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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
29.12.2011 Obradowała KP NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
W Sulęcinie na ostatnim w 2011 roku posiedzeniu
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp.
Spotkanie Opłatkowe KP i zaproszonych gości

4.01.2011 Posiedzenie Prezydium MK
NSZZ „S”- odpowiedź na łamanie prawa.
Członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp.

Tematyka obrad:
1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania.
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali sprawozdanie z wydarzeń jakie miały
miejsce od ostatniego zebrania.
3.Sprawy płacowe. Zapoznano się z ustaleniami jakie zapadły na szczeblu Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. oraz rozliczeniem akcji płacowej przygotowanym przez stronę pracodawcy.
4.Spory zbiorowe. Spór płacowy został zakończony
zawarciem porozumienia płacowego. Zarząd Operatora nie uznaje sporu dotyczącego pionizacji struktur
Oddziałów Dystrybucji ,dlatego nie podjął rokowań
w sporze i tym samym utrudnia prowadzenie sporu
zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zarząd pomimo negatywnych opinii strony
związkowej dotyczących planów spionizowania dotychczasowych struktur OD podjął decyzję ,że od
1.01.2012 r. Sprzedaż Usług Dystrybucyjnych ,
finanse i księgowego oraz Kontroling zastają podporządkowane pod Departamenty w Poznaniu. Dyskutowano nad możliwymi formami protestu jakie
mogą jeszcze zostać podjęte przez stronę związkową. Członkowie KP Gorzów Wlkp. wyrazili gotowość wzięcia udziału w każdej formie protestu zorganizowanego w ramach GK Enea.
5.Sytuacja w spółkach zależnych. Zapoznano się z
sytuacją we wszystkich spółkach grupy kapitałowej
Enea. Brak ładu korporacyjnego powoduje ,że pomimo bardzo dobrych wyników całej grupy kapitałowej niektóre spółki przynoszą straty a co za tym
idzie pracownicy tych spółek od dłuższego czasu nie
dostają żadnych podwyżek ani premii.
6.Spotkanie opłatkowe. Po części roboczej członkowie KP oraz zaproszeni Goście spotkali się na spotkaniu świąteczno-noworocznym. Przełamanie się
opłatkiem, życzenia, prezenty oraz wspólne śpiewanie kolęd przedłużyły klimat świat Bożego Narodzenia.

W Poznaniu spotkali się członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
Głównym tematem posiedzenia było wypracowanie
strategii działań w związku z wprowadzeniem w
Operatorze z dniem 1.01.2012 restrukturyzacji
(pionizacji).

Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej

Porozumienie z dnia 29 czerwca 2007r. będące źródłem prawa pracy, w § 4 ust. 3, przewidywało zachowanie regulaminów organizacyjnych Oddziałów Dystrybucji w niezmienionym kształcie. Pomimo negatywnych opinii wszystkich organizacji
związkowych działających w Enea Operator dotyczących planów zmiany regulaminów organizacyjnych Zarząd Operatora świadomie złamał w/w porozumienie.
Ponadto od 2 stycznia wręcza się pracownikom Porozumienia Zmieniające dla niektórych z
nich wiąże się to z pogorszeniem warunków pracy i
płacy (zmiana miejsca pracy-dojazdy, degradacja o
jedną kategorię w dół ,zmiana zakresu obowiązków
–nowe zadania bez podwyższenia płacy zasadniczej)
stanowi to naruszenie Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 18.grudnia 2002 r. § 5 ust. 1.
Mając na uwadze powyższe fakty Prezydium KM
podjęło następująca decyzję:
Działając w oparciu o art. 7 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a biorąc za podstawę
Trójstronne Porozumienie zbiorowe zawarte na podstawie art. 261 ustawy o związkach zawodowych z
dnia 29 czerwca 2007 r. oraz Porozumienie z dnia
18.grudnia 2002 r., organizacje związkowe działające w Enea Operator wzywają zarząd spółki do wykonania przyjętych na siebie powyższymi porozumie(Ciąg dalszy na stronie 3)
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niku procesów restrukturyzacyjnych ,-nie nabyli pra(Ciąg dalszy ze strony 2)
niami obowiązków w terminie 3 dni roboczych
wa do akcji pracowniczych ,-którym w wyniku proi wycofanie uchwały Zarządu nr 496/2011 wprowa- cesów restrukturyzacyjnych zatrzymał się zegar stadzającej w życie pionizację struktur Enea Opereato- żowy uprawniający do akcji pracowniczych.
ra. Przyjęto harmonogram działań związanych z
10.01.2011 Zbieramy podpisy pod
prowadzeniem kolejnego sporu zbiorowego w Enea wnioskiem o referendum w sprawie wieku
Operatorze. Powyższe działania podlegały jeszcze
emerytalnego.
stosownym uzgodnieniom z pozostałymi OrganizaW całym kraju zbierane są podpisy pod wnioskiem o
cjami występującymi w Enea Operatorze. Wspólne
przeprowadzenie referendum na temat zachowania
zgłoszenie żądania w w/w treści nastąpiło 5.01.2012.
obecnych rozwiązań emerytalnych. Akcję prowadzi
9.01.2012 Spotkanie strony społecznej NSZZ “Solidarność”.

