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możliwości wypłacenia w/w kwoty) . Zgodnie z ustaleniami
spółka zleciła kolejna analizę prawną w przedmiotowej spra13.07.2012 Wałęsa u „bardzo chorego wie, która zostanie przesłana stronie społecznej po jej otrzymaniu. Pytanie w sprawie dostarczenia list pracowników nie poJaruzelskiego” popija nalewkę.
Dla niektórych to może być szok! Lech Wałęsa (68 l.), legenda siadających praw do akcji z podziałem na grupy stażowe pozostało bez odpowiedzi podobnie jak wcześniejsze pismo wysłane
”Solidarności”, przy jednym stole z generałem Wojciechem
w tej sprawie.
Jaruzelskim (89 l.). Były prezydent odwiedził PRL-owskiego
generała w domu. Na stole nalewka i ciasto. Można by powie- 2.Strategii ENEA S.A. oraz jej prezentacja dla strony społecznej. Prezes Zarządu poinformował, że na chwilę obecną stratedzieć, że to dobrzy znajomi, a nie zaciekli wrogowie z dawnych lat. Generał Wojciech Jaruzelski ze względu na „zły stan gia jest aktualizowana.
3.Ład korporacyjny. Wyniki całej grupy są rewelacyjne jednak
zdrowia” nie będzie uczestniczył w procesie w sprawie stanu
niektóre spółki dryfują w kierunku bankructwa. Powodem tawojennego, ale za to być może odwiedzi w Gdańsku Lecha
kiej sytuacji zdaniem strony społecznej jest drastyczne ograniWałęsę.
czenie zleceń w ramach grupy kapitałowej Enea. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że kwestie współpracy podmiotów gospodarczych regulują odpowiednie przepisy i nie ma innej możliwości
współpracy tych podmiotów.

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

Z lewej L. Wałęsa z prawej W.Jaruzelski

Były prezydent w podzięce za gościnę przy nalewce zaprosił
generała do swojego domu nad morzem……..

25.07.2012 Spotkanie z Zarządem Enea nowa jakość dialogu w grupie Enea?.
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea
S.A. Do spotkania doszło z inicjatywy Zarządu Enea S.A., a
głównym tematem zebrania była „nowa jakość dialogu społecznego w Enea S.A.” W tą tematykę zebranych wprowadził prez.
M. Owczerek a w szczegółowe zagadnienia wprowadził Bogdan Klepas odpowiedzialny za współpracę ze strona społeczną.
Ustalono ,że spotkania stron będą się odbywały cyklicznie nie
rzadziej niż raz na kwartał oraz ,że w programie zabrania zawsze będzie się znajdował punkt –sprawy różne. Strona pracodawcy sugerowała żeby spotkania odbywały się w węższym
gronie.

Od prawej-K. Nawrocki i M.S zarata z KM NSZZ Solidarność Enea

Realizując kolejny punkt spotkania Wiceprezes Zarządu ENEA
S.A. ds. Handlu p. Janusz Bil dokonał prezentacji dotyczącej
koncepcji Handlu Energią w Grupie Kapitałowej ENEAS.A.
Następnie Dyrektor Departamentu Zarzadzania Operacyjnego
ENEA S.A. p. Mirosław Trajman przedstawił główne założenia
i cele projektu "Miasteczko ENEA" czyli powstania Centrum
Biznesowego Grupy Kapitałowej ENEA. Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi ENEA S.A. p. Justyna
Tomczyk przedstawiła planowany system wynagradzania w
ENEA S.A., główne założenia i koncepcje w przedmiocie wartościowania stanowisk pracy w ENEA S.A. oraz stworzenia
systemu motywacyjnego w ENEA S.A. Pani Dyrektor poinformowała, ze do pracy nad stosownymi regulaminami zostaną
zaproszeni przedstawiciele odpowiednich komórek w ENEA
S.A. oraz, ze do udziału w tych pracach zaprasza przedstawicieli strony społecznej. Zakończenie tych prac planowane jest
do końca 201 2 roku.
Na zakończenie usłyszeliśmy oświadczenie Prez. M. Owczarka
dotyczące nieprawdziwych informacji zamieszczanych na niePrzedstawiciele pracodawcy w Enea S.A.
Przedstawicie NSZZ Solidarność podkreślili ,żeby liczebność których stronach związkowych dotyczących Zarządu Enea.
osób zapraszanych na spotkania wynikała z reprezentatywności Takie działania naruszają dobre imię spółki i niektórych osób i
danej organizacji związkowej. Wykorzystując obecność dwóch mogą spotkać się z rekcją.
członków Zarządu (M.Owczarek , J.Bil) przedstawiciele
26.07.2012 Interpelacja Poselska w spraNSZZ Solidarność zgłosili trzy tematy zaległe , które wymagawie łamania prawa przez Zarząd ENEA
ją pilnego załatwienia:
1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających
Operator sp. z o.o.
praw do akcji (wynikające z porozumienia ze Zdroiska z
Panie Ministrze! Dlaczego toleruje Pan ewidentne łamanie pra28.05.2008- 14.5 mln. zł) Prezes Zarządu M. Owczarek poin- wa przez Zarząd ENEA Operator, spółki z większościowym
formował , że powyższa kwestia nie jest przedmiotem tego
udziałem Skarbu Państwa?
spotkania oraz ,że przedmiotowej kwestii Zarząd zajął już
Od początku roku 2012 w ENEA Operator trwa spór zbiorowy,
stanowisko na poprzednich spotkaniach ( Zarząd nie widzi

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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który pomimo uznania go przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej jest nieuznawany przez Zarząd ENEA Operatora.
Dnia 19 marca 2012 MPIPS wyznaczył mediatora w sporze
zbiorowym. Poprzez swój upór (odmowa poddania się
postępowaniu mediacyjnemu wynikającemu z ustawy o rozwiązaniu sporów zbiorowych) Zarząd ENEA Operator doprowadził do tego, że w czasie Euro 2012 (18.06.2012) na terenie
1/4 Polski doszło do strajku w tej energetycznej spółce. Tylko
dzięki rozsądnemu podejściu do zaistniałej sytuacji ze strony
mediatora z MPiPS oraz przedstawicieli strony społecznej w
ENEA Operator nie doszło przerw w dostawie energii elektrycznej oraz do dalszej eskalacji akcji strajkowej w czasie w
wakacji. Spór w ENEA Operator nadal trwa. Jeżeli Pan
Minister dalej będzie tolerował ewidentne przykłady łamania
prawa w ENEA Operator, to na jesień 2012 r. dojdzie do kolejnej akcji strajkowej. Nadmieniam, że w tej sprawie interweniował już u Pana minister pracy i nie odniósł żadnego efektu. Jak
to możliwe?
Z poważaniem
Poseł Elżbieta Rafalska
Warszawa, dnia 4 lipca 2012

26.07.2012 Władysław Szczerbak nie żyje.
26 lipca 2012 r. zginął tragicznie w
wieku 50 lat Kol. Władysław Szczerbak z Energobudu Gorzów Wlkp.
Pogrzeb Władysława odbył się
28.07.2012 w Karninie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył
poczet sztandarowy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa
Wlkp. oraz koledzy z pracy i związku
do którego Władysław należał.
Po raz kolejny cisną się na usta słowa księdza Jan Twardowskiego : „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą.”

