w tym zespole. 14.Strona internetowa KP Poznań . Przedstawiciele KP z Poznania
poinformowali o nowo utworzonej stronie internetowej ich komisji na www.eneasol.pl. Zaproponowano
częste odwiedzanie tej strony oraz udział w forach
dyskusyjnych.
4.11.2011 Zarząd rozstrzygnął kto
skorzystał z PDO w Enei Operator

Uczestnicy uroczystości w Gorzowskiej Katedrze

W uroczystości uczestniczyli członkowie i sympatycy NSZZ Solidarność, przedstawiciele gorzowskich
zakładów pracy, poczty sztandarowe Solidarnościwśród których nie mogło zabraknąć Naszego.
Do Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) Zarząd
Operatora zakwalifikował 378 pracowników spółki
(64 osoby z OD Gorzów). Możliwość skorzystania z
oferty mieli pracownicy mający gwarancję zatrudnienia i zatrudnieni na wszystkich stanowiskach pracy – od stanowisk wykonawczych (elektromonterów,
specjalistów) poprzez średnią kadrę zarządzającą do
dyrektorów zakładów i oddziałów. Pozytywnie na
ofertę zarządu odpowiedziało 180 osób ( 30 z OD
Gorzów Wlkp.). Zarząd Operatora zakwalifikował
do programu 117 z nich (21 z OD Gorzów Wlkp.), w
tym 66 kobiet.
Mimo wcześniejszych obietnic Zarząd Operatora nie
zapewnił odchodzącym pracownikom opieki socjalnej oraz taryfy pracowniczej.
Tym sposobem zlikwidowano 117 miejsc pracy w
firmie osiągającej najlepsze wyniki od momentu
jej powstania. Jeżeli za ten rok też osiągniemy
rekordowe wyniki to w przyszłym roku należy się

Poświęcenie obrazu przez bp.A.Dyczkowskiego(Ciąg dalszy na stronie 4)
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gdzie zostały złożone kwiaty. W uroczystych obcho(Ciąg dalszy ze strony 3)
Autorem obrazu jest gorzowianin Michał
dach licznie wzięli udział Gorzowianie:. Byli przedBajsarowicz – artysta, malarz, absolwent Państwo- stawiciele władz województwa, miasta, Urzędu Marwej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaszałkowskiego, poczty sztandarowe, harcerze i całe
niu.
gorzowskie rodziny, w tym wiele osób młodych. Po
zakończeniu części oficjalnej, mieszkańcy mogli
jeszcze wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej.

M. Bajsarowicz przekazuje replikę bp. A. Dyczkowskiemu

Więcej zdjęć z uroczystości na naszej stronie .
Uroczysty przemarsz ulicami Gorzowa Wlkp.

9-10.11.2011 Współpraca przygraniczna
EURES TRIRegio
"Dobra praca i mobilność pracowników" to tytuł
międzynarodowej konferencji, która odbyła się w
Beeskow w Niemczech. Związkowcy z Czech, Niemiec i Polski dyskutowali o zjawiskach pojawiających się na europejskim rynku pracy oraz nad znoszeniem przeszkód w mobilności pracowników i
wyważonym rozwoju w Trójkącie Państw Polaka –
Niemcy-Czechy. Ustalono również plan strategii i
działań Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych VIADRINA na lata 2011-2014..Region gorzowski reprezentowany był przez: Mariannę Bury,
Jana Czarneckiego, Krzysztofa Gonerskiego, Jarosława Porwicha i Wojciecha Śliwińskiego.

Uczestnicy Konferencji w Niemczech

11.11.2011- 93 rocznica Odzyskania
Niepodległości.
Obchody 93 rocznicy Odzyskania Niepodległości w
Gorzowie Wlkp. rozpoczęła Msza Św. w intencji
Ojczyzny. Następnie uczestnicy obchodów przeszli
ulicą Sikorskiego pod pomnik Józefa Piłsudskiego,

