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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
29.08.2012 Odpowiedź MSP na zapytanie
poselskie w sprawie łamania prawa przez
Zarząd Enea Operator.
Dotarła do nas odpowiedź na zapytanie poselskie Pani Poseł
Elżbiety Rafalskiej z 13.07.2012. W odpowiedzi Podsekretarz
Stanu –Paweł Tamborski podaje nieprawdziwe fakty. Kilka
przykładów:
1.Postulaty partnerów społecznych w prowadzonych procesach
restrukturyzacyjnych są uwzględniane. Skoro tak to dlaczego
dochodzi do sporów zbiorowych i doszło do strajku ostrzegawczego w Operatorze.
2.Z jednej strony pan Tamborski opierając się na opinii
MPiPS napisał ,że ustawodawca w ustawie o rozwiazywaniu
sporów zbiorowych nie wskazał organu uprawnionego do oceny zgłoszonych przez związki zawodowe żądań , a z drugiej
strony podobnie jak Zarząd Operatora stwierdza ,że zgłoszone
w przedmiotowej sprawie żądania nie wypełniają dyspozycji
ustawy o rozwiazywaniu sporów zbiorowych.
3.Intencją Zarządu Spółki jest rozwiazywanie problemów na
drodze spotkań i negocjacji. Od podpisania 25.06.2012 oświadczenia wstrzymującego dalszą restrukturyzację oraz zawieszającą akcję strajkową, Zarząd ustalił kilka terminów spotkań na ,
które sam nie przybył.
4.Wola zarządu Operatora dalszych rozmów dotyczących procesów restrukturyzacji zawarta w oświadczeniu z 25.06.2012
dalej pozostaje deklaracją bez pokrycia. W tym temacie do
21 .09.2012 nie odbyło się ani jedno spotkanie.
Pan Tamborski w piśmie używa stwierdzeń ,jak nam się wydawało z minionej epoki. Akcję strajkową nazywa powstrzymaniem się od wykonywania pracy. Używa też argumentu ,że
tylko jeden z pięciu związków zawodowych działających w
spółce proklamował strajk ( wezwał do powstrzymania się od
wykonywania pracy) Pan Podsekretarz zapomniał dodać ,ze ten
jeden związek czyli NSZZ Solidarność zrzesza ponad 3 tys.
członków czyli więcej niż wszystkie pozostałe organizacje
związkowe razem wzięte. Podsekretarz pominął też fakt ,że
Minister Pracy i Polityki Społecznej wyznaczył mediatora w
toczącym się sporze zbiorowym – czyli uznał ,że spór zbiorowy istnieje.
Podsumowując odpowiedź na zapytanie Pani Poseł Rafalskiej. Nadzór właścicielski czyli Ministerstwo Skarbu Państwa toleruje łamanie prawa przez Zarządy podległych mu
spółek. Wniosek , nie możemy liczyć na pomoc MSP, musimy sami walczyć o swoje prawa.

29.08.2012 Lenin odcięty od Stoczni.
„ Idzie dzień świąteczny dla Związku. Trzeba posprzątać, tak
jak przed każdym świętem” - tymi słowami Piotr Duda zaprosił członków Komisji Krajowej do udziału w zdejmowaniu
Lenina z historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej.

Od kilku miesięcy między związkowcami a miastem toczył się
spór o przywróconą nazwę stoczni. Napis - im Lenina- stoczniowcy zasłaniali najpierw flagą Związku, a potem specjalnie
przygotowanym do tego banerem z napisem "Solidarność".
Na pomysł powrotu Lenina na stoczniową bramę wpadł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, według którego służyło to
celom edukacyjnym – przywróceniu wyglądu wejścia do zakładu z 1980 r. Według nas przywracanie w nazwie stoczni imienia zbrodniarza komunistycznego to dla zakładu hańba.

