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Pierwszy przewodniczący NSZZ Solidar11.05.1202 Sejm przegłosował podniesienie
ność Lech Wałęsa
komentując blokadę
wieku emerytalnego. Blokada Sejmu.
Sejmu
wypowiedział
Gdy w Sejmie debatowano nad ustawą emerytalną, przed buzdania
, które dowodynkiem parlamentu trwał związkowy happening NSZZ Solidzą
,że
władza uderza
darność. W kierunku budynku Sejmu związkowcy wykopali 67
do
głowy
i deprawuje:
piłek futbolowych z napisem „Stop 67” .Na Wiejskiej związ„Gdybym
był na miejkowcy ustawili symbolizującą Polskę trumnę przykrytą białoscu
Tuska
dałbym
czerwoną flagą. Spłonął plastikowy stolik z napisem "dialog"
polecenie spałować”.
oraz zdjęcia posłów, którzy zagłosowali przeciwko solidarno„Pałowałbym działaściowemu wnioskowi o zorganizowanie ogólnopolskiego refeczy Solidarności z
rendum w sprawie reformy emerytalnej. Decyzją marszałek
przewodniczącym
na
Sejmu Ewy Kopacz delegacja Solidarności nie została wpuszczele”
czona na sejmową galerię, mimo dopełnienia wszystkich forZapomniał wół jak
malności. Zaraz potem związkowcy na zwołanym w namiocie
cielęciem był. Byłemu
przed budynkiem parlamentu pilnym posiedzeniu Komisji KraPrezydentowi przypojowej NSZZ Solidarność zdecydowali o zablokowaniu wszystminamy ,że jeden z
kich sejmowych wyjść. Wyjazdowe barierki zostały związane
postulatów Sierpnia
łańcuchami, do których przykuło się wielu związkowców.
1980 dotyczył wieku emerytalnego. Przypominamy postulat nr
14: „Wprowadzić emerytury po przepracowaniu 35 lat , jednocześnie skracając wiek emerytalny kobiet do 50 lat a mężczyzn
do 55 lat”.
No tak tylko wtedy stało się po drugiej stronie barykady.

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

14.05..2012 Rozprawa przed Sądem
Rejonowym w Poznaniu.
Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce odbyła
się kolejna rozprawa Janusz Śniadecki i 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.

Blokada Sejmu.

Pomimo protestów Sejm przyjął ustawę o wydłużeniu wieku
emerytalnego do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Zgodnie
z jej zapisami od 2013 roku wiek emerytalny będzie wzrastał o
trzy miesiące każdego roku. Za wydłużeniem wieku emerytalnego opowiedziało się 268 posłów: 203 posłów PO (wszyscy
obecni na sejmowej sali), 27 posłów PSL, 36 posłów z Ruchu
Palikota oraz 2 posłów niezrzeszonych. Przeciwko noweli ustawy emerytalnej głosowało 185 posłów.
„Ta decyzja to polityczne samobójstwo. To nie jest koniec, to
dopiero początek. Jest jeszcze Senat, prezydent i Trybunał
Konstytucyjny. Są jeszcze wybory parlamentarne. Wtedy ludzie rozliczą posłów, którzy głosowali za przedłużeniem wieku
emerytalnego” - powiedział po sejmowym głosowaniu Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Członkowie KM NSZZ „S” przed Sądem w Poznaniu
Na rozprawę wstawili się pełnomocnicy prawni Pracowników
– Małgorzata Heller-Kaczmarska oraz Maciej Szymanek .
Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentowali Paweł Moskawa i Jacek Siński. W ławach dla publiczności zasiedli
członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Sędzia Maciej Nawrocki oraz strony postępowania sądowego wysłuchali zeznań złożonych przez Macieja
Owczarka Prezesa Zarządu Enea S.A. Na większość zadanych
pytań z usta Pana Prezesa padała odpowiedź –nie pamiętam .Po
zeznaniach Macieja Owczarka Sędzia Nawrocki ogłosił , że
zamyka postępowanie sądowe w tej sprawie i ogłoszenie wyroku nastąpi 28 maja 2012 r .
Podobna sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Postępowanie Sądowe w Gorzowie Wlkp. jest na
etapie przesłuchiwania świadków, kolejna rozprawa planowana jest na 24 września 2012 r.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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"Solidarności" to wstyd, że Marszałek Borusewicz traktuje
Senat, jak swój prywatny folwark. Nie reprezentujemy tylko
16.05.2012 Zawarto porozumienie
Związku. Występujemy również w imieniu 2 mln obywateli,
którzy poparli wniosek o przeprowadzenie referendum emerypłacowe w Enea S.A.
W Poznaniu na kolejnych już negocjacjach płacowych spotkały talnego .
Wszelkie apele o spokój w czasie Euro brzmią w tej sytuacji
się strony dialogu społecznego w Enea S.A.
jak kpina. Takie działanie władzy to prowokacja - powiedział
szef "Solidarności" podczas spotkania z dziennikarzami przed
budynkiem Senatu. Postępowanie Marszałka Senatu byłego
działacza NSZZ Solidarność i uczestnika strajku w Stoczni
Gdańskiej z 1980 r. niestety podobnie jak przypadek L. Wałęsy potwierdza –WŁADZA DEPRAWUJE. Cały czas mamy
nadzieję ,że nie wszystkich.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

24.05.2012 Wyjazdowe posiedzenie KP
Gorzów NSZZ Solidarność.

Negocjacje płacowe w Enea S.A.
Po żmudnych negocjacjach udało się zawrzeć kompromis goW nietypowy sposób bo w autobusie na trasie Gorzów Wlkp. –
dzący oczekiwania pracowników oraz pracodawcy. Uzgodnio- Warszawa spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej
no podwyższenie płac zasadniczych o 200 zł ,część kwoty ( 40 NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
zł) będzie miała charakter uznaniowy. Podwyżkami płacy zasadniczej od 1 maja 2012 zostaną objęci pracownicy zatrudnieni na dzień 2 stycznia 2012 i nadal pozostający w zatrudnieniu.
Ponadto uzgodniono wysokość nagrody na Dzień Energetyka 2580 zł(wypłata 14 VIII 2012) oraz dodatkowej nagrody w
wysokości 1000 zł mającej w całości charakter motywacyjny
(wypłata do 15.VII. 2012). Po przeprowadzeniu akcji przeszeregowań oraz wypłaty nagród , pracodawca przedstawi stronie
związkowej rozliczenie funduszy na podwyżki w rozbiciu na
grupy kwotowe.
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach związku.