w Enea Operatorze.

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele Organizacji
Związkowych działających w Enea Operatorze. Celem spotkania było przedyskutowanie strategii
związków w związku z zaistniałą sytuacją w Operatorze ( pionizacja z naruszeniem prawa pracy) oraz
innymi ważnymi tematami w ramach grupy Enea.

Pracownicy OD Gorzów Wlkp. składają podpisy pod
wnioskiem o referendum.

Podpisy zbierane są we wszystkich strukturach regionalnych związku w tym też w siedzibach NSZZ
“Solidarność” Enea Gorzów Wlkp. . Na wniosku
umieszczone jest pytanie referendalne :
- Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowePrzedstawiciele strony społecznej w Operatorze
go wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę
Tematyka spotkania:
wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?
1.Spór zbiorowy w Operatorze. Dyskutowano nad
Akcję zbierania podpisów zakończymy 18 stycznia
wspólnymi działaniami jakie należy podjąć w celu
2011. Do 18.01.2012 udało nam się zebrać 741 podwyegzekwowania od Zarządu Operatora respektowa- pisów pod wnioskiem o referendum.
nia wcześniej zawartych porozumień. Brak reakcji
Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej
Zarządu Operatora na żądanie zgłoszone w dniu
akcji. Pod adresem www.referendumemerytalne.pl
5.01.2011 spowoduje powstanie kolejnego sporu
zamieszczane będą informacje na temat przebiegu
zbiorowego w Operatorze. Ustalono harmonogram
akcji. Stamtąd można też pobrać druk poparcia dla
działań jakie należy podjąć w celu prowadzenia sku- referendum, instrukcję składania poparcia, kalkulator
tecznego i zgodnego z prawem sporu zbiorowego.
emerytalny, który pomoże obliczyć wiek przejścia
2.Polityka zatrudnieniowo płacowa w Enea Operato- na emeryturę według zasad proponowanych przez
rze. Mając na uwadze przykre doświadczenia zwią- rząd.
zane z negocjowaniem przyrostu płac w Operatorze
12.01.2012 Pierwszy w 2012 r. spór
w latach ubiegłych strona związkowa już teraz pozbiorowy w Operatorze.
stanowiła wystąpić do Zarządu Operatora o rozpoNa żądanie strony związkowej z 5.01.2011
częcie rozmów na ten temat. W tym celu wystoso(wycofania się z pionizacji Operatora) strona pracowano do Zarządu stosowne wystąpienie.
dawcy odpowiedziała pismem z dnia 10.01.2012.
3. Świadczenia pieniężne dla pracowników grupy
Z pisma dowiedzieliśmy się ,że proces konsultacji
kapitałowej Enea. W związku ze zbliżającym się
zmian struktur organizacyjnych w Operatorze został
terminem obrotu akcjami pracowniczymi Enea stro- zrealizowany prawidłowo i w ocenie pracodawcy
na społeczna wystąpiła do Zarządu Enea S.A. o pilne został zakończony. Jeżeli strona związkowa ma wątspotkanie celem uzgodnienia zasad wypłaty kwoty
pliwości to Zarząd Operatora może je wyjaśnić w
14,5 mln. zł. wynikającej z Porozumienia ze Zdroi- trakcie ewentualnego spotkania.
ska z 28.05.2008 r. Kwota ma zostać podzielona na
(Ciąg dalszy na stronie 4)
pracowników: - którzy utracili prawo do akcji w wy-
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pośmiertnie do stopnia generała płk Ryszarda Ku(Ciąg dalszy ze strony 3)
Negatywne opinie strony związkowej wskazujące na klińskiego . Rzecznik stowarzyszenia rzekł
złamanie zawartych porozumień nie miały żadnego „stanowiłoby to symboliczne rozliczenie epoki PRL
wpływu na wcześniej podjętą decyzję o pionizacji- poprzez nazwanie po imieniu zdrady i bohaterstwa”.
tak wyglądał proces konsultacji.
12-14.01.2011 Mistrzostwa Polski
Jak widać z odpowiedzi pracodawca nie uznaje koEnergetyków w narciarstwie alpejskim.
lejnego sporu zbiorowego w operatorze i dlatego nie Energetycy zwolennicy „białego szaleństwa” spotkazaproponował żadnego terminu rokowań. Dlatego
li się w Zakopanym żeby uczestniczyć w Mistrzostrona związkowa pismem z 12.01.2012 sama wystwach Polski Energetyków w narciarstwie alpejznaczyła taki termin (19.01.2012) i zaprosiła na ro- skim. W zawodach uczestniczyła liczna reprezentakowania Zarząd Operatora.
cja Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Zanim do-