ściowym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną
podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego
AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni. Powstanie zakończyło się kapitulacją po
63 dniach walk. Poległo lub zostało zamordowanych przez
Niemców 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy fakt, że Warszawa walczyła o 24 dni dłużej niż armie francuska, belgijska, holenderska i brytyjska w
kampanii 1940 roku. Siły zaangażowane przeciwko Powstaniu
znacznie przewyższały liczebność słynnego Afrikakorps marszałka Rommla. Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy
zaginionych i 9 tysięcy rannych.
Radosław Sikorski -Minister Spraw
Zagranicznych w obecnym rządzie
komentując 67 rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego napisał::
"warto wyciągnąć lekcje także z tej
narodowej katastrofy".
Prezydent Warszawy-Hanna Gronkiewicz Waltz w 2012 r. wydała zgodę na koncert w Warszawie kontrowersyjnej i skandalizującej wokalistki Madonny dokładnie w 68 rocznicę wybuchu Powstania………….

1.08.2012 Pierwsza rocznica śmierci
Pawła Balcerowskiego.

Sezon urlopowy w pełni. Sprawy
biegną na jakby trochę zwolnionych
obrotach. Najważniejszy temat to
jaka będzie pogoda przez najbliższy
tydzień, czy po deszczowym lipcu
urlopowicze złapią trochę słońca w
sierpniu? Jak tam nasi na Olimpiadzie… A tymczasem jutro minie rok
od śmierci Pawła. To wspomnienie
1.08.2012- 68 rocznica wybuchu
ciągle jeszcze ściska za gardło, chociaż zacierają się już niektóre szczePowstania Warszawskiego
góły, znikają słowa, to pozostaje w
1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17, milion mieszkańców okupowanej Warszawy oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znala- pamięci obraz ciała najbliższego kolegi, przyjaciela, leżącezło się w ogniu najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy party- go na podłodze Biura NSZZ Solidarność i towarzyszące
temu poczucie bezradności i kruchości naszego życia. Nie
zanckiej podczas II wojny światowej.
ma Balcera. Właśnie minął rok bez Ciebie Paweł.
I ten rok pokazuje jak bardzo byłeś potrzebny. Jak bardzo Cię
brak. Wiesz Paweł, po pierwsze zdziwił byś się bardzo, ale nie
ma już tego Biura Solidarności, w którym umarłeś. Już się nie
jeździ „na Nowowiejskiego” do „derekcji”. Teraz jeździmy do
„SKALARA”. To taki zimny szklany budynek gdzie trudno już
odnaleźć atmosferę dawnego „Nowowieja’. Atmosferę, której
byłeś nieodzowną częścią. Poza tym w Radzie Nadzorczej
ENEI już nie ma Twoich Kolegów, z którymi broniliście tak
skutecznie praw pracowniczych. Nie ma reprezentantów pracowników całej Grupy ENEA. Zdziwił byś się, ale właściciel
zakwestionował prawo do wyboru swoich przedstawicieli do
Rady przez wszystkich pracowników Grupy. Wybory już się
odbyły. Wiesz Paweł coraz trudniej jest pracownikom w Grupie ENEA. Pamiętasz jak negocjowaliśmy Układ Zbiorowy i
różne porozumienia. Jaką mieliśmy satysfakcję, że udało się
zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, że choćby naokoło
przewalały się burze w postaci rządów różnych oszołomów, to
Powstańcy w walczącej Warszawie
Bitwa ta stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w dwu- nasi pracownicy będą bezpieczni, bo będą zawsze mieli gwadziestowiecznej historii Polski. Z perspektywy lat coraz lepiej rancję pracy i godziwego wynagrodzenia i tych praw im nikt
widzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz głębiej rozu- nie odbierze. Tymczasem wyobraź sobie Paweł, że przyszły
miemy wpływ, jaki wywarło ono na dalsze losy naszej Ojczy- takie czasy, że nawet prawo zapisane twardo w obowiązują(Ciąg dalszy na stronie 4)
zny. Powstanie Warszawskie było największym niepodległo-
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cych dokumentach nie jest już żadnym zobowiązaniem dla pracodawcy. Kiedyś śmialiśmy się z filmów Barei, że szatniarz
mówi do klienta, który przychodzi z numerkiem po odbiór
płaszcza: „no i nie mamy pana płaszcza! I co nam pan zrobi?!”,
jako reliktu z czasów PRL-u, które mamy już za sobą. No więc
Paweł niestety te czasy wróciły. I żeby tylko w ENEI, ale ten
syndrom udziela się również innym Prezesom w Grupie. Dlatego spór zbiorowy goni następny spór. Ale niestety na zarządzających nie robi to żadnego wrażenia, bo przecież nie po to zostali posadzeni na wysokich stołkach, żeby zniżać się do poziomu „roboli”, a coś takiego jak zgoda społeczna jest im do zarządzania niepotrzebna. I wiesz Paweł, że w końcu nie wytrzymaliśmy i zrobiliśmy strajk ostrzegawczy. Wiesz co Ci jeszcze
Powiem Paweł? Strajk bez Ciebie to już nie jest to. Pamiętam,
że wszelkie protesty, strajki, manifestacje to był przecież Twój
żywioł. Pamiętam jak siedziałeś jak na szpilkach kiedy ważyły
się losy rozpoczęcia jakiegoś protestu i jak rozjaśniała Ci się
twarz i stroszył sumiasty wąs i kiedy zapadała decyzja o jakiejś
„związkowej zadymie”. W organizacji tego rodzaju akcji byłeś
niezastąpiony. Pamiętasz petardę na Placu Wolności? Kiedy
huk był tak wielki, że włączyły się alarmy w zaparkowanych
samochodach? A pamiętasz słynną taczkę przed „fontanną” w
budynku na Nowowiejskiego i Prezesa wkraczającego w towarzystwie ochroniarzy? W organizacji takich akcji nie było dla
Ciebie żadnych problemów i zawsze można było na Ciebie
liczyć. No więc strajk się odbył. Pewnie z Tobą byłoby weselej
i barwniej, ale i tak nasi członkowie dobrze się spisali pomimo
negatywnej kampanii jaką nam urządzono. Nie jest dobrze Paweł. Wiesz, brakuje Ciebie też dlatego, że przy strajku okazało
się, że można podzielić związki zawodowe, a nawet je zantagonizować. Pewnie gdybyś był z nami byłoby łatwiej się dogadać.
A tak…. Acha, jeszcze jedno. Wiesz Paweł szkoda, że Cię nie
ma, bo pewnie nie dopuścił byś do różnych innych podziałów,
bo zawsze byłeś przeciwny arbitralnym decyzjom podejmowanym w wąskim gronie. Twoja otwarta natura nie znosiła braku
przejrzystości i szczerości w działaniach. Pamiętam, że zawsze
męczyły Cię takie sytuacje a to co ceniliśmy sobie najbardziej
to była szczerość. Nawet kiedy bolało, to lepsze było szczere
powiedzenie sobie prawdy w oczy niż knucie i oszukiwanie.
Wiem, że na szczerości, która buduje wzajemne zaufanie, budowałeś swój autorytet. Pamiętam, że gdy nawet temat był
trudny i konfliktowy to potrafiłeś z rozbrajającym uśmiechem
przyznać się do błędu, a kiedy wiedziałeś, że masz rację walczyć z mocą, ale i poczuciem humoru o swoje. Wiedziałeś Paweł, tak jak my wszyscy, że nieszczerość, podejrzliwość, brak
wzajemnego zaufania to główne przyczyny osłabienia związku,
a tym samym zagrożenia bezpieczeństwa pracowników. Jedynym sposobem na zastopowanie skuteczności starej zasady
pracodawców: dziel i rządź jest budowanie wzajemnego zaufania. Bez tego jak sam mówiłeś można zwinąć interes , bo się
nie ujedzie. W atmosferze dwuznaczności, niedomówień i braku informacji nie można prowadzić działalności związkowej.
No i najważniejsza sprawa. Paweł wiesz, zawsze byłeś blisko
największej i najważniejszej grupy naszych pracowników –
elektromonterów. Sam większość życia przepracowałeś na tym
stanowisku. Przydałbyś się teraz, bo to właśnie ta grupa jest
najbardziej zagrożona. Próbują likwidować Posterunki Energetyczne, nie chcą odtwarzać zatrudnienia w tej grupie pracowników, a roboty coraz więcej… Brakuje nam Twojej bezkompromisowości i siły argumentów, Twojego zdroworozsądkowego
podejścia do pracy na sieci. Wiesz Paweł mija dopiero rok jak
Cię niema z nami, a zobacz ile spraw się zmieniło na gorsze.
Pewnie gdybyś był to do wielu złych rzeczy by nie doszło. Zobacz jak nam Ciebie brakuje. Skrzeczące porzekadło mówi , że
„nie ma ludzi niezastąpionych”, tymczasem Twoja śmierć i to