23.05.2012 Obrady Senatu poświęcone
podwyższeniu wieku emerytalnego"Solidarność" nie wpuszczona do Senatu

Obrady Gorzowskiej KP w autobusie
Przewodniczący KP -K. Gonerski złożył obszerne sprawozda- Maszynka działa. Koalicja pokazuje, że może przegłosować
nie z działalności od ostatniego zebrania KP. Dyskutowano na
wszystko co chce ignorując opinię społeczną . My broni nie
tematy związane z prowadzonymi sporami zbiorowymi tj. sposkładamy. Jest prezydent, jest Trybunał Konstytucyjny. Na
rem o płace oraz restrukturyzację, która łamie wcześniej zawarpewno nie damy zapomnieć wyborcom, kto podejmuje antyte porozumienia. Zapoznano się z propozycjami podwyżek
społeczne decyzje - mówi Piotr Duda. Senat bez poprawek
zaproponowanymi przez Operatora. Wiele dyskusji wywołały
przyjął ustawę wydłużającą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn złożone projekty pionizacji służb IT oraz propozycję łączenia
do 67 roku życia. Za głosowało 63 senatorów, przeciw było 31. Posterunków Energetycznych. Opinię Komisji w tych tematach
Senatorowie przyjęli również zmiany w systemie emerytalnym przekazano naszym przedstawicielom zasiadającym w zesposłużb mundurowych.
łach negocjacyjnych oraz w Komisji Międzyzakładowej Enea.
Obrady komisji znacząco skróciły czas jazdy do Warszawy
gdzie członkowie KP wzięli udział w pikiecie przed Pałacem
Prezydenckim.

24.05.2012 Pikieta przed Pałacem
Prezydenckim w Warszawie.

Obrady senatu.
Nie obyło się bez skandalu. Siedmioosobowa delegacja
"Solidarności" miała wejść na galerię w Senacie, aby przysłuchiwać się pracom nad ustawą wydłużającą wiek emerytalny
dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Jednak Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz nie wyraził zgody na obecność
przedstawicieli Związku. Zdaniem przewodniczącego

Kilkanaście tysięcy związkowców z NSZZ Solidarność przyjechało do Warszawy by manifestować swoje niezadowolenie z
działań rządu. Tym razem związkowcy stawili się pod Pałacem
Prezydenckim i apelowali do Prezydenta B. Komorowskiego
by nie podpisywał ustawy podwyższającej wiek emerytalny.
„Przedstawiciele „Solidarności” reprezentowali 15 milionów
ubezpieczonych Polaków. Przyjechali, bo chcą mieć wybór. I
nie chcą pracować aż do śmierci - tymi słowami przewodniczący KK Piotr Duda powitał związkowców z całej Polski. Na
telebimie ustawionym koło pałacu wyświetlany był film z fragmentami wystąpienia Piotra Dudy w Sejmie oraz dokumentujący kolejne działania Solidarności związane z tą ustawą. Było
głośno, pozytywnie, pokojowo, kolorowo. Ze sceny przemawiał Piotr Duda a po nim przewodniczący ZR Śląsko- Dąbrowskiego Dominik Kolorz, przewodniczący Sekretariatu Meta(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Zanim doszło do zawarcia porozumienia odbyła się swoista gra
lowców Bogdan Szozda, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony w wykonaniu Zarządu Enea Operatora . W zamian za renegocjowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia pobieranego w
Zdrowia Maria Ochman.
okresie zwolnienia chorobowego zawartych w Zakładowym
Układzie Zbiorowym Pracy
oraz dopisanie do tegoż Układu funduszu motywacyjnego
proponowano większe podwyżki do płacy zasadniczej.
Strona związkowa nie zgodziła
się z takimi propozycjami ,dlatego skończyło się na
propozycji Zarządu tj. średnio
80 zł podwyżki płacy zasadniczej na pracownika Operatora.
(min. podwyżka 60 zł maksymalna 200 zł) Pozostała kwota
z przyjętego przez Zarząd Operatora wskaźnika przyrostu
płac na poziomie 2,7 % ( obecna inflacja jest powyżej 4 %) ma
„Nasi” przed Pałacem Prezydenckim.
Następnie delegacja związkowców pod przewodnictwem Piotra zostać przeznaczona na fundusz motywacyjny , który dopiero
ma powstać. Dodatkowo fundusz ten ma zostać zasilony odpiDudy udała się na spotkanie z Prezydentem RP. Piotr Duda
relacjonując spotkanie z prezydentem powiedział, że Bronisław sem z rekordowego zysku Operatora za 2011 r. Nagroda na
Komorowski od razu nie podpisze ustawy o podwyższeniu wie- Dzień Energetyka ma być na poziomie z roku 2011(1600 zł).
Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie chcieli podpisać takich
ku emerytalnego. Bronisław Komorowski stwierdził również,
że zdaje sobie sprawę, że zmiany są trudne i budzą emocje, ale zasad podwyżek proponując uszczegółowienie stanowisk stron
będzie się również starał aby to był początek dyskusji o refor- w protokole rozbieżności i wystąpienie o mediatora. Pozostałe
Organizacje związkowe nie miały takich wątpliwości i podpisamowaniu innych obszarów, które potrzebują zmian.
ły porozumienie z Zarządem Operatora.
(Ciąg dalszy ze strony 3)