11.11.1918 Powtórka z historii.

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku
upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni
trzeci rozbiór trwał od roku 1775, przez 123 lata, aż do 1918
roku. W listopadzie 1918 roku wydarzenia potoczyły się lawinowo. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie Powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef
Piłsudski, który od lipca 1917 r. był internowany w Magdeburgu. Dzień później Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę
nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem
Józefowi Piłsudskiemu ustanawiając go Naczelnikiem Państwa.
Powstała Druga Rzeczpospolita, a dzień 11 listopada przyjęło
się uważać za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem państwowym po raz pierwszy ustawa z 23 kwietnia w 1937 roku,
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu
wybuchu II wojny Światowej Święto obchodzono tylko dwa razy
– w roku 1937 i 1938. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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25.10.2011 strona społeczna zgłosiła pilną potrzebę
rządów komunistycznych obchodzenie Święta 11 listopada było spotkania z Zarządem Enea S.A. żaden z członków
zakazane. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państZarządu nie znalazł czasu aby spotkać się z przedstawowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu
wicielami załogi. Na spotkanie przybył Maciej MiPKWN, jako Narodowe święto Odrodzenia Polski. W czasach
PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję chalczuk – Koordynator ds. Komunikacji ze Związmanifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione
kami Zawodowymi w ENEA SA . Mec. Piotrowski
przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez
-prawnik, oraz Justyna Tomczyk-Dyrektor DepartaSłużbę Bezpieczeństwa. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu,
mentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enea S.A.
przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 11
listopada jest dniem wolnym od pracy.

14.11.2011 Kolejna rozprawa
Pracownicy kontra Enea S.A.
Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła
się kolejna rozprawa Pracownicy przeciwko Enea
S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie
zaliczenie stażu pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do
stażu akcyjnego uprawniającego do określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny Pracowników - Paweł Cierkoński
oraz przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność z Gorzowa Krzysztof Gonerski ,Mariusz
Kępiszak . Stronę pracodawcy reprezentował Jacek
Siński i Paweł Moskwa . Pani Sędzia Jolanta Lewandowska -Głodzik wysłuchała zeznań złożonych
przez świadków strony pracowniczej-Jakuba Kamyka i Piotra Adamskiego. Pozostali świadkowie ( Czesław Kolterman i Janusz Śniadecki ) nie stawili się
na rozprawę i przedstawili stosowne usprawiedliwienia. Strona pracodawcy dostarczyła Sądowi i stronie
pozywającej imienną listę pracowników uprawnionych do akcji wraz z grupami stażowymi. Pełnomocnik strony pracowniczej poprosił o odpis z protokołu
tej rozprawy oraz rozprawy z dnia 21.09.2011 r. Następna rozprawa odbędzie się 16.01.2012 r o godz.9
w sali nr 207. Podczas tej rozprawy przesłuchani zostaną Czesław Kolterman oraz Janusz Śniadecki.
Pozew przeciwko Enea S.A. został złożony
12.04.2011 przez P.Cierkońskiego w imieniu 201
osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się odszkodowania za utracone akcje.
140 pracowników domaga się odszkodowania za
205 akcji a 61 za 200 akcji. Odszkodowanie ma być
zapłacone wraz odsetkami od 24 lutego 2011 tj. od
dnia złożenia wezwania przedsądowego.

15.11.2011 O problemach GK Enea bez
Zarządu Enea S.A.

Przedstawiciele strony społecznej

Niestety pomimo tego ,że na spotkaniu w dniu

Przedstawiciele pracodawcy z Enea S.A.

Z tematów zgłaszanych przez stronę społeczną na
spotkaniu w dniu 25.10.2011 przybyli przedstawiciele pracodawcy podjęli tylko dyskusję w trzech z
nich:
1.Protkół dodatkowy nr 32 do ZUZP Enea związany
z przejściem pracowników BOK do BUT-u a obecnej spółki Centrum . P. Piotrowski przedstawił uzasadnienie zakwestionowania przez Zarząd Enea S.A.
zarejestrowanego już w Państwowej Inspekcji Pracy
w Poznaniu protokołu. Strona społeczna z oburzeniem przyjęła postepowanie Zarządu. Najpierw jeden prawnik( P. Moskwa) w imieniu Zarządu podpisuje porozumienia a zaraz po osiągnięciu celu czyli
przeniesieniu pracowników do nowego podmiotu
następny prawnik (Piotrowski) w imieniu Zarządu
uzasadnia bezprawność zawartych porozumień. Jest
to typowy przykład działania w złej wierze. Po przerwie mec. Piotrowski przedstawił propozycje zawieszenie postępowania przed PIP w Poznaniu. W jego
opinii należy wyprostować wszystkie protokoły dodatkowe do ZUZP Enea dotyczące spółek zależnych,
spółki te powinny zawrzeć porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea .
2. Dematerializacja akcji Enea. J. Tomczyk przedstawiła informację ,że proces dematerializacji dla 15
tysięcy uprawnionych rozpocznie się 16 lutego a zakończy się 16 maja 2012 r. Strona związkowa zasygnalizowała problem ,że dwa Oddziały Dystrybucji
(Gorzów Wlkp. i Zielona Góra) nie posiadają Biur
Maklerskich BRE Banku i ,że celowe byłoby otwar(Ciąg dalszy na stronie 6)
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cie takich biur w siedzibach Oddziałów podobnie jak
to było w przypadku podpisywaniu umów . J. Tomczyk nie mogła zadeklarować takiego rozwiązania.
Najpierw musi porozmawiać o tym z BRE Bankiem
i Zarządem Enea S.A.
3.Strategia Enea .M. Michalczuk poprosił o uszczegółowienie tematyki związanej ze Strategią Enea. Co
dokładnie interesuje stronę społeczną? W odpowiedzi usłyszał ,że przedstawiona w czerwcu 2011 strategia była bardzo ogólna i nic z niej nie wynikało.
Brak w niej było skutków społecznych podejmowanych działań. M. Michalczuk poprosił o wystąpienie
na piśmie strony społecznej dotyczące strategii- co
konkretnie jest przedmiotem zainteresowania strony
społecznej.