12.01.2012 Autorzy stanu
wojennego skazani.

szło do rywalizacji sportowej można było podnieść
swoje umiejętności na stokach w Białce Tatrzańskiej
Można powiedzieć Sądy nierychliwe ale sprawiedlioraz Jurgowie. Narwe. Po 30 latach od wprowadzenia stanu wojennego
ciarstwo niestety wiąSąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie w
że się z dużym ryzyprocesie autorów stanu wojennego.
kiem nabawienia się
kontuzji. Niestety pech
nie ominął naszej koleżanki Mieczysławy
Trościanki , która nabawiła się kontuzji
kolana.
Mieci życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski

„Stan wojenny w grudniu 1981 r. nielegalnie
wprowadziła tajna grupa przestępcza pod wodzą
Wojciecha Jaruzelskiego w celu likwidacji
"Solidarności", zachowania ówczesnego ustroju
oraz osobistych pozycji we władzach”- uznał Sąd
Okręgowy w Warszawie.
Uwzględniając wniosek IPN, sąd wymierzył
karę 2 lat w zawieszeniu b. szefowi MSW Czesławowi Kiszczakowi za udział w tej grupie
przestępczej. Od tego zarzutu uniewinniono
zaś byłego I sekretarza KC PZPR Stanisława
Kanię. Z kolei z powodu przedawnienia, ale
przy uznaniu winy, umorzono sprawę Eugenii
Kempary, b. członkini Rady Państwa PRL,
oskarżonej o przekroczenie uprawnień przez
głosowanie za przyjęcie dekretów o stanie wojennym. Wśród skazanych zabrakło Wojciecha
Jaruzelskiego (został wyłączony z postępowania sądowego z powodu złego stanu zdrowia).
Porozumienie Organizacji Kombatanckich i
Niepodległościowych domaga się zdegradowania generałów Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka, a jednocześnie chcą, aby awansować

Rozegranie Mistrzostw Polski planowane było na
Kasprowym Wierchu jednak warunki atmosferyczne
zmusiły organizatorów do przeniesienia imprezy do Jurgowa.
Zawodniczki i zwodnicy rywalizowali w trzech kategoriach.
Miło nam poinformować ,że Mistrzem Polski w kategorii do 35
lat został Przemysław Jusiel (na
zdjęciu obok) z Wydziału Teleinformatyki a drużyna Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. zajęła trzecie w kategorii
drużynowej. „Brązowa drużyna „–zdjęcie poniżej

Więcej zdjęć na naszej stronie-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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odbyło się 13 stycznia 2012 r. w Starej Piekarni w
(Ciąg dalszy ze strony 4)
Dobiegniewie. W pożegnaniu uczestniczyli przedsta16.01.2012 Kolejna rozprawa przed
Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. wiciele kierownictwa oraz byli i obecni współpracownicy. Związkowe pożegnanie odbyło się 17
Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła
stycznia 2012 się w siedzibie związku w Centrali
się kolejna trzecia już rozprawa Pracownicy przeOddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
ciwko 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.