28.05.2012 Wyrok w Sądzie w Poznaniu powództwo oddalone

Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce odbyła
Szef "Solidarności" przekazał prezydentowi petycję oraz 3 pro- się ostania rozprawa – Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczyła zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu
jekty ustaw przygotowane przez NSZZ "Solidarność: w sprapracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniawie podwyższenia płacy minimalnej, o pracy tymczasowej i
tzw. umowach śmieciowych. Prezydent Komorowski zapewnił, jącego do określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę staże będzie się starał, aby rząd zajął się tymi projektami. - Ucie- wił się pełnomocnik prawny Pracowników - Maciej Szymanek oraz jeden z powodów Janusz Śniadecki . Stronę pozwaneszyło mnie stwierdzenie, że związkowcy nie mówią "nie, bo
go
czyli Enea S.A. reprezentowała Kazimiera Nowotna. W
nie". Rozumiem to jako gotowość do współpracy. W pikiecie
ławach
dla publiczności zasiedli między innymi K. Gonerski i
wzięła udział delegacja Gorzowskiego Zarządu Regionu oraz
Piotr
Adamski-przedstawiciele
Prezydium KM NSZZ SolidarGorzowskiej Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
ność
Enea.
Sędzia
Maciej
Nawrocki
zgodnie z zapowiedzią z
Tą drogą kierujemy podziękowania za obywatelską postawę.
14
maja
ogłosił
wyrok.
Niestety
Sąd
Rejonowy w Poznaniu
Więcej zdjęć na naszej stronie :Menu –Galeria zdjęćoddalił powództwo pracowników przeciwko Enea S.A. a koszPikiety strajki ,manifestacje.
tami postępowania sądowego obciążył powodów.
28.05.2012 Porozumienie płacowe w
W krótkim ustnym uzasadnieniu wyroku Sędzia Nawrocki
argumentował
,że zawarte porozumienie w treści dotyczącej
Operatorze bez Solidarności?
akcji pracowniczej jest sprzeczne z obowiązującym ustawoKolejna tura rokowań, w ramach sporu płacowego, zakończyła dawstwem i dlatego jest nie ważne. Dodatkowo Sędzia stwierdził ,że strony porozumienia z Sierakowa były świadome ,że
się zawarciem porozumienia płacowego.
zapisy dotyczące akcji pracowniczych są nie zgodne z prawem
a mimo to zawarły je czyli świadomie chciano obejść prawo.
Strony pozwu w ciągu tygodnia mogą wystąpić o pisemne
uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu tego uzasadnienia, każda
ze stron w ciągu dwóch tygodni , może złożyć apelację w Sądzie Apelacyjnym.

Przew. P. Duda -wizyta u Prezydenta Komorowskiego

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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wyegzekwowania zawartych w tych sprawach porozumień.
9.Propozycje zmian do Regulaminu Pracy i procedur związanych z rekrutacją pracowników w Operatorze. Propozycje
29.05.2012 Obradowała KM NSZZ
zmian Prezydium prześle do członków KM. Ewentualne uwagi
Solidarność Enea –podpisano
należy nanieść i odesłać.
10.Ubezpieczenia typu P. Zespół do tego powołany zakończył
porozumienie płacowe w Operatorze.
W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej prace. Powstał materiał końcowy do którego można jeszcze
zgłaszać uwagi. W październiku 2012 ma zostać wysłana oferNSZZ Solidarność Enea.
ta do wszystkich pracowników zainteresowanych tego typu
ubezpieczeniem.
11. Ustalono ,że organizatorem zebrania K M w czerwcu
będzie Komisja Podzakładowa ze Szczecina.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

29.05.2012 Zawarto porozumienie
płacowe w Enea Centrum.
W Poznaniu odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych w
ENEA CENTRUM.
Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania wysłuchano sprawozdania z działalności złożonego przez członków Prezydium
KM. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego
programu zebrania:
1. Porozumienie płacowe w Operatorze .Dużą dyskusję wywołała sprawa porozumienia płacowego w Operatorze. Po burzliwej dyskusji postanowiono ,że decyzję w sprawie podpisania
w/w porozumienia podejmie Prezydium. Prezydium podjęło
decyzję o podpisaniu porozumienia płacowego w Operatorze
na warunkach podpisanych przez inne związki i Zarząd Operatora w dniu 28.05.2012.
2.Uchwała kompetencyjna. Poszczególnym członkom Prezydium KM udzielono kompetencji do reprezentowania związku
w spółkach grupy kapitałowej Enea. W tym temacie przyjęto
stosowną uchwałę. Wydelegowano dwóch członków Prezydium KM na rozmowy płacowe w Enea Centrum.
3.Restruktyryzacja Operatora. Przysłane do zaopiniowania dokumenty jasno wskazują ,że Zarząd Operatora dalej zamierza
łamać zawarte porozumienia i pod hasłem restrukturyzacja pionizować na siłę kolejne działalności dotychczas realizowane w
Oddziałach Dystrybucji. Zapowiedziane zostały również kroki
zmierzające do likwidacji niektórych PE, RD i OD. Prezydium
KM przygotuję odpowiedź na przesłane dokumenty a w przypadku dalszego łamania prawa zostanie przeprowadzona akcja
strajkowa. Ustalono wstępny harmonogram akcji protestacyjno
-strajkowej.
4.Sprawy płacowe w spółkach grupy Enea. Poszczególni członkowie KM zdali relację z postępu prac nad zawarciem porozumień płacowych w spółkach córkach Enea.
5.Sprawy socjalne. Wiele niejasności wprowadziły zasady
korzystania z funduszu świadczeń socjalnych przyjęte na rok
2012. Celem nie powtarzania tych błędów w latach następnych
wcześniej powołany zespół socjalny zbierze wszystkie uwagi i
zaproponuje nowe rozwiązania.
6.Wyrok Sądu pracy w Poznaniu przeciwko Enea S.A. w sprawie nie zaliczenia stażu pracy w Operatorze do stażu „ akcyjnego” Ze zdziwieniem przyjęto wyrok Sądu. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.
7.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie mających praw
do akcji wynikające z Porozumienia ze Zdroiska. Trwa wymiana korespondencji z Zarządem Enea S.A. w sprawie udostępnienia list pracowników nie posiadających praw do akcji w
rozbiciu na grupy stażowe. Wystąpimy również o udostępnienie takich list do innych spółek grupy Enea. W przypadku braku odzewu na nasze wystąpienia zostanie wszczęty spór wielozakładowy.
8.Zadośćuczynienie za utratę praw do akcji w byłej Energetyki
Poznańskiej i spółkach EP. Zostaną podjęte działania celem