co się stało po niej pokazuje jaki byłeś dla nas ważny i że jesteś
i już zawsze będziesz dla nas osobą niezastąpioną. Dlatego
warto byśmy w chwili podejmowania decyzji, od których zależy los pracowników Grupy ENEA, pomyśleli przez chwilę: a
co by Balcer powiedział na to? I wiesz Paweł może dzięki temu, dzięki Tobie, uda się obronić pracowników i odbiorców
energii elektrycznej przed kolejnymi głupimi pomysłami na
energetykę.
Przyjaciele z redakcji ENEASOL

3.08.2012 Łączenie obszaru
wytwarzania w grupie Enea.
W Poznaniu odbyło się spotkanie związane z integracją obszaru wytwarzania GK ENEA. Pierwsze spotkanie w tym temacie
odbyło się 18 czerwca 2012.Jednak przedstawiciele Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea nie uczestniczyli
w nim ponieważ w tym samym terminie odbywał się strajk
ostrzegawczy w Enea Operatorze.

Uczestnicy spotkania w Poznaniu

Ze strony MK NSZZ Solidarność Enea w spotkaniu wzięli
udział: Piotr Adamski, Krzysztof Gonerski, Robert Jusis ,Krzysztof Nawrocki .Ze strony pracodawcy w spotkaniu
uczestniczył Dyrektor Departamentu Usług Zbigniew Słowiński , który jest kierownikiem projektu integracji wytwarzania.
Mecenas Mariusz Biedziński z Kancelarii Radcowskiej Chmaj i
wspólnicy przedstawił prezentację
„ANALIZA PRAWNA OBSZARU PRAWA PRACY W PROCESIE INTEGRACJI” Prezentacja porównywała układy zbiorowe pracy oraz inne przepisy prawa pracy występujące w
spółkach: Elektrownia Kozienice -Enea Wytwarzanie, Elektrownie Wodne Samociążek , EC Białystok. Pracodawca powołał zespół , który ma połączyć spółki zajmujące się wytwarzaniem w grupie Enea. Połączenie spółek ma się odbyć poprzez
inkorporację przez Enea –Wytwarzanie (ELKO) wszystkich
pozostałych spółek zajmujących się wytwarzaniem energii .
Planowany termin połączenia to maj 2013. Przedstawiciele
NSZZ Solidarność wytypują swoich przedstawicieli do zespołu
na najbliższym posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej.

6.08.2012 Obrady Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
We Wrześni spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM udali się na Cmentarz Komunalny we Wrześni by
wspólnie odwiedzić grób zmarłego 1.08.2011 r. Pawła Balcerowskiego. Z cmentarza udaliśmy się do pobliskiego Kościoła
pw. Św. Ducha we Wrześni by wspólnie uczestniczyć w
Mszy Świętej w intencji zmarłego Pawła.

Członkowie KM przed grobem P. Balcerowskiego

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea podczas obrad.

Po uroczystościach rocznicowych członkowie KM zaczęli obrady oraz przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematyka obrad:
1.Protokoły z poprzednich obrad KM. Zebrani po wysłuchaniu
protokołów z ostatnich zebrań KM przegłosowali ich przyjęcie .
2.Enea –Wytwarzanie. Członkowie Prezydium KM zdali relację ze spotkania jakie odbyło się 7 sierpnia 2012 , które dotyczyło integracji obszaru wytwarzania w grupie Enea.
3.Fundusz motywacyjny w Energobudzie. Komisja Międzyzakładowa na wniosek Komisji Wydziałowych w Energobudzie
stosowną uchwałą przyjęła treść parafowanego porozumienia z
11 lipca 2012 r.
4.Nowa jakość dialogu w Enea S.A. Uczestnicy spotkania w
Baranowie z 25.07.2012 r. zapoznali członków KM z efektami
rozmów z Zarządem Enea S.A.
5.Ubezpieczenia typu P. Zespół powołany do wyłonienia jednego ubezpieczyciela , który zapewni kompleksową obsługę
ubezpieczeniową dobrowolnego grupowego ubezpieczenia
zakończył pracę. Efekty pracy zespołu zostaną przedstawione
na spotkaniu w dniu 9 sierpnia 2012. Przedstawiciele poszczególnych Komisji Podzakładowych wytypowali swoich przedstawicieli do udziału w tym spotkaniu.
6.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających
praw do akcji. Pracodawcy świadomie nie realizują zobowiązań wynikających z Porozumienia z 28.05.2008 r. ze Zdroiska.
Pisma dotyczące tej tematyki wysyłane do pracodawców pozostają bez odpowiedzi. Aktualnie rozważana jest możliwość
wszczęcia sporu wielozakładowego.
7.Wiek Emerytalny- Zmiana ustawowego wieku emerytalnego
wymaga uaktualnienia Układów Zbiorowych Pracy w Grupie
Enea. Jako strona tych układów wystąpimy z taką inicjatywą.
8.Trudna sytuacja w BHU. Brak ładu korporacyjnego oraz złe
zarzadzanie spółką BHU doprowadziło do bardzo trudnej sytuacji finansowej tej spółki. Program naprawczy zaproponowany
przez Zarząd BHU oraz zmiany wewnątrz zakładowych przepisów wymaga stosownych uzgodnień ze stroną związkową.
Członkowie Prezydium KM przygotują odpowiedź w sprawie
zaproponowanych zmian do Regulaminu Pracy oraz funduszu
motywacyjnego.
9.Uprwanienia kwalifikacyjne. W niektórych Oddziałach Dystrybucji duża część pracowników zdaje egzaminy kwalifikacyjne poza Enea. Takie uprawnienia nie są wydawane bezterminowo tylko na 5 lat. Jest to zgodne ze zmienioną ustawą Prawo
Energetyczne.

grupowych ubezpieczeń. Firmą , która złożyła najkorzystniejszą ofertę jest firma PZU. Przedstawiciele firmy PZU-Damian
Rybak oraz Beata Szafarz przedstawili ofertę grupowego dobrowolnego ubezpieczenia dla pracowników Enea. Wolę przystąpienia do tego ubezpieczenia wyrazili przedstawiciele
wszystkich spółek grupy Enea poza Elektrownią Kozienice
(Enea -Wytwarzanie), oferta skierowana jest dla grupy ponad 7
tysięcy pracowników oraz ich rodzin. Jak zapewniali przedstawiciele PZU jest to jedyny taki produkt ubezpieczeniowy na
rynku ,przygotowany specjalnie dla grupy Enea. Ubezpieczenie
obowiązuje 24 godziny na dobą i przez 7 dni w tygodniu, obejmuje 36 stanów chorobowych ubezpieczonego oraz 23 stany
chorobowe dzieci ubezpieczonego. Osoba przestępująca do
ubezpieczenia nie musi poddawać się badaniom lekarskim.