Pożegnanie A.Materki w siedzibie związku w OD Gorzów

Obydwu spotkaniom towarzyszyły wspomnienia
Uczestnicy postępowania sądowego w Gorzowie Wlkp. oraz zaduma nad jakże szybko przemijającym czaNa rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny Pra- sem. Andrzejowi życzymy wszystkiego najlepszego
cowników - Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele na nowej drodze życia i zapraszamy do działalności
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzo- w coraz większym Kole Rencistów i Emerytów działającym przy Naszej Organizacji.
wa Wlkp.-Krzysztof Gonerski ,Mariusz Kępiszak .
18.01.2012 Wizyta u Wojewody
Pani Sędzia Jolanta Lewandowska -Głodzik wysłuLubuskiego.
chała zeznań złożonych przez świadków strony pracowniczej-Czesława Koltermana oraz Janusza Śnia- Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solideckiego. Pełnomocnik powodów złożył zastrzeże- darność Enea Gorzów Wlkp. K.Gonerski spotkał się
nie do protokołu polegające na uchyleniu pytania do w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Wojewodą
świadka mające istotne znaczenie w sprawie. NaJanem Świrepą. W spotkaniu uczestniczyła również
stępna rozprawa odbędzie się 23.04.2012 r o godz.9 Pani Małgorzata Krasowska – Marczyk Dyrektor
w sali nr 207. Podczas tej rozprawy przesłuchani zo- Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie
staną świadkowie strony pracodawcy Marek HerWojewódzkim. Podczas spotkania poruszano temamach oraz Grzegorz Jeziorny. Pozew przeciwko
tykę związaną z procesami prywatyzacji i restruktuEnea S.A. został złożony 12.04.2011 przez P. Cier- ryzacji grupy Enea. Zagrożenia płynące z tych prokońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD cesów dla miejsc pracy w województwie Lubuskim
Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się odszkodo- są przedmiotem szczególnego zainteresowania Wowania za utracone akcje. 140 pracowników domaga jewody Lubuskiego ,dlatego Jan Świrepo poprosił o
się odszkodowania za 205 akcji a 61 za 200 akcji.
Odszkodowanie ma być zapłacone wraz z odsetkami od 24 lutego 2011 tj. od dnia złożenia wezwania
przedsądowego.

17.01.2012 Nowy emeryt Andrzej
Materka
Do szczęśliwego grona pracowników ,którzy doczekali
emerytury w grupie kapitałowej Enea dołączył kolega
Andrzej Materka (na zdjęciu
obok) ze Spółki Elektrownie
Wodne Oddział w Gorzowie
Wlkp. Uroczyste pożegnanie

Od lewej :K. Gonerski, M. Krasowska-Marczyk, J. Świrepo.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

wystąpienie na piśmie w tym temacie ,żeby mógł
poruszyć temat na Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego. Stosowne pismo w tym temacie zostało skierowane do Wojewody Lubuskiego w dniu
19.01.2012 przez przewodniczących Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea z Zielonej Góry
i Gorzowa Wlkp.

18.01.2012 Spotkanie Prezydiów
Związków w Enea Operatorze z
koordynatorem M. Michalczukiem.
W Baranowie spotkali się przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w Enea
Operatorze.

II-W drugiej części spotkania strona związkowa dyskutowała o sytuacji w Operatorze po pionizacji. Zarząd Operatora nie uznaje kolejnego sporu zbiorowego. Ustalono strategię prowadzenia sporu zbiorowego aż do oczekiwanego skutku. Opracowano projekty dokumentów jakie zostaną wysłane w zależności
od postępów rokowań w dniu 19.01.2012 r.

19.01.2012 Zamiast rokowań spotkanie z
Zarządem Operatora.
Zgodnie z wyznaczonym przez stronę społeczną terminem rokowań doszło do spotkania z Zarządem
Operatora.

Strona pracodawcy w Operatorze

Przedstawiciele strony społecznej.

I-Podczas pierwszej części zebrania doszło do spotkania z Maciejem Michalczykiem koordynatorem
ds. współpracy ze związkami zawodowymi w Enea
S.A. Tematy poruszane podczas tej części :
1-Wartościowanie stanowisk w Enea S.A. –
zaproszono przedstawicieli związków na spotkanie z
firmą , która będzie prowadziła wartościowanie w
Enea S.A. Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2012 r.
2-Strategia Enea. Strona związkowa ponownie domaga się spotkania w sprawie Strategii. Przedstawiciele NSZZ Solidarność skierowali w tym temacie
pismo do Zarządu Enea S.A.
3-Świadzczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji. Pismo w tej sprawie z
dnia 9.01.2012 r. skierowane do Zarządu Enea S.A.
pozostaje bez odpowiedzi. Zarząd Enea S.A. ustosunkuje się do naszego wystąpienia na najbliższym
spotkaniu.
4.Dematerializacja akcji- W Oddziałach Dystrybucji
w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze brak jest biur
maklerskich BRE Banku. Podczas wcześniejszych
spotkań sygnalizowaliśmy potrzebę otwarcia delegatur tych biur. Niestety nasze sugestie pozostały bez
odzewu. Przedstawiciele NSZZ Solidarność wystosowali w tej sprawie oficjalne pismo (treść w załączniku)
4- Ład Korporacyjny. Temat zostanie poruszony na
najbliższym spotkaniu z Zarządem Enea S.A. Spotkanie takie zdaniem strony społecznej powinno się
odbyć nie później niż do pierwszej połowy lutego.