Negocjacje płacowe w Enea Centrum
Podobnie jak w całej grupie kapitałowej Enea strona pracodawcy upierała się by gro środków na przeszeregowania przeznaczyć na fundusz motywacyjny. Taki składnik płacowy nie
funkcjonuje w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Ostatecznie udało się wywalczyć średnią podwyżkę płacy zasadniczej o 90 zł (50 zł obligatoryjnie 40 zł uznaniowo) Pozostawiono rezerwę na tak zwany fundusz motywacyjny. Zasady tego
funduszy będą jeszcze negocjowane ze stroną związkową.
Ustalono wysokość nagrody na Dzień Energetyka 1600 zł.

30.05.2012 Piąte Urodziny Operatora5 lat łamania prawa.
W Teatrze Wielkim w Poznaniu Enea Operator świętował swoje piąte urodziny.

Członkowie Prez.KM w Teatrze Wielkim w Poznaniu
O godną oprawę tak ważnego wydarzenia zadbała prezenterka
telewizyjna Anna Popek. Jak zwykle przy tego typu okazjach
były wystąpienia oficjeli oraz zaproszonych gości. Na ręce
Prezesa Operatora prezenty wręczali przedstawiciele „mamusi”
„siostrzyczek” oraz innych zaprzyjaźnionych firm. Były
wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhof
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

wręczył zasłużonym pracownikom medale „Zasłużony Dla
Energetyki” W części artystycznej wystąpił zespół „MOCarta”
Po części artystycznej można było uzupełnić stracone kalorie w
przygotowanym przez organizatorów poczęstunku. Ogólnie jak
to mówi młodzież było słitaśnie.
Tą sielankową imprezkę zakłóciło dwóch członków Prezydium
KM NSZZ Solidarność Enea K. Nawrocki i K. Gonerski .
Ubrani w kamizelki używane podczas manifestacji wnieśli na
miejsce uroczystości transparent na , którym widniały napisy:
Pięć lat łamania prawa w Enea Operatorze, Enea Operator –
likwidator Oddziałów Dystrybucji, Rejonów Dystrybucji ,
Posterunków Energetycznych, Enea Operator –nieustanne spory zbiorowe.
Więcej zdjęć z „imprezy” na naszej stronie internetowej

1.06.2012 Prezydent podpisał ustawę
podnoszącą wiek emerytalny.
Prezydent B. Komorowski zafundował dzieciom dziwny prezent na dzień dziecka . Podpisał ustawą
podnosząca wiek
emerytalny dla rodziców do 67 lat.
Opozycja i związki
zawodowe zapowiadają skierowanie jej
do Trybunał Konstytucyjnego . Tryb procedowania nad ustawą przypomina pracę
nad dekretami rodem
z minionej epoki. Cel złożony przez rząd został osiągnięty .
Ustawa została przyjęta przed EURO 2012. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada,
że kobiety osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2040 r.
Będzie on dotyczył pań urodzonych po 30 września 1973 r. W
przypadku mężczyzn docelowy wiek emerytalny zostanie osiągnięty w 2020 r. i obejmie panów urodzonych po 30 września
1953 r.
Komentarz Rzecznika Prasowego Przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność:
„Z oburzeniem przyjmujemy decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w sprawie podpisania
ustaw podnoszących wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do
67 lat. Uznajemy spotkania Pana Prezydenta ze związkowcami
i partiami politycznymi w ramach tzw. konsultacji za teatrzyk,
mający na celu pozorowanie podejmowania decyzji w sytuacji,
gdy od samego początku decyzja ta była przesądzona. Jeszcze
raz przypominamy Panu Prezydentowi słowa, które wypowiedział 28 czerwca 2010 r. jako kandydat na prezydenta podczas
wyborczej debaty:
(…) w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego. – Można stworzyć możliwość wyboru – na przykład
łącznie z wyższą emeryturą. Nic na siłę”.
Czujemy się okłamani!
Nie jest prawdą, że przygotowana przez rząd ustawa daje przyszłym emerytom prawo wyboru. Biorąc pod uwagę niskie wynagrodzenia większości Polaków oraz brak stabilizacji zatrudnienia wybór ten będzie między głodowym świadczeniem i pracą
do śmierci. Bez względu na decyzję dotyczącą podniesienia
wieku emerytalnego, z która będziemy walczyć aż do jej uchylenia, podtrzymujemy naszą gotowość do rzetelnych dyskusji na
temat faktycznych, a nie fikcyjnych rozwiązań na rzecz polityki
rodzinnej, rozwoju usług publicznych czy tworzenia stabilnych

miejsc pracy. Jednak te działania wymagają rzetelnej dyskusji,
a nie lekceważenia opinii partnerów społecznych, jak to miało
miejsce przy forsowanych przez rząd ustawach wydłużających
wiek emerytalny. Liczymy, że Pan Prezydent wywiąże się z
obietnicy złożonej podczas spotkania z przedstawicielami
Związku, 25 maja br. Wręczyliśmy wówczas Panu Prezydentowi projekty ustaw przygotowane przez NSZZ „Solidarność”: w
sprawie podwyższenia płacy minimalnej, o pracy tymczasowej i
tzw. umowach śmieciowych. Wejście ich w życie z jednej strony
poprawiłoby sytuację pracowników, a z drugiej zwiększyłoby
przychody systemu ubezpieczeń społecznych.
Pomimo tej niefortunnej decyzji, apelujemy do Pana Prezydenta o szczególne zainteresowanie zarówno tymi projektami, jak i
jakością dialogu społecznego w Polsce”.
Marek Lewandowski,

12.06.2012 O sytuacji w Enea w ZR
Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność.
Akcja Protestacyjno-strajkowa.
Zaniepokojeni informacjami o łamaniu prawa w Enea Przewodniczący Zarządów Regionów NSZZ Solidarność z Wielkopolski, Zachodniego Pomorza oraz Lubuskiego spotkali się w
Gorzowskiej siedzibie Zarządu Regionu .