Uczestnicy spotkania z przedstawicielami PZU

Zakres świadczeń uzależniony jest od wysokości miesięcznej
składki- 43,70 zł , 59,00 zł, 63,00 zł, 90,40 zł. Po zakończeniu
pracy w grupie Enea istnieje możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia. Umowa z firmą PZU została zawarta
na 2 lata. Uruchomienie programu ubezpieczeniowego planowane jest 1 listopada 2012 r. Warunkiem wdrożenia programu
jest przystąpienie do niego co najmniej 50 % uprawnionych do
skorzystania z oferty firmy PZU.
Szczegóły ofert PZU dostępne są na stronach intranetowych
Enea oraz w siedzibie związku. Przedstawiciele PZU deklarują
gotowość spotkań w poszczególnych spółkach grupy Enea celem omówienia oferty przygotowanej dla pracowników Enea.

9.08.2012 Rozmowy o funduszu motywacyjnym i budżetach w Operatorze.
Zarząd Enea Operatora zaprosił stronę społeczną do Poznania
celem uzgodnienia budżetów wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych oraz zasad stworzenia funduszu motywacyjnego
w Operatorze.

Spotkanie płacowe w Operatorze

Spotkanie poprowadził Dyr. G. Jeziorny , żaden z członków
Zarządu Operatora nie znalazł czasu żeby przedstawić propozycje dotyczące w/w spraw. Czyżby wstydzili się swoich propozycji? A jest czego się wstydzić, pracodawca po raz kolejny
9.08.2012 Nowe grupowe ubezpieczenie przedstawił propozycje stworzenia funduszu motywacyjnego
między innymi z premii rocznej , w sumie fundusz motywadla pracowników grupy Enea.
Kilkuletnie działania mające na celu wyłonienie jednego ubez- cyjny miałby osiągnąć poziom 25 % miesięcznego wynagrodzenia. Strona społeczna podkreśliła ,że propozycje przedstapieczyciela dla pracowników grupy Enea zostały wreszcie
zakończone. Dotychczas w grupie Enea funkcjonuje około 70
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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wione przez pracodawcę są niezgodne z prawem i nie będzie
zgody strony społecznej na takie działania. Dodatkowo przedstawianie takich propozycji źle wróży możliwościom uzgodnieniu zasad funduszu motywacyjnego. Strona społeczna negatywnie oceniła również projekt budżetów dla komórek organizacyjnych. Budżety te są na rażąco niskim poziomie , dlatego
strona związkowa poprosiła o przedstawienie metodologii
stworzenia tych budżetów oraz przedstawienia wysokości funduszu scentralizowanego z 2011 r

14.08.2011-71 rocznica męczeńskiej śmierci Patrona Energetyków św. M. M. Kolbe
14.08.1941 w Oświęcimiu został dobity
zastrzykiem fenolu Maksymilian Maria
Kolbe. Ojciec Kolbe został beatyfikowany 17 października 1971 r. przez
papieża Pawła VI, a kanonizowany
przez papieża Jana Pawła II 10 października 1982 r.
M. Kolbe był jednym z pierwszym założycieli elektrowni w Polsce. Skonstruował agregat prądotwórczy, który
choć nieużywany, wciąż sprawny przechowywany jest w Niepokalanowie. O. Kolbe pasjonował się
radiem, interesował badaniami nad przekazywaniem za pomocą
fal radiowych obrazu. Dzień śmierci św. M. M.Kolbe -14
sierpnia jest świętem energetyków.

15.08.2012 Rocznica Bitwy
Warszawskiej-1920
15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na
Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i
najbardziej nieludzką armię świata. Jej dywizje pewne były już
pokonania Polaków, zdobycia Warszawy oraz dalszego marszu
na Berlin, Paryż i inne stolice Europy, według strategicznych
planów podboju i dyrektyw rządu Rosji Sowieckiej.

albo "przedmurzem Europy", co było wówczas równoznaczne.
W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy
wszystkich: jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy
wschodnich barbarzyńców, będzie to koniec niepodległego
państwa. "Po trupie Polski" płomień światowej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrześcijański fundament i zasady
życia społecznego. Dlatego tak dramatycznie zabrzmiało pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez Naczelnego Wodza
Józefa Piłsudskiego: "Co wybieramy,
niewolę czy zwycięstwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna:
"Zwycięstwo do ostatniej kropli
krwi".
I zwycięstwo przyszło. Uproszone
przez gorącą modlitwę zanoszoną
wspólnie przez władze i społeczeństwo. Okupione wielkim wysiłkiem i
poświęceniem całego Narodu. Do
szeregów obrońców Ojczyzny pospieszyły nawet dzieci - jak 11-letni
harcerz Tadeusz Jeziorkowski z
Płocka, odznaczony za męstwo Krzyżem Walecznych. Symboliczną ofiarą, która rozpaliła nadzieję na zwycięstwo, była
śmierć ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem 14 sierpnia. Na
następny dzień bolszewicy zaplanowali zdobycie Warszawy i
przejęcie władzy przez komitet rewolucyjny... Ale nie zajęli już
ani piędzi polskiej ziemi. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny żołnierze polscy przełamują front pod
Radzyminem i przechodzą do ataku. Na północy, pod Nasielskiem, armia gen. Władysława Sikorskiego gromi nieprzyjaciela. 16 sierpnia rusza uderzenie znad Wieprza. "Niezwyciężona"
Armia Czerwona ucieka w panice.
Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim
zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.
Tryumf ten odnieśliśmy samodzielnie. Bez pomocy obojętnej
Europy, sympatyzującej z ideologią komunistyczną, a nawet jak Niemcy - otwarcie współdziałającej z bolszewikami przeciwko Polsce. Tym większa jest nasza duma z Cudu nad Wisłą
i wdzięczność obrońcom Ojczyzny.

15-19.08.2012 XXVII Pielgrzymka
Energetyków do Częstochowy.

Polscy żołnierze ze sztandarami zdobytymi na bolszewikach.

Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą,
ocaliła nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość. Była to jedna z trzech
najważniejszych bitew XX wieku w dziejach świata, a zarazem jedna z decydującej
w całej historii ludzkości. Wojsko Polskie
na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i
zwyciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale
całą Europę przed niewolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu komunistycznego na
bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiazdą.
Było to nawiązanie do najwspanialszych
tradycji Rzeczypospolitej, kiedy to w krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę "przedmurzem chrześcijaństwa"

Jak co roku pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
wzięli udział w Pielgrzymce Energetyków do Częstochowy.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od uczestnictwa we Mszy Świętej w Wyższym Seminarium Duchowym
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Po mszy
zwiedziliśmy między innymi zabytkowy kościół, seminarium,
bibliotekę klasztorną , krypty oraz muzeum misyjne.