15.11.2011 Kolejny spór zbiorowy
w Enea Operator .
Zarząd Enea Operatora nie zareagował na żądanie
zgłoszone 12.10.2011 r. tj. uzgodnienie ze stroną
społeczna rozdysponowania środków przeznaczonych na wynagrodzenia w 2011 do 15 listopada
2011. W związku z tym dzień 15 listopada należy
rozumieć jako początek kolejnego sporu zbiorowego
w Enea Operatorze . Przedstawiciele strony związkowej 16.11.2011 wezwali Zarząd Operatora do
podjęcia rokowań . Strona społeczna wyraziła gotowość do rokowań od 18-22.11.2011 r.
Strona związkowa przyjęła harmonogram działań
wynikający z ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych celem skutecznego prowadzenia sporu.

22.11.2011 Rokowania płacowe w
Operatorze- powołanie Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego.
Zgodnie z wezwaniem z dnia 16.11.2011 strona
związkowa stawiła się na rokowania w ramach sporu
płacowego w Enea Operatorze.. Przedstawiciele pracodawcy przybyli na spotkanie poinformowali ,że
nie stawili się na rokowania tylko na rozmowy dotyczące polityki płacowej oraz budżetów wynagrodzeń
dla komórek organizacyjnych. Pracodawca nie uznaje kolejnego już sporu zbiorowego i z tego powodu
nie powiadomił Państwowej Inspekcji Pracy o powstałym sporze. Strona związkowa podjęła jednak
rozmowy licząc , że może przedstawione zostaną
propozycje zbieżne z propozycjami strony społecznej i zaistniały spór będzie można załagodzić. Niestety przedstawiciele pracodawcy po raz kolejny powtórzyli swoje propozycje zostawienia bardzo dużych środków na scentralizowanym funduszu do
dyspozycji Zarządu Operatora. Budżety komórek
organizacyjnych zawarte w zasadach zatrudnieniowo
płacowych na 2011 zabierały gro środków wypłaco-

nych w 2010 z tych budżetów na fundusz scentralizowany. Jest to powtórzenie wcześniejszych propozycji , które strona społeczna odrzuciła. Mimo ,że
mamy już prawie koniec roku to Dyrektorzy nie
znają budżetu komórek organizacyjnych , którymi
kierują. Strona związkowa powtórzyła swoje wcześniejsze żądanie rozdysponowania wszystkich wolnych środków na wynagrodzenia na Komórki Organizacyjne proporcjonalnie do stanu zatrudnienia na
1.01.2011r. Niestety strona pracodawcy po raz kolejny nie bierze naszych propozycji pod uwagę . Nie
widząc szansy na porozumienie strona związkowa
zaproponowała by zgodnie z ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych podpisać protokół rozbieżności i wystąpić do Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (MPiPS) o wyznaczenie mediatora. Strona pracodawcy odmówiła podpisania protokołu rozbieżności proponując spisanie notatki ze spotkania.
Na takie rozwiązanie strona społeczna się nie zgodziła i tak zakończyły się rokowania w kolejnym
sporze zbiorowym nie uznawanym przez Zarząd
Enea Operatora.

Przedstawiciele MK NSZZ Solidarność

Po zakończeniu spotkania z pracodawcą strona społeczna sporządziła protokół rozbieżności podsumowujący rokowania płacowe ,który razem z pismem
dotyczącym wyznaczenia mediatora zostanie skierowane do MIPS. Strona społeczna skierowała również
skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu
na działania Zarządu Operatora utrudniające prowadzenie sporu zbiorowego .Wszystkie Organizacje
związkowe działające w Operatorze powołały Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz ustaliły Harmonogram akcji Protestacyjno strajkowej w Operatorze.