Stocznia już bez Lenina (oby na zawsze)
Przy bramie nr 2 zebrali się członkowie Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność, stoczniowcy, mieszkańcy Gdańska. Lenin
został zdjęty. Nad bramą widnieje napis: Stocznia Gdańska im.
Solidarności. - Teraz możemy tu składać kwiaty - skomentował
Piotr Duda - W innym wypadku nie moglibyśmy tego zrobić.
Sami widzicie, że to nieprawda, że Lenin żyje wiecznie. Nareszcie trafił w odpowiednie miejsce, na śmietnik.
Oświadczenie Janusza Śniadka byłego Przewodniczącego
KK NSZZ Solidarność:
W przededniu narodowego święta Dnia Wolności i Solidarności, rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych usunęliśmy
z bramy Stoczni Gdańskiej imię Lenina, komunistycznego
zbrodniarza, przywróconego w to miejsce na polecenie prezydenta Gdańska pod pretekstem obrony prawdy historycznej.
Prawda historyczna jest taka, że to stoczniowcy i polski świat
pracy strącili Lenina z cokołów, obalili komunistyczny reżim.
Ta dzisiejsza walka o obecność Lenina na bramie stoczni jest
niesłychanie symboliczna. Platforma Obywatelska odbudowuje
przeszłość w wymiarze nie tylko materialnym. Przywrócono
doktrynę o „kierowniczej roli partii”. Znowu obowiązuje zasada nomenklatury partyjnej. Kwitnie nepotyzm i kolesiostwo.
Solidarność i sprawiedliwość znowu stają się mrzonką, gdy
rządzący budują państwo dla kombinatorów i złodziei. Kolejne
obchody Sierpnia są coraz większym wyrzutem sumienia, jak
bardzo oddaliśmy się od wartości i ideałów, z których zrodziła
się „Solidarność” i wolna Polska.
Janusz Śniadek- poseł Prawa i Sprawiedliwości.

29.08.2012 Podwyższenie wieku emerytalnego -Solidarność złożyła skargę do
Trybunału Konstytucyjnego
Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest niezgodne z obowiązującą Konstytucją oraz przyjętymi w Polsce
standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Skargę do
Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie przygotowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
- Ustawa wydłużająca wiek emerytalny do 67 lat była przyjmowana jak dekret o stanie wojennym. Wszystko w trybie nadzwyczajnym i wbrew opinii 85 proc. polskiego społeczeństwa,
na którą tak lubią powoływać się politycy ale tylko wtedy, kiedy jest to dla nich wygodne. Myślę, że Trybunał Konstytucyjny

Odcinanie Lenina od Stoczni
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szybko się zajmie naszą skargą - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podczas
konferencji prasowej w trakcie trwającej w Gdańsku Komisji
Krajowej.

być aktualne, a tym samym, że sytuacja pracownicza kobiet i
mężczyzn jest taka sama. W tej sytuacji nie ma logicznego uzasadnienia wprowadzenie różnych warunków nabycia prawa do
emerytur częściowych w zależności od płci – tłumaczy Zieleniecki.

31.08.2012 Dzień Wolności i Solidarności32 rocznica narodzin Solidarności.
Obchody Święta w 2012 w Gorzowie Wlkp.
1. W siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wojewoda
Marcin Jabłoński w imieniu Prezydenta RP uroczyście odznaczył działaczy „Solidarności”z Regionu Gorzowskiego.