Uczestnicy pielgrzymki przed Seminarium w Obrze.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Następnie udaliśmy się do Zamku Książ (trzeci zamek w Polsce, jeden z największych kompleksów zamkowych
Europy, dziedzictwo Dolnego Śląska i najatrakcyjniejszy punkt
na Szlaku Zamków Piastowskich). Zauroczeni przepięknymi
komnatami pałacowymi oraz wdziękami jednej z najpiękniejszych dam Europy Księżnej Daisy czyli Marii Teresy
Hochberg von Pless udaliśmy się do Szczyrku gdzie zakończyliśmy pierwszy dzień naszego pielgrzymowania.

również jubileusze małżeńskie -25, 37, i 40- lecia pożycia małżeńskiego.
Wjazd na skocznię narciarską im. Adama Małysza w Wiśle
Malince rozpoczął następny
dzień pielgrzymowania. W
Wiśle mogliśmy też pospacerować po Rynku oraz zwiedzić
Galerię „Sportowe Trofea Adama Małysza”. Krótka modlitwa w Kościele p.w. „Dobrego
Pasterza” w Istebnej wypełniła
nam drogę do Koniakowa gdzie
między innymi mieliśmy okazje podziwiać sztukę ciesielską
prezentowaną przez tutejszych
Górali. Tadeusz Rucki - artysta,
koniakowski gawędziarz, promotor beskidzkiej sztuki ludowej potrafił rozbawić nawet
największych „smutasów”.
Koniaków słynie ze sztuki koronkarstwa wiec mogliśmy też podziwiać i ewentualnie zakupić
słynne koronki Koniakowskie. Msza święta w Sanktuarium
Matki Bożej na Górce w Szczyrku zakończyła trzeci dzień naszego pielgrzymowania.

Zamek w Książu

Żywiec to następny etap naszego pielgrzymowania. Większości Polaków Żywiec kojarzy się ze znanym piwem wiec Muzeum Browaru Żywiec rozpoczęło nasze zwiedzanie miasta.
Poznaliśmy tam procesy związane z tworzeniem piwa od
dawnych czasów po współczesne. Stary Zamek, Pałac Habsburgów, Domek Chiński, Park, Kościół Św. Krzyża, Kościół
Parafialny, Rynek i Ratusz to następne atrakcje jakie mogliśmy poznać w Żywcu.

Muzeum Browaru Żywiec

Piękną panoramę Jeziora Żywieckiego oraz tereny Międzybrodzia Żywieckiego mogliśmy podziwiać z Góry Żar na którą
wjechaliśmy kolejką terenowo- linową. Po powrocie do miejsca zakwaterowania do hotelu „Biały Orzeł” w Szczyrku wzięliśmy udział w biesiadzie góralskiej. (zdjęcie poniżej)
Wspólna integracja
pozwoliła lepiej poznać się siostrom i
braciom (tak zwracaliśmy się do siebie
podczas naszej pielgrzymki). Wybrano
nawet pielgrzymkową Daisy i tym sposobem jedna z sióstr
zyskała nowe imię. Podczas biesiady góralskiej świętowaliśmy

Pałac w Pszczynie

Pszczyna to kolejny etap naszej pielgrzymki. Mogliśmy tam
zwiedzić Pałac Hochbergów, jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w Polsce, perły śląskiej architektury. Kawka na
rynku w Pszczynie i wyjazd do Częstochowy. Po zakwaterowaniu w hotelu „Polania” w Częstochowie , który śmiało można nazwać reliktem PRL-u udaliśmy się na Jasną Górę gdzie
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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22.08.2012 O budżetach i funduszu moty-

po przywitaniu się z Czarną Madonną wzięliśmy udział we Mszy świę- wacyjnym w Operatorze-brak uzgodnień –
tej i Drodze Krzyżowej prowadzonej
kolejny spór zbiorowy?
na szczycie Jasnej Góry.
W Poznaniu odbyły się kolejne rozmowy w sprawie funduszu
(zdjęcie obok –Droga Krzyżowa)
motywacyjnego i budżetów dla komórek organizacyjnych. NieApel Jasnogórski oraz czuwanie
stety ponownie żaden z członków zarządu Operatora nie znanocne przy obrazie Matki Boskiej
lazł czasu by rozmawiać na w/w tematy z przedstawicielami
zakończył pierwszy dzień uroczysto- załogi. Do rozmów wytypowano Dyr. G. Jeziornego oraz Dyści związanych z XXVII Pielgrzym- rektorów ZAP z Oddziałów Dystrybucji. Jak się można było
ką Energetyków do Częstochowy.
spodziewać w takim składzie ciężko było zawrzeć stosowne
Tegoroczna pielgrzymka odbywała porozumienia.
się pod hasłem. „Kościół Naszym
Domem”
W ostatnim dniu pielgrzymki pątnicy z całego kraju zgromadzili się przed Archikatedrą Częstochowską, gdzie zostali przywitani przez księdza prałata Jarosława Srokę.

Rozmowy płacowe w Operatorze

Archikatedra w Częstochowie –zbiórka uczestników pielgrzymki

Zgromadzeni następnie przeszli alejami Najświętszej Marii
Panny na Jasną Górę, gdzie odbyła się uroczysta Suma, którą
celebrował Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław
Depo. Zatroskanie o zagrożone miejsca pracy w energetyce to
jeden z tematów poruszanych podczas kazania. W uroczystościach uczestniczyło około pięciu tysięcy pielgrzymów, których
reprezentowały poczty sztandarowe, wśród których nie mogło
zabraknąć Naszego. Po uroczystościach na Jasnej Górze zjedzeniu posiłku i wykwaterowaniu z hotelu udaliśmy się w drogę powrotną do Gorzowa Wlkp. gdzie dotarliśmy ok. godz. 22.
XXVII pielgrzymka przeszła do historii , pozostały wspomnienia ,zdjęcia oraz oczekiwanie na kolejną pielgrzymkę w przyszłym roku.
Więcej
zdjęć z
Pielgrzymki
na naszej
stronie
MenuGaleria
zdjęćPielgrzymki
krajowe.

Propozycje stworzenia funduszu motywacyjnego miedzy innymi z premii rocznej łamią prawo pracy i z tego powodu są nie
do przyjęcia. Stosowne stanowisko NSZZ Solidarność wysłał
20.08.2012 jednak nie dotarło ono do Dyr. Jeziornego. Przedstawione przez zarząd budżety komórek organizacyjnych zostały okrojone i z tego powodu też są nie do przyjęcia. W Porozumieniu z dnia 28-05-2012r kończącym spór zbiorowy dokonane zostało rozliczenie w zakresie płac zasadniczych. Pozostała
kwota wynikająca z podwyższenia budżetów o wskaźnik 2,7 %
oraz górki z lat poprzednich pozwalają według naszych wyliczeń na wypłatę po 5000 tys. zł. na etat i takie żądanie znalazło
się w protokole z tego spotkania. Następne rozmowy płacowe
odbędą się 4.09.2012 r.( mamy nadzieję z udziałem zarządu
Operatora)