Przewodniczący ZR + Prezydium KM
Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie Prezydium Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Enea. Ewidentne przykłady łamania
prawa doprowadziły do akcji protestacyjno strajkowej która
ma polegać na blokowaniu autostrad oraz akcji strajkowej ,
która w konsekwencji może doprowadzić do przerw w dostawie energii elektrycznej. Arogancja Zarządów przekroczyła już
wszelkie granice. Szefowie Reginów udzielają pełnego poparcia protestującej Załodze Enea oraz podejmą działania polegające na powiadomieniu odpowiednich organów o sytuacji panującej w Enea. Członkowie Prezydium KM NSZZ Solidarność
Enea w trybie awaryjnym zwołali na dzień 13.06.2012 zebranie
Komisji Międzyzakładowej celem przyjęcia harmonogramu
akcji protestacyjno strajkowej.

13.06.2012 Powołanie
Komitetu Strajkowego
Obradujący w Poznaniu członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea podjęli decyzje o przekształceniu
Komisji Międzyzakładowej w Komitet Strajkowy Enea.
Bezpośrednia przyczyną zaostrzenia prowadzonego od stycznia
2012 protestu jest prowadzenie restrukturyzacji łamiącej wcześniej zawarte porozumienia oraz utrudnianie legalnego prowadzenia sporu zbiorowego. Zarząd Enea Operator pomimo wielokrotnych wezwań nie podjął rokowań w sporze zbiorowym
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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3.Przyjęto rezygnacje Natalii Nowodyła z działalności w KP
Gorzów. Natalia dalej pozostaje członkiem K.P. Gorzów Wlkp.
4.Sprawozdanie z działalności. Przewodniczący KP-K. Gonerski przedstawił sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce
od ostatniego zebrania KP.
5.Sprawy płacowe. Podsumowano spór płacowy w Operatorze
oraz efekty negocjacji płacowych w innych spółkach grupy
kapitałowej Enea.
6.Strajk Ostrzegawczy w Operatorze. Podsumowano spór zbiorowy dotyczący restrukturyzacji łamiącej wcześniej zawarte
porozumienia. Zarząd od ogłoszenia terminu strajku nie wykonał żadnego ruchu ,żeby zapobiec strajkowi. Jedynie co zrobił
to próbował zastraszyć członków Komitetu Strajkowego. Ze
zdziwieniem przyjęto stanowisko związku branżowego w sprawie ogłoszonego strajku. Treść stanowiska bardziej przypomina stanowisko Zarządu Operatora niż stanowisko związku zawodowego. Omówiono szczegóły techniczne zorganizowania
strajku , który będzie przeprowadzony na terenie działania
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
7.Omówiono szczegóły Spływu Kajakowego Drawa 2012 –
Szlakiem JP II 6-8.07.2012 r. Można się zapisywać u sekretarza KP. Program spływu dostępny na naszej stronie.
8.Świecenia biskupie Tadeusza Lityńskiego. Omówiono program uroczystości związanych z mianowaniem na biskupa pomocniczego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej naszego
duszpasterza-ks. Tadeusza Lityńskiego. Uroczystości odbędą
się 16.06.2012 w Gorzowie Wlkp. KP Gorzów wystawi poczet
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność.
sztandarowy na te uroczystości.
Dlatego powołany Komitet Strajkowy ogłosił w dniu
18.06.2012 w godzinach 7.00-9.00 i 19.00-20.00 strajk ostrze- 9.Zapomogi losowe. Członkom naszej organizacji , którzy znagawczy na terenie działania Enea Operator. W przypadku braku leźli się w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej udzielono stosownych zapomóg.
reakcji ze strony zarządu Operatora tj. podjęcia mediacji w
sporze oraz konstruktywnego dialogu akcja strajkowa zostanie Po zakończeniu zebrania KP K. Gonerski spotkał się z załogą
Rejonu Dystrybucji Choszczno. Tematyka związana z przykontynuowana.
Pozostałym Organizacjom Związkowym działającym w Opera- czynami które doprowadziły do akcji strajkowej zdominowała
torze przekazano uchwałę o strajku ostrzegawczym oraz zapro- to spotkanie.
szono je do wspólnej walki w obronie miejsc pracy. Niestety
16.06.2012 Zamiast dialogu
żadna z pozostałych organizacji nie poparła naszych działań a
straszenie związkowców.
związek branżowy w przyjętym przez siebie stanowisku skieWładze
poznańskiej
ENEI doniosły do Agencji Bezpieczeńrowanym do wszystkich pracowników napisał:
stwa
Wewnętrznego
oraz Prokuratury , że związkowcy z Soli„W naszej ocenie nie została jeszcze wyczerpana procedarności
planują
rzekomo
wyłączyć prąd w trakcie meczu Irdura prawna nawiązująca do instytucji określanej jako:
landia-Włochy. ABW wezwała na przesłuchanie wszystkich
mediacje. Skutkuje to możliwością uznania strajku za nieczłonków Komitetu Strajkowego Enea.
legalny i reperkusjami w stosunku do pracowników,
Na poniedziałek po strajku ostrzegawczym Wojewódzka Kouczestników strajku. W celu uniknięcia ewentualnych
misja Dialogu Społecznego w Poznaniu wezwała prezesa A.
szkód, musimy - z obowiązku - zwrócić uwagę na taką
Różyckiego oraz stronę społeczną do stawienia się w jej sieewentualność. Widzimy możliwość przystąpienia do akcji dzibie. Na posiedzenie Komisji miał być przyjechać również
strajkowej po wypełnieniu prawnych zobowiązań
Mediator z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prezes
Różycki odmówił spotkania z mediatorem.
nałożonych ustawą”.

oraz pomimo wyznaczenia mediatora przez Ministra Pracy i
Polityki Społecznej odmówił spotkania się ze strona społeczną
oraz mediatorem. Dodatkowym argumentem za zaostrzeniem
akcji protestacyjnej są materiały mówiące o dalszej pionizacji
służb oraz zapowiedzi likwidacji Posterunków Energetycznych,
Rejonów Dystrybucji i Oddziałów Dystrybucji. Dalsze bierne
przyglądanie jak zarząd Operatora łamie prawo doprowadziłyby do nieodwracalnych zmian w Operatorze pociągających za
sobą bardzo negatywne skutki społeczne.

