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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? część motywacyjną. Jeżeli Pracodawca nie wyrazi
zgody na podniesienie płacy o 600 zł brutto do pen26.03.2012 Wybory do RN Enea S.A.
Pracownicy ENEA S.A. wybrali swoich przedstawi- sji zasadniczej na etat, Strona Społeczna zwróci się z
cieli do Rady Nadzorczej Enea S.A. W 10 osobowej takim żądaniem w ramach sporu. Strona Społeczna
R.N. pracownicy mogą desygnować 3 swoich przed- traktuje to spotkanie jako wymianę stanowisk stron i
żąda kolejnego spotkania w ramach negocjacji.
stawicieli. Do wyborów wystartowało 3 kandydatów i wszyscy uzyskali wymaganą większość głosów
(50% +1). Na 402 pracowników Enea S.A. w wyborach uczestniczyło 307. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
Sławomir Brzeziński-274 głosy.
Tadeusz Mikłosz-178 głosów.
Przemysław Łyczyński-162 głosy.

27.03.2012 Referendum Strajkowe
w Enea Operator.
Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
podobnie jak inne Oddziały w Enea Operatorze
wzięli udział w referendum strajkowym. Referendum jest następnym etapem sporu zbiorowego prowadzonego w związku ze złamaniem porozumienia z
Sierakowa z 29.06.2007 i spionizowaniem od 1
stycznia 2012 służb finansowo-księgowych oraz obsługi klienta. Pracownicy odpowiadali na pytanie:
Czy jesteś za ogłoszeniem strajku w
przypadku dalszego uchylania się przez Zarząd
Enea Operator Sp. z o.o. od zobowiązań wynikających z zawartych porozumień zbiorowych.

Od lewej: S. Brzeziński, T. Mikłosz, P. Łyczyński

Kolegom , którzy zostali wybrani do RN serdecznie
gratulujemy oraz życzymy powodzenia w reprezentowaniu załogi w RN Enea S.A.

26.03.2012 Negocjacje płacowe
w Enea S.A.-brak uzgodnień.

Co dalej będzie się działo w Enea Operatorze zależy
od rozmów z mediatorem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .
Wyniki referendum w Oddziale Dystrybucji
Gorzów Wlkp.:
W referendum wzięło udział 526 pracowników
tj.73,67 % uprawnionych , za strajkiem opowiedziało się 513 pracowników tj. 97,53 % biorących udział
w referendum strajkowym.
Zbiorcze wyniki w Enea Operator:
Na ogólną liczbę pracowników Operatora-5354 w
referendum wzięło udział- 3915 osób tj.73,12 % . Za
strajkiem opowiedziało się 3811 pracowników tj.
97,34 %.

29.03.2012 Spotkanie Wielkanocne Koła

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego
Emerytów i Rencistów.
w celu uzgodnienia polityki płacowej w Enea S.A. w
W
świetlicy
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
2012 r. Spotkanie zainicjowała P. Justyna Tomczyk
Wlkp. spotkali się członkowie Koła „O” –Rencistów
informując, ze Rada Nadzorcza Enea SA wyraziła
i
Emerytów NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
zgodę Zarządowi na podniesienie funduszu płac o
wartość 2,7%. Fundusz ten miałby być rozdysponowany w formie premii motywacyjnej. Strona Pracodawcy zaproponowała, aby zastanowić się nad przygotowaniem motywacyjnego systemu wynagradzania w spółce. W wyniku dyskusji nad systemem motywacyjnym Strona Społeczna wyraziła stanowisko,
że należy wypracować kompleksowe zasady wynagradzania w całej grupie w tym kontraktowe w spółce. Strona Pracodawcy stwierdziła, że zeszłoroczny
system podwyżek płac w systemie podniesienia płacy zasadniczej był anty motywacyjny. Strona Społeczna zaproponowała, aby rozważyć podział środUczestnicy okolicznościowego spotkania (Ciąg dalszy na stronie 3)
ków na część wchodzącą do płacy zasadniczej i na
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Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Demonstranci na
(Ciąg dalszy ze strony 2)
Okazją do spotkania były zbliżające się Święta Wiel- wielkim telebimie oglądali transmisję obrad Sejmu.
kiej Nocy. Organizatorzy zadbali o odpowiedną
Kiedy przemawiał premier Donald Tusk i minister
oprawę oraz o to żeby żaden z uczestników spotka- finansów Jan Rostowski wszyscy odwrócili się plenia nie wyszedł głodny.
cami do telebimu. Pod Sejmem było gorąco, emocje
sięgały zenitu. W pewnym momencie, kiedy przemawiał Dariusz Rossati w stronę telebimu poleciały
jajka. Rossati przytaczał cały szereg liczb, które pokazywały jak Polska będzie wyglądała w 2050 roku.
Jak długo będziemy żyli ,ile dzieci będzie się rodzić
itp. Prorok jaki czy co? Nie zadał sobie trudu by
policzyć ile to obywateli składa się teraz na to, aby
on mógł tam stać i gadać te swoje dyrdymały.