1.Pracodawca oświadczył , że nie uznaje sporu zbiorowego związanego z żądaniem z dnia 5.01.2012
dlatego nie zamierza podjąć rokowań ale może rozmawiać o problemach jakie występują w Operatorze.
Pracodawca poinformował ,że porozumienia zmieniające nie podpisały 2 osoby. Proces pionizacji został zakończony a ewentualne reklamacje można
składać do 3 lutego 2012 r. Strona społeczna uznaje ,że jest w sporze zbiorowym i zaproponowała Zarządowi Operatora podpisania protokołu rozbieżności. Pracodawca odmówił podpisania protokołu rozbieżności. Po zakończeniu spotkania z Zarządem
strona związkowa podpisała protokół rozbieżności
oraz wystosowała pismo do Prezesa URE w którym
zasygnalizowała temat niezależności Operatora w
świetle narzucanych odgórnie wytycznych związanych ze strategią Enea.
2.Sprawy płacowe. 9 stycznia 2012 związki wystąpiły o rozpoczęcie rozmów na temat ustalenia zasad
zatrudnieniowo płacowych w Operatorze na 2012 r.
Strona związkowa zaproponowała aby wzrost funduszu wynagrodzeń był na poziomie 4,6 %. Zarząd nie
podejmie rozmów płacowych przed zatwierdzeniem
planów techniczno-ekonomicznych przez Radę Nadzorczą Enea Operatora. Pracodawca poinformował ,że w planach tych ujął wskaźnik przyrostu w
wysokości 2,7 %.Strona związkowa wyraziła dezaprobatę dla takich działań. Przed wystąpieniem do
RN powinny się odbyć negocjacje i wspólne ustalenie wysokości wzrostu wynagrodzeń na dany rok.
Prezes Różycki obiecał ,że od przyszłego roku tak
będzie postępował.
3.Wynagrodzenie za wykrycie nielegalnego poboru
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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energii. NSZZ `Solidarność wystosował pismo w tej
sprawie do Zarządu. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wynagrodzenie to powinno pochodzić z odzyskanych pieniędzy za nielegalny pobór. W tej sprawie w najbliższym czasie
zostanie zorganizowane spotkanie.
4.Nagroda z zysku za 2012. Zarząd Operatora uważa rozpoczęcie rozmów w tym temacie może nastąpić po sprawdzeniu wyników Operatora przez audytora.
5.Łączenie Rejonów i Oddziałów Dystrybucji. Strona związkowa zasygnalizowała ,że docierają do niej
informacje ,że po raz kolejny zostanie złamane prawo i planowane jest łączenie RD i OD. Zdaniem Zarządu rozmowy na ten temat są przedwczesne –
trwają jeszcze prace nad strategią obszarową obszaru
Dystrybucji. Po zakończeniu prac zespołu strona
związkowa zostanie poinformowana o wynikach
prac tego gremium.
5.Stronom dialogu społecznego w Operatorze udało
się coś uzgodnić- uzgodniono wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wysokość dofinansowania
do okularów. Pranie odzieży roboczej: Grupa I
09,75 zł. Grupa II 19,60 zł. Grupa III 39,10 zł Dofinansowanie do okularów:195 zł jeden raz na dwa
lata 130 zł jeżeli wymiana okularów nastąpi częściej
niż raz na dwa lata

w Poznaniu w którym powiadomiono PIP o zaistniałym sporze zbiorowym w Operatorze.