Taką postawę pozostawiamy do oceny pracownikom.
Komitet Strajkowy stosownym komunikatem powiadomił Centra Zarządzania Kryzysowego działające przy Wojewodach z
terenu działania Operatora o terminie strajku oraz o możliwych
przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej podczas strajku.

15.06.2012 Obradowała KP Gorzów Wlkp.
przygotowania do strajku.

16.06.2012 Święcenia biskupie Naszego
Duszpasterza
W gorzowskiej katedrze ks.
Tadeusz Lityński otrzymał
święcenia biskupie. Święceń
podczas uroczystej mszy
świętej udzielił abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Zanim biskup
nominat przeszedł przez wrota
katedry pożegnał się ze swoimi parafianami w kościele
Chrystusa Króla przy ul. Woskowej. Potem z Zawarcia

W Rejonie Dystrybucji Choszczno na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzkładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka Obrad KP:
1.Protokół z ostatniego posiedzenia KP Gorzów. Wysłuchano i
przyjęto protokół przygotowany przez Sekretarza KPM.Kępiszaka.
2.Przyjecia członków. Stosowną uchwałą przyjęto kolejne cztery osoby do Naszej Organizacji.
(Nasz Poczet podczas uroczystości) Ciąg dalszy na stronie 8)
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wyruszyła procesja, w której wierni odprowadzili nowego biskupa aż do wypełnionej po brzegi świątyni.

wzięli udział w dwugodzinnym Strajku Ostrzegawczym. Mamy nadzieję ,że determinacja załogi
przyczyni się do zmiany
postepowania Zarządu
polegającego na uporczywym łamaniu prawa i
stosowania metody faktów dokonanych. Tą

drogą kierujemy serdeczne podziękowania
dla tych , którzy rozumiejąc powagę sytuacji wzięli udział w akcji strajkowej pomimo zakrojonej na szeroką skalę akcji zastraszania jej organizatorów i uczestników.

Procesja z Zawarcia do Centrum (,w środku bp Lityński)
Tam już czekali wierni i zaproszeni hierarchowie m.in. abp
Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, oraz biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt i wielu polskich biskupów diecezjalnych. W tak uroczystym dniu Naszego Duszpasterza nie mogło zabraknąć przedstawicieli Gorzowskiej Komisji Podzakładowej z pocztem sztandarowym na czele. Obecny był również Dyrektor OD Gorzów Wlkp. oraz
przedstawicieli duszpasterstwa „Nazaret” ,Poznańskich Energetyków reprezentował Poczet Sztandarowy Poznańskiej KP
oraz Duszpasterstwo Energetyków „Nazaret” wraz ze swoim
duszpasterzem ks. P. Piecem. Tuż po przyjęciu sakry nowy
biskup, przypomniał słowa, jakie wypowiedział biskup Wilhelm Pluta w1958 roku, kiedy w tej samej katedrze przyjmował
święcenia biskupie: "Biskup nie nosi krzyża, aby się za niego
chować, ale by go głosić".- Dziś te słowa, są dla mnie próbą
zrozumienia każdego symbolu znaku i gesty tej nowej drogi,
którą rozpoczynam.

Bp T.Lityński z energetykami z Poznania i Gorzowa Wlkp.
Nowy biskup zamieszka w domu biskupa w Zielonej Górze.

Więcej zdjęć z uroczystości na naszej stronie-MenuGaleria zdjęć-Historyczne

18.06.2012 Strajk Ostrzegawczy w Enea
Operator
Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. podobnie jak
pracownicy OD Poznań, Bydgoszcz, Szczecin i Zielona Góra

Masówka podczas strajku w Centrali OD Gorzów Wlkp.

Jeżeli strajk nie przyniesie zmiany postępowania Zarządu
nastąpi kolejna akcja strajkowa
============================================