Członkowie Koła „O” NSZZ „S” Enea Gorzów Wlkp.

Przewodniczący K. Gonerski podzielił się wiadomościami z Kraju i Enei oraz w imieniu Gorzowskiej
Komisji Podzakładowej złożył życzenia Wielkanocne. Uczestników spotkania odwiedził zajączek i obdarował ich prezentami ufundowanymi przez Władze Związku. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze
a uczestnicy umawiali się już na następne.

30.03.2012 Sejm odrzucił wniosek o
referendum-manifestacja w Warszawie.
Związkowcy z całej Polski zjawili się przed Sejmem
w Warszawie . Kilkadziesiąt tysięcy uczestników
Byliśmy widoczni w Warszawie
manifestacji czekało na decyzję Sejmu dotyczacą
inicjatywy obywatelskiej -referendum w sprawie
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarwieku emerytalnego.
ność –Piotr Duda uzasadniając
wniosek o referendum krytykował rządowe
plany wydłużenia wieku emerytalnego
uprawniającego
do przejścia na
emeryturę jako
zbyt radykalne i
nieprzygotowane. Jego zdaniem takie działanie wymaga
stworzenia warunków motywujących i dających szanse
do
kontynuacji
aktywności
zawodowej
m.in. warunNasi Przedstawiciele pod Sejmem
Wśród uczestników manifestacji nie mogło zabrak- ków dla wzrostu dzietności, podnoszenie standardów
(Ciąg dalszy na stronie 4)
nąć przedstawicieli Komisji Podzakładowej NSZZ
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(Ciąg dalszy ze strony 3)

i poziomu finansowania opieki medycznej, opieki
pielęgnacyjnej dla osób starszych, wprowadzenie
mechanizmów indywidualnej ścieżki zawodowej,
podniesienie standardów organizacji i bezpieczeństwa pracy oraz funkcjonowania publicznych służb
zatrudnienia.

30.03.2012 Pożegnanie Janusza Króla
Przedstawiciele Rejonu
Dystrybucji Sulęcin pożegnali odchodzącego na Pakiet Dobrowolnych Odejść
(PDO) Janusza Króla (na
zdjęciu obok)oraz Adama
Sosińskiego , który odszedł
na zasłużoną emeryturę.
Pożegnanie odbyło się w
Restauracji „ Chrobry” w
Sulęcinie. Jak zwykle przy
takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne sto lat. Janusz był, jest i mamy nadzieję nadal dalej będzie aktywnym działaczem związkowym. W imieniu Komisji Podzakładowej w imprezie pożegnalnej uczestniczył Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp-Tomasz Król czyli syn Janusza.

Na telebimie Przew. KK NSZZ „S” -Piotr Duda

W trakcie sejmowej dyskusji P.Duda wyszedł do
protestujących. Ponownie powitał manifestujących i
podziękował wszystkim za przybycie pod Sejm w
imieniu 2 mln Polaków, którzy poparli wniosek
"Solidarności" w sprawie referendum emerytalnego.
W głosowaniu w sprawie referendum 180 posłów
było za, 233 przeciw i 42 wstrzymało się od głosu.
Przeciw opowiadali się posłowie PO i PSL. Za był
PIS, Solidarna Polska i SLD. Ruch Palikota
wstrzymał się od głosu.