Spotkanie w sprawie przyszłości majątku socjalnego

2.W drugiej części spotkania strona społeczna spotkała się z przedstawicielami Departamentu Korporacyjnego, koordynatorem ds. związków zawodowych w Enea S.A. M. Michalczukiem oraz przedstawicielami Hotelu Edison z Baranowa. Strona społeczna liczyła ,że skoro spotkanie odbywa się w nowej siedzibie Enea S.A. to być może jakiś członek
Zarządu zjawi się na spotkaniu. Niestety nie dostąpiliśmy tego zaszczytu. Spotkanie dotyczyło przyszłości majątku socjalnego w tym również Hotelu Edison oraz Sanatorium Energetyk. Przewodniczący
23.01.2012 O sporze zbiorowym
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Poznai przyszłości majątku socjalnego.
1.W Poznaniu w nowej siedzibie Enei S.A.na ulicy nia Marek Boiński przedstawił krótki biznes plan
Góreckiej 1 spotkali się członkowie Prezydiów Or- dotyczący przyszłości majątku socjalnego w tym
ganizacji Związkowych występujących w Operato- również Hotelu Edison. Prezentacja oraz wystąpienia
strony związkowej jasno wskazują ,że przyjęty przez
rze.
Zarząd Enei kierunek –sprzedaż całego majątku socjalnego jest błędny. Przykładem może być nieudana
próba sprzedaży Hotelu Edison. Alternatywą dla takich działań jest przekształcenie bazy hotelowosocjalnej w ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe.
W ten sposób koszty szkoleń nie będą zasilały innych podmiotów tylko pozostaną w grupie kapitałowej Enea. Bardzo dobre wyniki całej grupy wskazują
na potrzebę stworzenia ładu korporacyjnego i takie
oczekiwania strona społeczna skierowała do przedstawicieli Departamentu Korporacyjnego.
Na pewno nie było to ostatnie spotkanie w sprawie
przyszłości majątku socjalnego oraz Hotelu Edison i
Strona społeczna w Operatorze
Głównym tematem spotkania był nie uznawany spór Sanatorium Energetyk.
=====================================
zbiorowy w Operatorze. Ustalono działania jakie
Z przyjemnością informujemy ,że
będą podjęte w celu skutecznego prowadzenia sporu.
uruchomiona
została kolejna strona
Wystosowano pismo do Ministerstwa Pracy i Polityinternetowa Solidarności w Enea :
ki Społecznej z prośbą o wyznaczenie mediatora w
www.solidarnosc-szczecin-enea.pl
sporze w którym pracodawca uchyla się od rokowań.
Wystosowano pismo do Państwowej Inspekcji Pracy
Zapraszamy do odwiedzin
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Dlaczego jesteśmy przeciwni podwyższeniu wieku emerytalnego? Dlatego:
✔ Emerytury dożyje tylko co trzeci mężczyzna (dziś
niemal co drugi umiera przed 65.
rokiem życia) i co piąta kobieta.
✔ Nie będzie pracy dla sześćdziesięciolatków – żyć będą
w biedzie albo na zasiłkach.
✔ Pozorne oszczędności dla budżetu państwa.
✔ Fatalny stan ochrony zdrowia – schorowane sześćdziesięciolatki przejdą na renty
socjalne.
✔ Podwyższenie wieku emerytalnego nie wywoła wzrostu gospodarczego, nie zwiększy
liczby miejsc pracy ani liczby osób płacących składki.
✔ Negatywne skutki demograficzne – opóźnianie przez
kobiety decyzji o urodzeniu
pierwszego dziecka.
✔ Zrywanie naturalnych więzi rodzinnych – brak opieki
ze strony dłużej pracujących nad
osobami starszymi.
✔ Brak miejsc pracy dla młodych i odbieranie im szans
awansu zawodowego.