Mój komentarz
Dość łamania prawa w Operatorze -5 lat wystarczy
1.07.2012 będziemy obchodzić pięciolecie powstania Enea Operatora. Nie mamy jednak powodów
do świętowania . Mimo rekordowo dobrych wyników Operatora ( ponad 200 mln zysku za 2011r)
zarząd na siłę łamiąc prawo chce restrukturyzować firmę. Główny cel czyli ograniczanie zatrudnienia ( w ciągu 5 lat zlikwidowano ok 600 miejsc pracy) jest już niewystarczający. Teraz podjęto próbę likwidacji komórek ,które utworzyły
Grupę Enea ( 5 niezależnych Zakładów Energetycznych). Takie działania
są złamaniem wcześniej zawartych porozumień , które są źródłem prawa
pracy. Nie możemy biernie przyglądać jak likwiduje się nasze miejsca
pracy. Ponieważ w Operatorze prowadzona jest (nie tylko zresztą przez
zarząd) zakrojona na szeroką skalę akcja dezinformacyjna dotycząca
legalności sporu postaram się przedstawić fakty oraz zapisy prawa po
przeczytaniu , których każdy będzie mógł sobie odpowiedzieć na pytanie
kto tu łamie prawo i czy mamy jeszcze czas na bierne przyglądanie się jak
pracodawca likwiduje nasze miejsca pracy.
Fakty są takie:
Od 1.01.2012 zarząd pomimo negatywnych opinii strony społecznej spionizował ( wydzielił ze struktur Oddziałów Dystrybucji ) Obsługę Klienta i Obsługę
Finansowo-Księgową. Złamanie porozumienie z Sierakowa 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
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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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.”
4.01. 2012 strona związkowa wezwała zarząd do wycofania się z podjętych
działań łamiących prawo. Nie wycofanie się z tz pionizacji było powodem
wejścia w spór zbiorowy przez Związki Zawodowe Enea.
19.01.2012 Związki Zawodowe wezwały zarząd do rokowań w zaistniałym
sporze zbiorowym (zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych ).
Przybyli na spotkanie przedstawiciele Operatora nie podjęli rokowań argumentując to tym ,że nie uznają sporu zbiorowego i nie zamierzają Powiadamiać Państwowej Inspekcji Pracy o zaistniałym sporze. Strona związkowa
sporządziła protokół rozbieżności zaproponowała zarządowi zapisanie ich
stanowiska w tym protokole. Zarząd nie wpisał swojego stanowiska w protokole rozbieżności.
Złamanie ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych (Ustawy)
Art. 8.
Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w
drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Takie działania są bezprawne .Zawarte wcześniej porozumienia miały zapobiec
tego typu praktykom. Jest to ewidentne pogorszenie warunków pracy i płacy
wynikających z Porozumienia Zielonogórskiego z dnia 18.12.2002 r. W Paragrafie 5 tego porozumienia zapisano:
„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.”

Każdy pracownik , który ma gwarancje zatrudnienia do 2018 r. może nie przyjąć gorszych warunków pracy i płacy( degradacja , dojazdy do nowego miejsca
pracy) i powinien dostać odszkodowanie za zerwanie gwarancji zatrudnienia.
Jak stało to się regułą w Enea bez wyroku Sądowego niczego się nie dostanie ,
choć wynika to wprost z zawartych porozumień. Pracodawcy bazują na tym ,że
tego typu sprawy w Sądach (do prawomocnego wyroku) trwają około 2 lat ,
przez ten czas trzeba z czegoś żyć i mało kogo stać na tak długie dochodzenie
swoich praw przed Sądem.
Jak widać przytoczonych zapisów prawa pracy oraz wcześniej zawartych
porozumień jasno widać ,ze pracodawcy świadomie łamią prawo i stosują
metodę faktów dokonanych licząc na bierność strony społecznej. Fakty przedstawione w w/w piśmie przytaczają tylko niektóre przypadki łamania prawa ,
które miały miejsce od początku 2012 r. Gdybyśmy chcieli przytoczyć fakty
23.01.2012 Związki zawodowe powiadomiły Państwową Inspekcję Pracy w
Poznaniu o zaistniałym sporze zbiorowym oraz wystąpił z wnioskiem do Mini- łamania prawa w Operatorze z całego 5 lecia powstałoby kilkuset stronicowe
opracowanie. Dlatego będąc na uroczystościach z okazji 5 lecia powstania
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) o wskazanie mediatora.
Operatora , która odbyła się 30.05.2012 w Teatrze wielkim w Poznaniu trzymaliśmy transparent z napisem „ PIĘĆ LAT ŁAMANIA PRAWA W OPERA20.02.2012 Powołaliśmy do życia Komitet Protestacyjno Strajkowy. Celem
Komitetu było dalsze prowadzenie sporu zbiorowego. Ustalono termin referen- TORZE” Dlatego też pomimo braku poparcia ze strony innych organizacji
dum strajkowego. Wystąpiono do pracodawcy o udostepnienie listy pracowni- związkowych w Operatorze podjęliśmy decyzje o przeprowadzeniu Strajku
ostrzegawczego w dniu 18.06.2012 r. Próby zastraszania Komitetu Strajkoweków potrzebnej do przeprowadzenia referendum. Pracodawca odmówił udostepnienia list pracowników.
go –wezwania na przesłuchania do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Złamanie Ustawy: Rozdział 5 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów
doniesienia do Prokuratury nie złamały nas. Z przykrością muszę też wspomnieć o komunikacie związku branżowego skierowanym do pracowników
ustawy art. 26. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną
Operatora w ,którym sugerowano ,że strajk może zostać uznany za nie legalny
funkcją:
a jego uczestników mogą dotknąć reperkusje z tym związane. Jaki cel przy1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem
świecał związkowi branżowemu oceńcie sami. Strajk Ostrzegawczy w dniu
sporu zbiorowego,
18.06.2012 odbył się i spotkał się z dużym poparciem załogi Operatora. Tą
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
drogą kieruję słowa podziękowania dla wszystkich , którzy odważyli się bronić
– podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
swoich miejsc pracy. Już po strajku dostaliśmy pismo z MPiPS z dn.
24.02.2012 Strona związkowa ponownie wystąpiła do MPiPS o wyznaczenie
15.06.2012 w którym poinformowano Prez. Różyckiego o tym ,że zarząd
mediatora w sporze zbiorowym.
Operatora nie może kwestionować podstaw wszczęcia sporu i powinien prowadzić dialog społeczny w Operatorze. Jak do tej pory nie widać zmiany postę19.03.2012 MPiPS po analizie dokumentacji sporu zbiorowego uznało spór
powania zarządu Operatora ,dlatego też działając zgodnie z ustawą ogłosimy
zbiorowy i wyznaczyło mediatora. Ministerstwo podjęło się mediacji w sporze , następny termin strajku. No chyba ,że podjęty zostanie konstruktywny dialog i
na mediatora wyznaczona Kazimierza Kloca z listy mediatorów MPiPS. Merespektowane będzie prawo pracy.
Apelujemy do wszystkich pracowników o poparcie każdej formy protestu w
diator wyznaczył termin mediacji na dzień 16.04.2012 .Zarząd Operatora odcelu obrony miejsc pracy. .
mówił uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym.
Razem walczmy o miejsca pracy oraz przyszłość Polskiej Energetyki
27.03.2012 Referendum Strajkowe w Enea Operator.
Krzysztof Gonerski
Treść pytania referendalnego: „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”.
Wyniki referendum w Enea Operator : Na ogólną liczbę pracowników Operatora-5354 w referendum wzięło udział- 3915 osób tj.73,12 % . Za strajkiem opoZmiana umowy o prace nastąpić za porozumieniem stron lub
wiedziało się 3811 pracowników tj. 97,34 %.
w
drodze
wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków
27.04.2012 Zarząd Operatora przyjął uchwałę w sprawie optymalizacji zakresu
działania Posterunków Energetycznych (PE) . Optymalizacja zakłada likwida- pracy lub płacy). Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z
cję 43 PE . Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji zostali zobowiązani do realiza- chwilą jego podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności jej
wprowadzenia. Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skucji postanowień i harmonogramu zawartego w Uchwale.
14.05.2012 Zapowiedź dalszego łamania prawa. Na spotkaniu z Prezydiów
tek po upływie okresu wypowiedzenia. Nadto musi być uzasadnione, a
Związków Zawodowych z zarządem Operatora prezes Różycki zapowiedział
podana przez pracodawcę przyczyna musi być rzeczywista i konkretdalszą pionizację (Informatyka) oraz restrukturyzację Posterunków Energena. Zgodność z prawem wypowiedzenia może być weryfikowana
tycznych (do likwidacji 43 PE), Rejonów Dystrybucji (RD do likwidacji 15
przez sąd pracy.
RD), Oddziałów Dystrybucji (OD) (do likwidacji 2 OD)
Z uwagi na to informujemy, że pracownik nie ma obowiązku
18.05.2012 Zarząd Operatora poprosił Związki Zawodowe o opinie w sprawie
optymalizacji zakresu działania PE oraz pionizacji następnej służby tym razem podpisywania porozumienia zamieniającego i to niezależnie od tego,
Informatyki. Jak widać z uchwały z 27.04.2012 wyrażona przez nas opinia nie czy jest nazwane porozumieniem, aneksem czy jakkolwiek inaczej.
ma znaczenia, decyzje zostały już podjęte a Dyrektorzy OD dostali do realizacji Odmowa podpisania porozumienia zmieniającego nie wiąże się poharmonogram zawarty w uchwale z 27.04.2012. Opinia potrzebna jest tylko po nadto z ryzykiem powstania jakichkolwiek ujemnych skutków wobec
to by odfajkować ,że konsultacje się odbyły. Udzieliliśmy odpowiedzi ,że do
pracownika. Co najwyżej może spowodować, że zmiana warunków
czasu rozwiązania sporu zbiorowego nie może być mowy o żadnych uzgodnie- pracy czy płacy będzie później wprowadzona na drodze wypowiedzeniach w tej sprawie.
nia zmieniającego.
Dalsze bierne przyglądanie jak zarząd łamie prawo pracy może doprowadzić do
Z uwagi na to prosimy, aby pracownicy otrzymujący do podpinieodwracalnych zmian w Operatorze. Dlatego Komisja Międzyzakładowa
sania
porozumienia
(aneksy itp.) zapoznawali się z ich treścią przed
NSZZ Solidarność 13.06.2012 przekształciła się w Komitet Strajkowy i ogłosiła w dniu 18.06.2012 strajk ostrzegawczy na terenie działania Enea Operato- ich podpisaniem. W szczególności prosimy, aby projekty tych porozura. Likwidacja PE, RD.OD dla wielu pracowników wiąże się z degradacją oraz mień zabierali do domów celem przeanalizowania w szerszym gronie
zmianą miejsca pracy, a co za tym idzie dojazdami po kilkadziesiąt kilomeprzed wyrażeniem zgody na dobrowolną zmianę warunków pracy i
trów do nowego miejsca pracy.
płacy. Takie zachowanie będzie w pełni zgodne z prawem.