Pod Sejmem było gorąco.
W ten sposób POlitycy pokazali gdzie mają
Obywteli.(2 mln. podpisów pod wnioskiem o referendum emerytalnym)Pamiętajmy jak kto głosował
i uwzględnijmy to przy następnych wyborach.
Więcej zdjęć na naszej stronie:
Menu-Galeria zdjęć-Pikiety strajki manifestacje.

Wielkie Podziękowania dla wszystkich,
którzy nie szukali wymówek żeby nie
pojechać i byli z nami pod Sejmem w
Warszawie.

Pożegnanie Janusza Króla
Pozostali działacze naszej Komisji uczestniczyli w
tym czasie w manifestacji popierającej referendum
emerytalne jaka odbyła się w Warszawie przed Sejmem. Prezydium Komisji pożegnało Janusza
28.03.2012 w siedzibie związku w Centrali Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Pożegnanie Janusza w siedzibie Związku w Centrali.

Januszowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia , do zobaczenia na następnym posiedzeniu KP Gorzów Wlkp.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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dawno niespotykaną jedność w bólu po śmierci
(Ciąg dalszy ze strony 4)
Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma względami
30.03.2012 Nowy emeryt
przypominał czasy sierpnia 1980 r. Dzisiejsza PolKazimierz Okulowski
ska zapomina o naukach JP II skierowanych do rodaKierownictwo oraz współpraków:
Przypominamy niektóre z nich:
cownicy Elektrowni Wodnej
„Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili
w Guciszu pożegnali
krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale
Kazimierza Okulowskiego
wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec
(na zdjęciu obok)
odchodzącego na zasłużoną można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę
Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku
emeryturę. Impreza
Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię
pożegnalna odbyła się w
od Tatr po Bałtyk. (...) nie wstydźcie się tego
Chwarszczanach w Oberży
krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować
Templariuszy. W imieniu związku Kol. Kazimierza
krzyż
i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie
pożegnał Jerzy Frieskie. Niestety nikt z członków
Prezydium Naszej Komisji nie mógł uczestniczyć w krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy
Pożegnaniu Kazimierza (przebywali w tym samym
społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to,
czasie na manifestacji w Warszawie).
że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech
on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej
godności i narodowej tożsamości,
o tym, kim jesteśmy i dokąd
zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o
miłości Boga do człowieka, która
w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”.
„Historia uczy, że demokracja
bez wartości
łatwo się przemienia w jawny lub
zakamuflowany totalitaryzm.”
„Największe zagrożenie dla wolUczestnicy pożegnania Kazimierza Okulowskiego
ności człowieka jest wówczas, kiedy się go zniewaByły: wspomnienia, życzenia, prezenty oraz tradyla, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym.
cyjne sto lat. Kazimierzowi życzymy wszystkiego
To jest największe niebezpieczeństwo. I temu
najlepszego oraz zapraszamy do działalności w coraz
trzeba się przeciwstawić. To trzeba sobie uświaliczniejszym Kole Emerytów i Rencistów działajądomić."
cym przy naszej Komisji.
"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz
2.04.2012 -VII rocznica śmierci JPII
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez
to, czym dzieli się z innymi"
-2 kwietnia 2005 o godz.21.37 prze„Uzdrówcie rany przeszłości miłostało bić serce Jana Pawła II Papieża
ścią. Niech wspólne cierpienie nie
Polaka. Jan Paweł II stawiał sobie i
prowadzi do rozłamu, ale niech sponam bardzo wysokie wymagania , bo
woduje cud pojednania”
głęboko wierzył w człowieka. Wła„Praca jest dla człowieka,
snym życiem najlepiej pokazał , ile
a nie człowiek dla pracy”.
może zdziałać jednostka obdarzona
„Człowiek ,a związkowiec tym barwielką pracowitością i wolą wypełdziej ma prawo upominać się o swonienia swego posłannictwa. Pontyfije prawa i nie wolno z tego prawa
kat JP II ściśle wiąże się z historią
rezygnować. Brak upominania się o
Naszego Związku. Po śmierci Papiesię o swoje prawa ,pociąga za sobą
ża Polaka nic już nie będzie takie sawspółodpowiedzialność za zło, które
mo .Czas pomiędzy śmiercią a posię dzieje.”
grzebem JP II wyzwolił w Polakach
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