23.08.2012 Enea pod lupą służb
i prokuratury.
Prywatyzować polską spółkę mieli byli szefowie Enronu, amerykańskiej spółki winnej miliardowych malwersacji
Prokuratura, ABW i CBA interesują się prywatyzacją jednej z
największych spółek energetycznych w Polsce. Prokuratura
wszczęła śledztwo „w sprawie nieprawidłowego zarządzania
majątkiem spółki Enea SA i wyrządzenia jej znacznej szkody
majątkowej w okresie od 2010 roku do 2012 roku".
Jednym z wątków badanych przez prokuraturę są przelewy na
blisko milion złotych, jakie na początku 2011 r. wyszły z konta
Enei i trafiły do stowarzyszenia Central Europe Energy Partners (CEEP). Przelewy stanowiły składkę roczną, dzięki której
Enea SA została przyjęta w poczet członków. CEEP to organizacja lobbystyczna z siedzibą w Brukseli skupiająca większość
spółek energetycznych działających głównie w Polsce. Większość z nich to czekające na prywatyzację firmy państwowe.
Dyrektorem naczelnym stowarzyszenia jest Janusz Luks, wieloletni oficer wywiadu PRL, a w III RP wiceszef UOP. Decyzje
o przystąpieniu Enei SA do stowarzyszenia i opłaceniu składek
podjął samodzielnie prezes spółki Maciej Owczarek bez wiedzy innych członków zarządu i rady nadzorczej.
Ale zakres zainteresowań służb specjalnych w sprawie Enei
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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jest szerszy. ABW i CBA sprawdzają, jak przygotowywano
prywatyzację energetycznej spółki. Interesująca jest tu działalność dwóch lobbystów.
W pierwszej połowie grudnia 2011 r. z przedstawicielem firmy
Enea SA spotkali się Nadav Kennan i Wojciech P. Cetnarski.
Pierwszy to amerykański lobbysta, który na początku lat 90.
pomagał założyć w Polsce instytut badań opinii publicznej
MillwardBrown SMG/KRC. Kennan urodził się w żydowskiej
rodzinie na Białorusi. Był dzieckiem, kiedy wraz z rodzicami
wyemigrował do Izraela. Tam skończył studia i zaciągnął się
do armii, gdzie służył w izraelskim wywiadzie wojskowym
(Aman). Wkrótce wyjechał do Nowego Jorku, gdzie otworzył
prywatną praktykę psychoterapeutyczną.
Drugi z lobbystów, Wojciech P. Cetnarski, to prezes zarządu
spółki Wento, utworzonej przez Enterprise Investors, która
zajmuje się budową farm wiatrowych w Polsce, jest udziałowcem, wspólnikiem lub akcjonariuszem wielu prywatnych spółek zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą energii.
Spotkania panów Kennana, Cetnarskiego i ludzi z Enei doprowadziły do przygotowania i wysłania do Enei wiosną 2012
roku listu intencyjnego w sprawie prywatyzacji spółki.
Strona amerykańska (Gateway Alternative Energy LLC) zaproponowała utworzenie spółki joint venture, czyli firmy, która
miałaby ułatwić prywatyzację. Enea SA miałaby objąć 49 proc.
udziałów a Amerykanie 51 proc. Gdyby tak się stało, nowa
spółka joint venture mogłaby zostać sprzedana przez Amerykanów bez możliwości sprzeciwu strony polskiej. Zyskaliby z
pewnością nowi właściciele, a stracił Skarb Państwa. Enea SA
miała jako wkład do spółki przekazać część infrastruktury,
Amerykanie około 2 mld dol. Ale tylko 30-40 proc. miały to
być środki własne. Pozostałe miały pochodzić z kredytów, które miała zaciągnąć nowo powstała spółka. Gwarantem spłaty
kredytu mógł być tylko majątek, czyli infrastruktura Enei. W
proponowanym liście intencyjnym czytamy: „Jeśli współpraca
nie będzie się układać, a strony nie będą się wywiązywać ze
swoich obowiązków, spółkę można rozwiązać". Wówczas istniałaby groźba, że pieniądze z kredytów zniknęłyby, spółka
joint venture przestałaby istnieć, a jej majątek poszedłby pod
młotek.
Jak stwierdzali lobbyści Kennan i Cetnarski, wybór firmy GGE
podyktowany był tym, że jest to „mała elastyczna firma, jej
twórcy mają duże doświadczenie i dobrą opinię na rynku amerykańskim". Tymczasem dwóch członków zarządu GGE (Mark
Kiddle oraz W. Jack White) pracowało przez lata w przedsiębiorstwie energetycznym Enron, którego upadek wywołał jeden
z największych skandali w historii USA. Enron jest symbolem
kreatywnej księgowości, wielomilionowych oszustw i korupcji.
Podejrzana transakcja nie doszła jednak do skutku. Ministerstwo Skarbu nie chce komentować powodu przerwanych negocjacji z Amerykanami. Choć jeszcze 4 maja 2012 r. Jan Bury
(wówczas sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa)
uspokajał w liście wysłanym do Ewy Kopacz, że kontakty ze
strony Enei SA z Amerykanami „pozostały na etapie wstępnych rozmów, żadne listy intencyjne ani też umowy nie zostały
podpisane".
Ministerstwo poinformowało nas w e-mailu, że „przyjęty przez
Radę Ministrów »Plan prywatyzacji na lata 2012-2013« zakłada zbycie przez Skarb Państwa całego posiadanego pakietu
akcji w spółce Enea. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje
rozpoczęcie nowego procesu prywatyzacji spółki dopiero po
znaczącym zaawansowaniu inwestycji w Elektrowni Kozienice, gdy ta inwestycja stanie się integralną i niepodważalną częścią funkcjonowania przedsiębiorstwa Enea SA".
Podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia Sejmu poseł

Jan Cedzyński z Ruchu Palikota chciał zadać publiczne pytania
o losy prywatyzacji Enei, podejrzenia korupcji w resorcie skarbu i wpływu tej sytuacji na sprawowany nadzór właścicielski.
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz usunęła jego wystąpienie z porządku obrad. Nie podała przyczyny swojej decyzji.
Źródło: Rzeczpospolita

26.08.2012 Msza święta za Gorzowskich
Energetyków.
Z inicjatywy Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret” oraz
dzięki gościnności nowego Proboszcza Parafii Katedralnej w
Gorzowie Wlkp.–ks. Prałata Zbigniewa Kobusa odprawiona
została Msza Święta w intencji Pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Msza Święta za Gorzowskich Energetyków.

We Mszy wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Oddziału ,
pracownicy oraz poczty sztandarowe związków zawodowych.
Ceremonii przewodniczył bp Adam Dyczkowski. Okazją do
wspólnej modlitwy była również zbliżająca się 32 rocznica
powstania NSZZ Solidarność. W Katedrze modlono się też o
obronę miejsc pracy w Gorzowskiej Energetyce. Msza stanowiła kolejny element obchodów Dnia Energetyka 2012.
=============================================