Porozumienia zmieniające –stan prawny
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HUMOR Z INTERNETU

Dlaczego Polacy nie wyszli z najsłabszej grupy na
Euro 2012?
Bo trener Smuda nie wstawił do składu
ADAMIAKOWEJ

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
ZŁOTE MYŚLI
„Platforma Obywatelska jest tak samo
obywatelska jak kiedyś Milicja Obywatelska”
Wojciech Cejrowski

LICZBY MIESIĄCA
-15,79

1987 r. od lewej Cz.Surma, Z.Pawłowski, T.Barczewski,
J.Szmyt, M.Palejczyk, J.Wieczorek, P.Czapliński, L.Szulc.

OKIEM JUJKI

zł wartość akcji Enea 19.06.2012 godz.17,31

-10.9 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-Ponad 7% rodzin z dwojgiem dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa ustawowego – na jedną osobę w rodzinie przypada poniżej 351
zł. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ponad 8 milionów
Polaków żyjących w biedzie...
-350 tys. zł-premii wypłacono dla prezesa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
-22 tys. zł premii otrzymał Prezydent Komorowski w ostatnim
dniu pełnienia funkcji Marszałka Sejmu.
-60 tys. zł –pula na nagrody dla nadzoru budowlanego autostrady
A2 Warszawa –Łódź.
-7,8 mln. dolarów kosztuje wybudowanie 1 km. autostrady w
Polsce. Jest to najwyższy koszt budowy autostrad w Europie, np. w
Czechach koszt budowy 1 km. autostrady wacha się od 1-2 mln dolarów.
-3 razy mniej urzędników pracowało w administracji publicznej
w PRL-u niż w III RP.W 1990 r. pracowało -159 tys. urzędników. W
2010 pracowało już 436 tys. urzędników. W latach 2005-2010 przybyło 100 tys. urzędników ( tanie państwo).
-180 mln zł. rocznie kosztuje utrzymanie kancelarii Prezydenta B.
Komorowskiego.

-780,9 mld. zł wyniosło zadłużenie Skarbu Państwa na koniec
marca 2012 roku. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 1,3 proc.,
czyli o 9,73 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.
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