Oddajmy głos Polakom

Nie ma pracy dla 4 milionów Polaków
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DEMATERIALIZACJA-OBRÓT AKCJAMI
PRACOWNICZYMI ENEA S.A.
Zbliża się koniec dwuletniego zakazu obrotu akcjami będącymi
w posiadaniu uprawnionych pracowników Enea ,czyli niedługo
można będzie obracać tymi akcjami. Pokrótce postaram się
podzielić wiedzą, jaką uzyskałem na ten temat.
Jeżeli Enea wywiąże się ze swoich obowiązków to
zwróci się z o rejestrację akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych ( KDPW) i złoży wniosek o dopuszczenie
tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie. Rejestracja i dopuszczenie prawdopodobnie odbędą się w terminie 16.02.2012.r. Niestety Enea wybrała na depozytariusza akcji pracowniczych BRE Bank czyli bank ,który
nie ma Biur Maklerskich w dwóch Oddziałach tj. w Gorzowie i
Zielonej Górze. Nasze sugestie oraz pisma w sprawie otwarcia
delegatur Biur Maklerskich w tych Oddziałach, podobnie jak
to było przy podpisywaniu umów nieodpłatnego zbycia akcji ,
pozostają bez odpowiedzi. Prawdopodobnie nie dojdzie do
otwarcia Biur Maklerskich BRE Banku w tych miastach. Dla
uprawnionych osób , które nie podpisały umowy z BRE Bankiem wiąże się to z wyprawą do miasta w którym jest Biuro
Maklerskie BRE Banku, celem odebrania potwierdzenia nabycia akcji. W pierwszych dniach po 16.02.2011 r. mogą być
kolejki w Biurach Maklerskich BRE Banku ,ponieważ uprawnionych do akcji jest 8665 osób. Jednak pracownicy BRE Banku nie widzą w tym problemu „ nie z takimi problemami sobie
radziliśmy”.
Osobom ,które podpisały z BRE Bankiem umowę o
świadczenie usług maklerskich akcje zostaną przelane na rachunek papierów wartościowych otwarty w tym banku. Ewentualna dyspozycja sprzedaży akcji w BRE Banku może odbyć
się przez telefon lub Internet.
Pozostałe osoby po odebraniu potwierdzenia nabycia akcji udają się do wybranego przez siebie Biura Maklerskiego i otwierają tam rachunek papierów wartościowych. Po potwierdzeniu ,że akcje znalazły się na rachunku ( zwykle trwa to kilka
dni) można już złożyć dyspozycję sprzedaży dowolnej ilości
akcji Enea.
Od zlecenia sprzedaży akcji pobierana jest prowizja maklerska. Prowizja ta jest różna w poszczególnych Biurach Maklerskich.( poniżej przedstawiam porównanie tych prowizji) Uwaga: W niektórych Biurach Maklerskich (np. w BRE Banku)
wyjściowa stawka prowizji podlega negocjacji.
K. Gonerski
Stawki prowizji w biurach maklerskich
DI BRE S.A. -Stawki prowizji maklerskiej ze względu na kanał, którym składane jest zlecenie: osobiście: 0,95% , telefonicznie: 0,95% ,za
pośrednictwem internetu: 0,39%
DM BZWBK S.A.
Stawki prowizji maklerskiej ze względu na kanał, którym składane jest
zlecenie:osobiście: 0,33%, telefonicznie: 0,33% ,za pośrednictwem
internetu: 0,33%
DM PKO BP S.A
Stawki prowizji maklerskiej ze względu na kanał, którym składane jest
zlecenie: osobiście i telefonicznie – stawka zróżnicowana ze względu
na wartość zlecenia, przy zleceniach o wartości powyżej 50 tysięcy
złotych wynosi 0,5% + 109 zł (opłata stała) za pośrednictwem
internetu: 0,39%
CDM PEKAO S.A
Stawki prowizji maklerskiej ze względu na kanał, którym składane jest
zlecenie: osobiście i telefonicznie – stawka zróżnicowana ze względu
na wartość zlecenia, przy zleceniach o wartości powyżej 50 tysięcy
złotych wynosi 0,5% + 126 zł (opłata stała) za pośrednictwem
internetu: 0,39%
Biuro Maklerskie BGŻ
Stawki prowizji maklerskiej ze względu na kanał, którym składane jest
zlecenie: osobiście i telefonicznie – stawka zróżnicowana ze względu