Komitet Protestacyjno –Strajkowy

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Mój Komentarz

Dość łamania prawa w Enea.
Grupa Enea zakończyła rok 2010 rekordowym wynikiem 795 mln. zł. zysku , jest to najlepszy wynik
od momentu powstania GK Enea. Ten rok jest jeszcze lepszy , wskazują na to wyniki osiągnięte za
trzy kwartały 2011r.( wynik operacyjny jest o 26,9 % lepszy od analogicznego okresu z roku 2010).
Wyniki wskazują , że firma się rozwija i przed nią świetlana przyszłość. Zarządy z jednej strony wydają grube miliony na marketing , zapowiadają inwestycje na niespotykaną skalę , a z drugiej strony szukają oszczędności w wydatkach na utrzymanie majątku socjalnego, oszczędzają na wynagrodzeniach
dla pracowników ( nie dotyczy Zarządów) i inwestują w likwidację miejsc pracy (Pakiet Dobrowolnych Odejść PDO). Jest to
tym bardziej dziwne ,że w kraju tyle się mówi o tworzeniu nowych miejsc pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu a tu likwiduje się
dobre miejsca pracy . Pracownikom odchodzącym na PDO Zarząd Operatora złożył obietnicę objęcia ich świadczeniami socjalnymi oraz taryfą energetyczną -skończyło się na obietnicach. Mimo tak dobrych wyników pierwszy raz w historii Operatora Zarząd nie przekazał odpisu z zysku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wbrew wszelkim regułom w tajemnicy przed
załogą wprowadza się w życie Strategię , którą zna tylko wąskie grono wtajemniczonych pouczonych o zachowaniu w tajemnicy
swojej wiedzy. Powołując się na Strategie Zarząd Operatora chce przeprowadzić rewolucję łamiąc przy okazji prawo pracy.
Ostatnio dostaliśmy do zaopiniowania projekt pionizacji czyli początek likwidacji Oddziałów Dystrybucji. Zamiast wprowadzić
ład korporacyjny dbający o to by wszystkie spółki w Grupie Kapitałowej maiły zapewniony byt rozwala się strukturę Operatora , która bardzo dobrze funkcjonuje co widać po wynikach. . Przenosi się pracowników jak pionki na szachownicy zapominając o wcześniej zawartych porozumieniach. Dotyczyło to do tej pory niewielkiej liczby pracowników ( Elko –Traiding, BUT)
Obecnie w Operatorze pod hasłem pionizacji centralizuje się wszystko co możliwe w Poznaniu. Pomysł pionizacji poparty
uchwałą Zarządu Operatora łamie Porozumienie z 29.06.2007 : §4 pkt.3
„Strony ustalają, ze Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o. o w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego ENFA S A .W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o. o zobowiązują się do
realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności gospodarczej oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną, w
obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji.”
Zmiana miejsca pracy dla wielu pracowników wiązać się ma z dojazdami do nowego miejsca pracy. Jest to ewidentne pogorszenie warunków pracy i płacy wynikających z Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 18.12.2002 r. W paragrafie 5 tego porozumienia jest napisane:
„Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwalifikacji lub podniesienia posiadanych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawcy oraz jednocześnie pod warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy nie niższej od dotychczas przysługującej, a
także zachowania miejsca pracy .Miejsce pracy poszczególnych pracowników ,przez co Strony rozumieją miejscowość ,w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy.”
Pracownik mający gwarancje zatrudnienia może nie przyjąć takich warunków pracy i wiązać się to będzie zerwaniem gwarancji
zatrudnienia i wypłatą odszkodowania do końca 2018 r.
Jak by tego było mało w największej spółce GK Enea -Operatorze już trzeci rok z rzędu walczymy o nasze wynagrodzenia. Bardzo dobre wyniki Operatora powinny wskazywać ,że w tym temacie nie powinno być problemu. Nic z tego.
Rok 2009 można podsumować jako rok niedotrzymanych umów dżentelmeńskich- „ Chcemy wam dać podwyżkę ale mamusia
nie pozwala ,po rokowaniach w sporze zbiorowym dostaniecie”. Skończyło się w grudniu w Sądzie Arbitrażowym. Dostaliśmy
niewiele.
Rok 2010 –rok promocji . Przed wakacjami propozycja Zarządu 150 zł . do zasadniczej , po wakacjach skończyło się na 50 zł. „
Promocja się skończyła trzeba było brać jak dawaliśmy”
Rok 2011-rok funduszu motywacyjnego. Zdaniem Zarządu na podwyżki zasługuje max. 20 % efektywnie pracujących. O tym
kto efektywnie pracuje będzie głównie decydował Zarząd bo chce sobie zatrzymać 4 mln. zł. i wynagrodzić nimi swoich pupilków.
Miarka się przebrała –nadchodzi czas próby.
Zarządy Enea S.A. i Enea Operator prześcigają się w łamaniu zawartych porozumień oraz innych aktów prawa pracy obowiązujących w Enea . Kilkaset spraw rozpatrują już Sądy Pracy. Niestety sprawy w Sądach trwają bardzo długo ok 2 lat. Pracodawcy
świadomie łamią prawo licząc ,że nawet jak przegrają sprawę w Sądzie to procesów gospodarczych nie da się już odwrócić.
Jeżeli pozwolimy zlikwidować Oddziały Dystrybucji to powrotu do nich już nie będzie. Powodów do protestu jest wiele o kilku
z nich napisałem powyżej. Wszystkie Związki Zawodowe w Operatorze weszły w spory zbiorowe i powołały Komitet Protestacyjno- Strajkowy. Zadaniem komitetu jest koordynowanie akcji protestacyjno- strajkowej do strajku włącznie w przypadku dalszego łamania prawa przez pracodawców. Już teraz apeluję o aktywny udział we wszystkich formach protest zorganizowanego
przez związki zawodowe. Brońmy Oddziałów Dystrybucji a co za tym idzie swoich miejsc pracy, domagajmy się godnego wynagrodzenia, nie pozwalajmy na łamanie prawa . Pamiętajmy ,że brak reakcji na łamanie prawa rozzuchwala drugą stronę do
kolejnych działań niezgodnych z prawem. Tylko wspólna walka i determinacja może powstrzymać pseudo reformatorów energetyki. Jeszcze nie jest za późno.
Edmund Burke napisał kiedyś „Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest bierność dobrych ludzi”
Nie pozostań bierny.
Krzysztof Gonerski
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Okiem Jujki