Prasówka
=====================================
40 posłów z uposażeniem poselskim pobiera
też emerytury. Tylko jeden zrzekł
się tego świadczenia.
Ponad 1,6 mln zł kosztowały budżet w ubiegłym roku emerytury posłów, którzy pobierają je jednocześnie z poselską dietą.
Część rozmówców „Rz" uważa, że parlamentarzyści powinni
zrezygnować z tej możliwości, którą przyznali sobie w ustawie
z 2009 r.
Dziś w Sejmie zasiada 40 posłów, którzy w oświadczeniach
majątkowych wykazali pobieranie świadczeń emerytalnych. Te
wyniosły przeciętnie ponad 3400 zł (w kraju średnio ok. 1700
zł). – Oprócz emerytury 39 z nich pobiera uposażenie poselskie, dietę, środki na prowadzenie biura oraz dodatki
za przewodnictwo w komisjach sejmowych – zauważa Agata
Majchrzak, rzecznik serwisu pracujadlaciebie.pl, który przygotował zestawienie dla „Rz".
Wynagrodzenia posła zrzekł się tylko Edmund Borawski
z PSL. Jako prezes jednej z największych spółdzielni mleczarskich Mlekpol zarobił w ubiegłym roku 686 tys. zł – to blisko
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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sześciokrotność poselskiej pensji. Do tego otrzymał blisko 25
tys. zł emerytury.
W tym roku wiek emerytalny osiągnie kolejnych 32 posłów.
Gdyby jednak na emeryturę już teraz przechodzono w wieku 67
lat, co w przyszłości czeka Polaków wskutek decyzji Sejmu,
na koniec roku łącznie tylko 15 posłów miałoby prawo
do świadczeń.
Wśród autorów nowelizacji ustawy o mandacie posła
i senatora, która umożliwia pobieranie oprócz poselskiej pensji
także świadczeń z ZUS, byli w 2009 r. parlamentarni emeryci
tej kadencji: Anna Bańkowska (SLD, 42 tys. zł emerytury
w 2011 r.), Krystyna Łybacka (SLD, 54 tys. zł) i Józef Zych
(PSL, 56,7 tys. zł). Gdy nowelizację przegłosowywano, zainteresowani podkreślali, że zrównuje ona posłów w prawach ze
zwykłymi obywatelami. Wskazywali na fakt, że emerytura to
świadczenie, a nie przywilej, i że poprzednie przepisy były
niezgodne z ustawą o rentach i emeryturach.
Jedynym posłem, który krótko po wyborach zawiesił należne
mu świadczenia mundurowe, był poseł PiS Tomasz Kaczmarek, były funkcjonariusz CBA znany jako agent Tomek. Podkreśla, że na decyzji zaważył fakt, iż w Sejmie pracuje
za publiczne, duże pieniądze. To samo rekomenduje pozostałym posłom, uważając ich zachowanie za mało etyczne. –
Oczywiście, litera prawa jest po ich stronie, ale to kwestia dobrego smaku – zaznacza. – Poseł to służba krajowi, coś więcej
niż dorabianie do emerytury.
– Tzw. taśmy PSL, a potem liczne doniesienia mediów
o nepotyzmie nie tylko w partii ludowców ujawniły, w jak
wielkim stopniu pogoń za kasą jest treścią funkcjonowania
w polityce – ocenia dr Robert Alberski, politolog
z Uniwersytetu Wrocławskiego. – W wypadku posłów emerytów można widzieć to samo, tylko w trochę innym wymiarze.
Publiczna służba za publiczne pieniądze nie powinna być okazją do dorabiania się, ale niestety tak to wygląda i to złe zjawisko nie dotyczy tylko Polski – zastrzega.
– Prawo tego nie zabrania. A etyka? Często idzie w kąt – dodaje politolog.
Posłanka Zofia Czernow (PO), była prezydent Jeleniej Góry
(57 tys. emerytury w ubiegłym roku), podkreśla, że świadczenie nie jest żadnym przywilejem, ale prawem nabytym,
z którego korzysta tak jak miliony emerytów w kraju. Nie myśli o jego zawieszaniu, ale przyznaje, że jest otwarta
na systemowe rozwiązanie. – Skoro dyskutujemy o ograniczaniu przywilejów i uprawnień wielu grup zawodowych, trzeba
spojrzeć na to szeroko i z debaty nie wyłączać także parlamentarzystów – uważa.
Najwięcej, bo aż 17 z ogółem 40, posłów emerytów jest w PO
(8 proc. klubu tej partii). W PSL jest ich ośmiu i jest to aż 28
proc. klubu. W pozostałych ugrupowaniach odsetek posłów
emerytów oscyluje wokół 5 proc.
Najbogatszym emerytem na Wiejskiej jest Józef Racki z PSL
(69 lat), do 2007 roku wicemarszałek Wielkopolski, który
w oświadczeniu majątkowym wykazał 74,9 tys. zł dochodu
z emerytury. Niewiele mniej, bo 69 tys., odebrał z ZUS poseł
Andrzej Gałażewski z PO (68 lat), pierwszy prezydent Gliwic,
a w latach 1997–2000 wicewojewoda śląski.
Z emerytur nie zrezygnowali partyjni liderzy. Wśród posłów
PSL oprócz Zycha to Stanisław Żelichowski (68,8 tys. zł
w 2011 roku) i Franciszek Stefaniuk (43 tys.). W SLD oprócz
Łybackiej i Bańkowskiej emeryturę pobierają Leszek Miller
(42,5 tys.) i Tadeusz Iwiński (54 tys.). 42,6 tys. zł emerytury
zainkasował w 2011 roku Stefan Niesiołowski z Platformy
Obywatelskiej.

Do czego jesteśmy zmuszani, my Polacy?
Czyżby kierat do śmierci?
Dane dotyczące wieku emerytalnego mieszkańców Unii Europejskiej po planowanych w ich krajach zmianach z informacjami o średniej długości życia mężczyzn w Europie na podstawie
"The World Factbook". Poniżej wyniki tego ciekawego zestawienia:
• Francuz osiągnie wiek emerytalny mając 62 lata, statystycznie
dożyje wieku 77 lat, tak więc na emeryturze spędzi 15 lat.
• Szwed osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie
dożyje wieku 78 lat, tak więc na emeryturze spędzi 13 lat.
• Holender osiągnie wiek emerytalny mając 67 lat, statystycznie dożyje wieku 79 lat, tak więc na emeryturze spędzi 12 lat.
• Hiszpan osiągnie wiek emerytalny mając 67 lat, statystycznie
dożyje wieku 79 lat, tak więc na emeryturze spędzi 12 lat.
• Grek osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie
dożyje wieku 77 lat, tak więc na emeryturze spędzi 12 lat.
• Maltańczyk osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie dożyje wieku 77 lat, tak więc na emeryturze spędzi 12
lat.
• Austriak osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie dożyje wieku 76 lat, tak więc na emeryturze spędzi 11 lat.
• Niemiec osiągnie wiek emerytalny mając 67 lat, statystycznie
dożyje wieku 77 lat, tak więc na emeryturze spędzi 10 lat.
• Anglik osiągnie wiek emerytalny mając 66 lat, statystycznie
dożyje wieku 76 lat, tak więc na emeryturze spędzi 10 lat.
• Fin osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie dożyje wieku 75 lat, tak więc na emeryturze spędzi 10 lat.
• Portugalczyk osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie dożyje wieku 75 lat, tak więc na emeryturze spędzi 10
lat.
• Włoch osiągnie wiek emerytalny mając 70lat, statystycznie
dożyje wieku 79 lat, tak więc na emeryturze spędzi 9 lat.
• Duńczyk osiągnie wiek emerytalny mając 67 lat, statystycznie
dożyje wieku 76 lat, tak więc na emeryturze spędzi 9 lat.
• Słowak osiągnie wiek emerytalny mając 62 lata, statystycznie
dożyje wieku 71lat, tak więc na emeryturze spędzi 9 lat.
• Rumun osiągnie wiek emerytalny mając 65 lat, statystycznie
dożyje wieku 70 lat, tak więc na emeryturze spędzi 5 lat.
• Estończyk osiągnie wiek emerytalny mając 65lat, statystycznie dożyje wieku 70 lat, tak więc na emeryturze spędzi 5lat.
• Bułgar osiągnie wiek emerytalny mając 67 lat, statystycznie
dożyje wieku 71 lat, tak więc na emeryturze spędzi 4 lata.
• Polak osiągnie wiek emerytalny mając 67 lat, statystycznie
dożyje wieku 71lat, tak więc na emeryturze spędzi 4 lata.
=============================================