Konferencja prasowa w siedzibie w sprawie wniosku do TK
Uchwałę w sprawie skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego przyjęli członkowie Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Dokument zawiera trzy zarzuty do ustawy o
emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych.
Zdaniem autorów skargi niezgodne z Konstytucją jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie
warunków nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w
zależności od płci. Związek skarży się również na nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Przyjęta przez Polskę w 2003 r. Konwencja MOP nr 102 zaleca, aby wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65 lat.
Konwencja wprawdzie dopuszcza ustalenie wyższego wieku,
ale uzależnia to od zdolności do pracy osób starszych w danym
kraju. Zdaniem ekspertów „Solidarności” ten warunek w Polsce nie został spełniony. Świadczą o tym na przykład sprzeczne
informacje zawarte w rządowych opracowaniach. Rząd w oficjalnych dokumentach uzasadniając potrzebę podwyższenia
wieku emerytalnego powołuje się na statystyki wskazujące na
wydłużające się życie Polaków. Z drugiej strony w rządowym
„Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2012-2013”, znajdujemy analizy, z których wynika że wraz
z wydłużaniem się trwania życia spada liczba lat życia w zdrowiu zarówno dla całej populacji, jak i dla osób w wieku 65+.
Zdaniem ekspertów „Solidarności” niezgodne z Konstytucją
jest również zrównanie wydłużenie wieku emerytalnego kobiet
i mężczyzn. – W 2010 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że
odmienne warunki nabywania praw emerytalnych kobiet i mężczyzn są zgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem Trybunału niższy w porównaniu z mężczyznami wiek emerytalny kobiet
znajdował uzasadnienie w odmiennej sytuacji społecznej kobiet
oraz w obiektywnych różnicach natury biologicznej – mówi dr
hab. Marcin Zieleniecki z Zespołu Prawnego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. „W ostatnich dwóch latach nie zaszły w
Polsce zmiany, które spowodowałyby zatarcie różnic społecznych pomiędzy kobietami i mężczyznami i uzasadniałyby ujednolicenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn” – czytamy
we wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego.
NSZZ „Solidarność” wykazuje również brak konsekwencji
ustawodawcy i niezgodność z Konstytucją zróżnicowania dla
kobiet i mężczyzn warunków nabycia prawa do emerytur częściowych. – Wprowadzając równy wiek emerytalny kobiet i
mężczyzn ustawodawca uznał, że powody, które uzasadniały
różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn przestały

Krzyże Wolności i Solidarności z rąk wojewody Marcina Jabłońskiego odebrali m.in. Mieczysław Bulera, Zygmunt Jankowski i Adam Jaworski (fot. Jarosław Miłkowski)
2. Przy gorzowskiej Katedrze młodzież zrzeszona w Związku
Harcerstwa Rzeczpospolitej rozdawała mieszkańcom naszego
Miasta ulotki informujące o wydarzeniach jakie miały miejsce
w Gorzowie Wielkopolskim 31.08.1982 roku (w drugą rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”). W tym dniu kilka tysięcy
gorzowian protestowało m.in. przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego. /Konsekwencją walk ulicznych mieszkańców z
oddziałami ZOMO było zatrzymanie łącznie 202 osób, z których 26 skazano przed Sądem Wojewódzkim w Gorzowie w
trybie doraźnym (kary od 10 miesięcy do 4 lat pozbawienia
wolności), ponad 100 zostało osądzonych przez kolegium do
spraw wykroczeń, a 135 ukarano grzywną. Ponadto przeprowadzono aż 731 rozmów profilaktycznych!
3. W gorzowskiej Katedrze odprawiona została uroczysta
Msza święta w intencji Ojczyzny, w 32. rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”. Kazanie wygłosił ks. prałat Witold Andrzejewski – Kapelan Solidarności. W rocznicowej Mszy nie
mogło zabraknąć pocztów sztandarowych NSZZ Solidarność w
tym i Naszego. Po Mszy św. złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze przy Białym Krzyżu.

Dzień Solidarności i Wolności –polskie święto państwowe , obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia
historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980r oku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i
Wschodniej . Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 r.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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31.08.2012 Nowy emeryt Jan Downar
Do szczęśliwego grona pracowników ,którzy doczekali emerytury
w grupie kapitałowej Enea dołączył
kolega Jan Downar( na zdjęciu obok)
ze Spółki Elektrownie Wodne Oddział w Gorzowie Wlkp. Uroczyste
pożegnanie odbyło w pięknym, zabytkowym otoczeniu w „Oberży
Templum” w Chwarszczanach. . Spotkanie przebiegło w miłej koleżeńskorodzinnej atmosferze. W imieniu
współpracowników w sposób serdeczny i dowcipny pożegnał i
scharakteryzował sylwetkę Janka Dyrektor Oddziału EW Gorzów - Czesław Szablewski. W imieniu KP NSZZ Solidarność
Potrafimy się bawić w swoim gronie
Enea Gorzów Wlkp. Janka pożegnał M. Pluciński. Biesiada
była przednia, stoły się uginały o i trunki były z wysokiej półki. Pokaz tańca Towarzyskiego zmobilizował wielu do spróbowania swoich sił na parkiecie. Bawiono się do późnego
wieczora , a wielu umawiało się na kolejne spotkanie
za rok.
Więcej zdjęć na naszej stronie Menu –Galeria
zdjęć-Karnawał i nie tylko.