na wartość zlecenia, przy zleceniach o wartości powyżej 50 tysięcy
złotych wynosi 0,5% + 120 zł (opłata stała) za pośrednictwem
internetu: 0,35%
Stawki pobierane są zawsze od zawartych transakcji, jako procent
od wartości zlecenia.
Przykładowe wartości zapłaconej prowizji:
Sprzedajemy 4000 sztuk akcji ENEA po cenie 18 zł. Wartość zlecenia
to 4000x18 = 72 000 zł
Prowizja od zlecenia sprzedaży:
DI BRE
72000 x 0,95% = 684 zł – przy zleceniu osobiście lub przez telefon
72000 x 0,39% = 281 zł – przy zleceniu przez Internet
DM BZWBK
72000 x 0,33% = 238 zł – bez względu na kanał złożenia zlecenia
DM PKO BP
72000 x 0,5% + 109zł = 469 zł – przy zleceniach osobiście i przez
telefon
72000 x 0,39% = 281 zł – przy zleceniach przez Internet
CDM PEKAO
72000 x 0,5% + 126zł = 486 zł - przy zleceniach osobiście i przez
telefon
72000 x 0,39% = 281 zł – przy zleceniach przez Internet
BM BGŻ
72000 x 0,5% + 120zł = 470 zł - przy zleceniach osobiście i przez
telefon
72000 x 0,35% = 252 zł – przy zleceniach przez Internet
Uwaga w niektórych Biurach Maklerskich (np. w BRE Banku)
wyjściowa stawka prowizji podlega negocjacji.
OD OBROTU DO PODATKU –JAK TO SIĘ ODBYWA
I-Rejestracja akcji pracowniczych ENEA oraz wprowadzenie akcji
do obrotu na GPW
ENEA S.A. zwraca się z wnioskiem o rejestrację akcji w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych ( KDPW) obecnie objętych zakazem handlu oraz składa wniosek o dopuszczenie tych akcji do obrotu
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rejestracja i
dopuszczenie prawdopodobnie odbędą się w terminie bliskim zakończenia zakazu sprzedaży akcji przez pracowników tj. 16.02.2012.r.
II-Odbiór potwierdzeń nabycia/świadectw depozytowych oraz
otwarcie rachunku inwestycyjnego.
W rezultacie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pracownicy mogą udać się do Domu Maklerskiego świadczącego usługę Sponsora (w tym wypadku DI BRE S.A.) w celu odebrania potwierdzeń nabycia akcji.
Następnym krokiem jest wybór Domu Maklerskiego za pośrednictwem którego pracownicy będą chcieli dokonać sprzedaży swoich
akcji. Przy wyborze pracowników powinien przede wszystkim kierować się stawkami prowizji, opłatami za prowadzenie rachunku, a także
dostępnością placówek jakie oferują potencjalny Broker
III-Sprzedaż akcji
Pracownik po wyborze Domu Maklerskiego za pośrednictwem, którego chce zawierać transakcje na GPW, może zrealizować takie zlecenia
trzema kanałami tj. osobiście w placówce, telefonicznie oraz przez
Internet. Stawki prowizji oferowane przez poszczególne Domy Maklerskie różnią się w zależności od kanału złożenia tego zlecenia. I tak
najdroższe są zlecenia realizowane osobiście lub przez telefon, najtańsze te składane przez Internet. Stawki prowizji wahają się w przedziale
1% do 0,33% - w przypadku standardowych ofert.
( Uwaga w niektórych Domach Maklerskich wyjściowa stawka prowizji jest negocjowana)
IV-Rozliczenie się z Urzędem Skarbowym
Według aktualnego stanu prawnego dochód otrzymany z odpłatnego
zbycia akcji przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
w wysokości 19% wartości zbywanych akcji. Podatek ten zobowiązany jest uiścić w całości sprzedający akcje i odprowadzić do urzędu
skarbowego właściwego wg swojego miejsca zamieszkania w terminie
do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonała się
sprzedaż akcji. Dom maklerski, który będzie pośredniczył w sprzedaży akcji wystawi sprzedającemu stosowną informację podatkową
(PIT-8C).
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Humor z Internetu

Ratowanie Eurolandu
========================================

Zaległy urlop do września.
Od 1 stycznia 2012 r. uległ zmianie art.168 Kodeksu Pracy.
Zaległy urlop wypoczynkowy należy pracownikowi udzielić
najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Archiwum Czesława M.

Złote myśli
„Podwładny przed obliczem przełożonego powinien
mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożonego”
Ukaz Cara Rosji Piotra I z1708

Rok 1966-Ćwiczenia TOPL w ZE Gorzów- od. lewej :
H. Bortkiewicz, H. Pastuszko, C. Znamiec, H. Żuk,
H. Ratuszniak, T. Moździerz, Jurasz, J .Czarkowski

Okiem JUJKI

Liczby miesiąca
-18.05 zł. wartość akcji Enea na dzień
26.01.2012 r. (godz. 17,30)
-1500 zł brutto czyli 1111,86 zł netto wynosi
płaca minimalna w 2012 r.
-18 tys. zł. kosztowało w 2011 r. utworzenie
jednego miejsca pracy z Funduszu Pracy.
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