Zarobki w ministerstwach.
Średnie wynagrodzenie brutto w I kwartale 2012r. 1Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7409 zł. 2Ministerstwo Spraw Zagranicznych 6550 zł. 3-Ministerstwo
Finansów 6526 zł. 4-Ministerstwo Spraw Wewnętrznych6388
zł. 5-Ministerstwo Gospodarki 6385 zł. 6-Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów 6294 zł. 7-Ministerstwo Edukacji Narodowej
5975 zł. 8-Ministerstwo Obrony Narodowej 5962 zł. 9Ministerstwo Sprawiedliwości 5427 zł. 10-Ministerstwo Sportu
i Turystyki 5399 zł. 11-Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
5308 zł. 12-Ministerstwo Środowiska 5286 zł. 13-Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej 5113 zł. 14-Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4760 zł. 15-Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej 4649 zł. 16-Ministerstwo Zdrowia 4602
zł. 17-Ministerstwo Skarbu Państwa 4256 zł. 18-Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego 4189 zł. 19-Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego 4000 zł
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Mój Komentarz
Kolejna rocznica sierpnia 1980władza uderza do głowy i
deprawuje.
Kolejna 32 rocznica sierpnia 1980 roku skłoniła
mnie do skomentowania wydarzeń jakie ostatnio
mają miejsce w Naszym Kraju. Podjąłem się tego
zadania , z jakim skutkiem Oceńcie sami.
Jednym z ważniejszych wydarzeń z ostatniego okresu jest podniesienie wieku emerytalnego. Ustawa podwyższająca wiek emerytalny
została uchwalana w trybie dekretu rodem ze stanu wojennego. W
cywilizowanych krajach Europejskich prace nad reformą emerytalną
trwały po dwa trzy lata. Tyle czasu w normalnym trybie trwają konsultacje społeczne oraz opracowanie ustaw , które łagodzą skutki wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę. U nas zamiast reformy emerytalnej ustawą wydłuża się wiek przechodzenia na emeryturę. Głównym argumentem rządzących jest to ,że cała Europa to robi. Jak Europa to robi pisałem wyżej. Nasze argumenty typu: Polacy pracują najdłużej w UE, mają najgorszą opiekę medyczną, zarabiają najmniej ,
przez co żyją krótko nie były brane pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji o wydłużeniu wieku przechodzenia na emeryturę. Argument ,że brak jest miejsc pracy przez co w ostatnich latach ok 2 mln.
Polaków emigrowało w jej poszukiwaniu do innych krajów UE i nie
tylko , też nie był brany pod uwagę. Tabelki pokazujące porównanie
nas w tych parametrach w stosunku do innych krajów UE wielokrotnie zamieszczałem w naszym biuletynie. Konsultacje społeczne ustawy polegały na tym ,że cierpliwie wysłuchano argumentów strony
społecznej tylko po to ,żeby powiedzieć ,że konsultacje się odbyły.
Dalszy tryb czyli głosowanie w sejmie , nie wpuszczenie do Sejmu
przedstawicieli ponad 2 mln. obywateli , którzy wypowiedzieli się za
referendum w sprawie wieku emerytalnego pokazują jak obecnie w
Polsce wygląda demokracja. Diagnozą tej sytuacji są słowa Jana Pawła II wypowiedziane 11 czerwca 1999 roku podczas pierwszej w dziejach wizyty w Polskim Parlamencie: „Historia uczy, że demokracja
bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany
totalitaryzm”. Jakie wartości przyświecają obecnym parlamentarzystom z partii rządzącej i nie tylko? Dla obecnej ekipy prywata i interes partii przedkładany jest nad interes narodowy ,kiedyś zwany dobrem wspólnym. Członkowie NSZZ Solidarność jako przedstawiciele oszukanego narodu ( w kampanii wyborczej Tusk ani Komorowski
podkreślali ,że nie ma konieczności podwyższania wieku emerytalnego) zdecydowali się na blokowanie Sejmu podczas głosowania nad
wydłużaniem wieku emerytalnego. Komentarz Lecha Wałęsy do tych
wydarzeń pozbawił mnie resztek sympatii do byłego szefa Solidarności: „Gdybym był na miejscu Tuska, dałbym polecenie: spałować,
oddać za to. Panie premierze, więcej zdecydowania. Dość takiej
zabawy! Pałowałbym działaczy Solidarności z przewodniczącym
na czele.” Szok - takie słowa nie przystoją laureatowi Pokojowej
nagrody Nobla , człowiekowi , który nosi w kalpie garnituru Matkę
Boską, który dzięki robotnikom dostał się na salony. Co się dzieje z L.
Wałęsą ,że woli spotykać się przy nalewce z W. Jaruzelskim i jego
żoną w ich domku ,zamiast spotykać i interesować się losem ludzi
pracy w Polsce z którymi przecież wspólnie obalił poprzedni totalitarny system. Diagnoza wydaje się prosta - władza uderza do głowy i
deprawuje. Niestety przykład L. Wałęsy nie jest odosobniony. Następnym negatywnym przypadkiem zdeprawowania jest Bogdan Borusewicz uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. a obecnie Marszałek Senatu RP. Borusewicz w 1980 brał udział w przygotowywaniu
strony organizacyjnej strajku i opracowywaniu 21 postulatów strajkowych ,a 23 maja 2012 idąc śladem Marszałek Sejmu E. Kopacz nie
wpuścił do Senatu delegacji "Solidarności" ,która miała przysłuchiwać się pracom nad ustawą wydłużającą wiek emerytalny. W kolejną
rocznicę sierpnia obu panom , którzy na plecach robotników dorwali
się do władzy proponuje przypomnieć sobie 21 sierpniowych postulatów a szczególnie 14 postulat z sierpnia 1980 r : „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……...

Krzysztof Gonerski

21 postulatów z sierpnia 1980 r. (pisownia oryginalna)
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych
związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez
PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy,
dotyczących wolności związków zawodowych.
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa
strajkującym i osobom wspomagającym.
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności
słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.
4. Przywrócić do poprzednich praw:
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r.,
studentów wydalonych z uczelni za przekonania,
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c) znieść represje za przekonania.
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju
z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000
zł na miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu
cen.
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do
wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki.
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw.
eksporcie wewnętrznym.
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść
przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie
zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i
35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu
aktualnie wypłacanych.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną
opiekę medyczną osobom pracującym.
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech
lat na wychowanie dziecka.
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania.
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę.
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu
wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od
pracy.
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HUMOR Z INTERNETU

Przeważnie pracownicy najniższego szczebla grają
w piłkę nożną. Menadżerowie średniego szczebla
wolą tenis, samo szefostwo zaś gra tylko w golfa.
Morał: W miarę jak wspinasz się po korporacyjnej
drabinie, twoje kulki się zmniejszają.
Pamiętaj o tym!

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ZŁOTE MYŚLI
“Jeden człowiek nie zmieni świata, ale
jeden człowiek może przekazać informację która zmieni świat.”
David Icke

LICZBY MIESIĄCA
-15,82 zł wartość akcji Enea 27.08.2012 godz.13,24
-9,3 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 m-cy
-70% banków w Polsce znajduje się w rękach zagranicznych inwestorów. Dla porównania w Wielkiej Brytanii
jest to jedynie 30 %., a w Niemczech 10 %
-15,7 mld. zł zysku netto w 2011 wypracował sektor
bankowy w Polsce.
-3665,68 zł- wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w II kw. 2012 r.
VIII 1987 Gorzów Wlkp. Pogrzeb Edwarda Borowskiego -2887,56 – wyniosła średnia pensja w Gorzowie Wlkp.
w I kw. 2012 r.
-3007,78- wyniosła średnia pensja w Zielonej Górze w I
OKIEM JUJKI
kw. 2012 r.
-1300 zł. wynosi obecnie średnia emerytura wypłacana
w Polsce to według ZUS. Oznacza, że starsza osoba żyjąca samotnie nie jest w stanie spokojnie przeżyć miesiąca
bez pomocy rodziny.
-7409 zł wyniosło średnie wynagrodzenie Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w I kwartale 2012 r.
-110 tys. zł. miesięcznie ma zarabiać Aleksander Grad
(były Minister Skarbu Państwa) szefując spółkom energetyki jądrowej w Polsce.
-800 tys. zł rocznie zarabiał odwołany ze stanowiska
Andrzej Śmietanko Dyrektor generalny Elewaru
-180 tys. zł odprawy dostanie odwołany ze stanowiska
Andrzej Śmietanko prezes Elewaru.
- 4 % wyniosła inflacja w lipcu 2012 –GUS
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