Propaganda PRL
SKAZANY, BO ZOSTAŁ POBITY: Brutalnie skatowany przez policjanta uczestnik Marszu Niepodległości
został w trybie przyspieszonym skazany za... pobicie
funkcjonariusza. Film z Danielem Klocem bitym i kopanym w twarz umieszczony przez jednego z blogerów w
sieci zbulwersował Polaków. Na wideo widać idących
spokojnie kilkoro młodych ludzi. Wśród nich jest Kloc,
który wraz z kolegami przyjechał do Warszawy z Obornik Śląskich, by uczcić Święto Niepodległości. Gdy grupa wracała już z Placu Konstytucji do autokaru, pojawili
się policjanci w cywilu, którzy rzucili się na nich. ─ Po
odwiezieniu na komisariat mężczyznę sądzono w trybie
przyspieszonym. Sąd nie usłuchał wyjaśnień pobitego.
Dał wiarę zeznań funkcjonariusza, który bił Kloca i innym policjantom, którzy nie wiedzieli, że zdarzenia nagrywał jeden z blogerów. Sąd nie uwzględnił prośby Kloca o uwzględnienie nagrań z monitoringu. Skazał mężczyznę na 3 miesiące bezwarunkowego pozbawienia wolności za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Archiwum Czesława M.

5.10.1990 Prezydent Lech Wałęsa w EC Gorzów

Złote myśli
„Przemoc nie jest oznaką

siły lecz słabości”
Ks. Jerzy Popiełuszko

Liczby miesiąca
-18.10 zł wartość akcji Enea na dzień 25.11.2011r.
-800 tys. Polaków zatrudnionych jest na tak zwanych umowach śmieciowych. W tej dziedzinie jesteśmy liderem w UE.
-775 mln. zł wyniósł zysk operacyjny GK Enea za trzy kwartały 2011 r. w analogicznym okresie roku 2010 wynosił on 611
mln .zł. -410 mln. zł wyniósł zysk operacyjny Wytwarzania
w GK Enea za trzy kwartały 2011 r. w analogicznym okresie
roku 2010 wynosił on 219 mln. zł.-309 mln. zł wyniósł zysk
operacyjny Dystrybucji w GK Enea za trzy kwartały 2011 r. w
analogicznym okresie roku 2010 wynosił on 270 mln. zł.
-139 mln. zł wyniósł zysk operacyjny Obrotu w GK Enea za
trzy kwartały 2011 r. w analogicznym okresie roku 2010
wynosił on 189 mln. zł.
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