„W konflikcie
między władzą
a ludem, rację
ma zawsze
lud.”
„Nową jedność
Europy winniśmy budować
na tych duchowych wartościach, które ja
kiedyś ukształtowały”

gdzie pod banerem przedstawiającym ofiary katastrofy odśpiewano hymn narodowy, zapalono znicze
i złożono wiązanki kwiatów.
Kazanie ks. W. Andrzejewskiego
– na naszej stronie-Menu-Aktualności

13.04.2012 Emeryt Jan Subocz

W siedzibie związku w Centrali
Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. odbyło się pożegnanie Jana
Subocza ( na zdjęciu obok)z
Energobudu Gorzów . Kolega Jan
„załapał” się na wcześniejszą
emeryturę i tym samym powiększył grono szczęśliwców , którzy
nie będą musieli pracować do 67
Jan Paweł II Papież
roku życia.
Były życzenia ,wspomnienia oraz prezenty od
10.04.2012 II rocznica katastrofy pod
Związku. Jan zadeklarował dalsze członkostwo w
Smoleńskiem.
Naszej Organizacji. Życzymy Mu wszystkiego najW Gorzowie Wlkp. uroczystości rocznicowe odbyły lepszego na nowej drodze życia. Zapraszamy do odsię w gorzowskiej Katedrze. Gorzowianie modlili się wiedzin oraz do działalności w Kole Emerytów i
w intencji 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Wśród
Rencistów działającym przy Naszej Organizacji.
ofiar było dwoje gorzowian: Anna Borowska której
14.04.2012 Żużlowe Święto
ojciec został zamordowany w Katyniu, oraz jej wnuk
w Gorzowie Wlkp.
Bartosz. Wcześniej na gorzowskim cmentarzu koDwupunktowym
zwycięstwem reprezentacji Polski
munalnym na ich grobach złożono wiązanki kwiazakończył się sobotni mecz w Gorzowie Wlkp.,
tów i zapalone znicze
gdzie nasza kadra podejmowała drużynę Reszty Świata. Sponsorem tytularnym tych zawodów była Enea. Wśród
13 tysięcy fanów „czarnego sportu” nie
mogło zabraknąć Enea Speedway Teamu. Mecz Polski z Resztą Świata był
już drugą tego typu odsłoną w historii
żużla. Po raz pierwszy Polacy, czyli
dominatorzy światowego speedwaya,
podejmowali drużynę najlepszych żużlowców naszego globu w październiku
ubiegłego roku na torze w Toruniu.
Wówczas lepsi okazali się być podoUczestnicy uroczystości rocznicowych

Msza rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej
przygotowanej przez organizatorów rocznicowych
obchodów. W mszy świętej uczestniczyły poczty
sztandarowe organizacji kombatanckich
,niepodległościowych, NSZZ Solidarność , Straży
Miejskiej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej
,gorzowskich szkół oraz księża z gorzowskich parafii. W kazaniu wygłoszonym przez ks. Witolda Andrzejewskiego można było usłyszeć wiele cierpkich
słów pod adresem aktualnie sprawujących władzę.
Po zakończeniu kazania ks. Witold dostał gromkie
brawa od uczestników mszy.
Po Mszy zgromadzeni przeszli pod Krzyż Misyjny,

Walka na pierwszym wirażu

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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pieczni Marka Cieślaka, wygrywając z ekipą zmontowaną przez Pera Jonssona różnicą trzech punktów.
Tym razem jeszcze mocniejszy team Reszty Świata
tworzył i konsolidował legendarny Tony
Rickardsson.

punkt obrad to informacja o inauguracji projektu
"Przejrzyste warunki pracy – po obu stronach Odry",
która odbędzie się 25 maja we Frankfurcie nad Odrą.
W dalszej części zebrania omówiono sytuację w zakładach pracy regionu min. ENEA, Szpital w Międzyrzeczu oraz dokonano podsumowania udziału
reprezentacji Regionu Gorzowskiego w manifestacji
w Warszawie w dnia 30 marca 2012 oraz w uroczystościach związanych z obchodami 2 rocznicy katastrofy Smoleńskiej. Przewodniczący ZRG Jarosław
Porwich przedstawił relację z posiedzenia Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ „Solidarność”,
które odbyło się 12 kwietnia 2012.Ustalono termin i
miejsce następnego posiedzenia ZR Gorzów Wlkp.25-26 maj 2012 Lubniewice.

18.04.2012 Rozmowy płacowe w
Enea Centrum –brak uzgodnień.
Enea SPEEDWAY TEAM

W Gorzowie Wlkp. Polska pokonała Resztę Świata
47:45 i we wzajemnej rywalizacji prowadzi już 2:0
dla Polski .
Szczegółową relację z imprezy oraz więcej zdjęć
znajdziecie na naszej stronie:
Menu –Aktualności.

W Poznaniu w nowej siedzibie Enea Centrum na ul.
Góreckiej spotkały się strony dialogu społecznego w
tej spółce.

17.04.2012 Posiedzenie Zarządu Regionu
Gorzów NSZZ Solidarność.
W Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu Gorzów Wlkp.

Członkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność

Głównym punktem posiedzenia było sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2011 rok oraz projekt budżetu na 2012 rok. Po krótkiej dyskusji przyjęto oba
dokumenty.W trakcie posiedzenia omówiono przebieg spotkań z przewodniczącymi zakładowych organizacji związkowych oraz stan przygotowań do
posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
w Gorzowie Wlkp. - 22-23 maja 2012.Członkom
Zarządu Regionu Gorzowskiego przedstawiony został harmonogram najbliższych szkoleń min. szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy i kandydatów na
SIP (27.04.2012), podstawowe szkolenie związkowe
oraz szkolenie negocjacyjne (wyjazdowe). Kolejny

Przedstawiciele Zarządu Enea Centrum+ M. Boiński

Przedstawiciele Zarządu przedstawili sytuację w
spółce ,średnich zarobkach , propozycji wysokości
nagród na Dzień Energetyka oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2012 rok -2.7 %.
Dziwnym zrządzeniem losu większość spółek w grupie kapitałowej Enea przyjęła podobny wskaźnik.
Taki wskaźnik oznacza ,że pracownicy będą tracili
na wynagrodzeniach, ponieważ aktualna inflacja wynosi ok 4 %. Strona społeczna chcąc zawrzeć porozumienie określające zasady polityki płacowej w
2012 zredukowała swoje żądania podwyższenia płacy zasadniczej z 600 zł do 200 zł. Zaproponowano
też ,że część tej kwoty może mieć charakter uznaniowy. Niestety postępowanie pracodawcy nie wskazywało na wolę zawarcia stosownego porozumienia.
Po raz kolejny powtórzono ,że cała kwota przeznczona na podwyżki ma mieć charakter uznaniowy i
ma być wypłacona w postaci premii motywacyjnej
czyli składnika wynagrodzeń, który nie funkcjonuje
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jedynym uzgodnieniem jakie udało się wspólnie ustalić
jest termin następnego spotkania-25 kwiecień 2012
roku.
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HUMOR Z INTERNETU

Bajka o leniu –nowa wersja
Jak to ja nic nie robię? Dobre sobie. A kto zjadł
śniadanko z kawiorem, a kto wstał o 10 rano z dobrym humorem, a kto w Tuskobusie komary łapał, a
kto Muchę po tyłku drapał, a kto w Brukseli stał za
drzwiami, i kto Was puści z torbami? Nie wiecie? ....
To ja Tusk - Kaszub z wytrzeszczonymi gałami!!!!

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI

Rok 2002 tak powstawała Grupa Energetyczna Enea

„ Kto nie szanuje i nie ceni swojej
przeszłości, ten nie jest godzien szacunku,
teraźniejszości ani prawa do przyszłości”
J. Piłsudski

OKIEM JUJKI
LICZBY MIESIĄCA
-16,5 zł wartość akcji Enea 19.04.2012 godz.13,16
-12 tys. zł. do każdego biletu na EURO 2012 dopłaci każdy podatnik w Polsce.
-2mln. Polaków aktualne przebywa na emigracji.
-2143200 wyniosła w marcu liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w Urzędach Pracy.
-3,9 % wyniosła inflacja w marcu 2012 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku.
3666,41 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r.
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