1.09.2012 XX edycja Turnieju
piłkarskiego Solidarności.
W Zdroisku już po raz dwudziesty spotkali się zwolennicy aktywnego wypoczynku by rywalizować o
Puchar Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp. w piłce nożnej. Turniej w Zdroisku połączony był z Festynem sportoworekreacyjnym dla Pracowników Grupy Enea oraz ich
rodzin. W jubileuszowym turnieju wystartowały 4
drużyny.
Uczestnicy pożegnalnej biesiady
Jankowi życzymy dużo zdrowia i mocnych wrażeń nad ukochaną wodą, zapraszamy do działalności w Kole Emerytów i
Rencistów.

31.08.2012 Obchody Dnia Energetyka
pracowników OD Gorzów Wlkp.
W Zdroisku z okazji Dnia Energetyka odbyło się spotkanie
Pracowników Enea Operator Oddział Dystrybucji Gorzów
Wlkp. W Spotkaniu uczestniczył Duszpasterz Gorzowskich
Energetyków bp. Tadeusz Lityński. Po części oficjalnej
(wystąpienia Dyr. OD Gorzów H. Szałka, bp.T.Lityńskiego i
F.Narkuna) zebrani obejrzeli występ kabaretu „Nowaki”.

Jedna z wielu akcji podczas jubileuszowego turnieju.

Bezkonkurencyjna okazała się drużyna Energobudu Gorzów ,
która wygrała wszystkie mecze a jeden i jej zawodników –
Daniel Rocho zdobył Puchar dla króla strzelców.

Podziękowanie za występ dla kabaretu „Nowaki”

Organizatorzy zapewnili posiłek dla uczestników spotkania.

Zwycięska drużyna Energobudu Gorzów

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Zabawa była przednia zawodnicy rywalizowali w sportowej
atmosferze . Niestety jeden z uczestników Turnieju Franciszek
Narkun z Drużyny Centrali Gorzów Wlkp. doznał kontuzji
kolana. Frankowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju.

Końcowa klasyfikacja Turnieju:
1.Energobud Gorzów Wlkp.
2.RD Sulęcin/Dębno
3.RD Choszczno
4.Centrala OD Gorzów Wlkp.

Więcej zdjęć –Nasza strona –Galeria zdjęć
-Sport i Rekreacja

3.09.2012 Rzeczpospolita
„Miłość i pieniądze z energią w tle”
Dziennikarze „Rzeczpospolitej” Marcin Mamoń, Piotr Litka
opublikowali ciekawy artykuł dotyczący Prezesa Enea S.A. –
Macieja Owczarka. Treść artykułu na naszej stronie-Menu –
Aktualności.

wać z tego pomysłu.
Strona związkowa podkreśliła ,że dla niej priorytetem jest ustalenie budżetów dla komórek organizacyjnych i po ich ustaleniu
może podjąć rozmowy dotyczące funduszu motywacyjnego.
Mamy już wrzesień a Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji nie
mają jeszcze budżetu dla swoich komórek , dlatego też nie
mogą udzielać nagród podległym sobie pracownikom.
Niezrozumiałe jest postępowanie pracodawcy, z jednej
strony na każdym kroku podkreśla jak ważna jest motywacja , a z drugiej strony blokuje
się możliwość skorzystania z
1 % funduszu nagród zapisanego w Zakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy. Na ostatnim spotkaniu (22.08.2012 r.)
strona społeczna zgłosiła żądanie wypłaty po 5 tys. zł na
etat –naszym zdaniem tyle wynosi fundusz scentralizowany
( górka z lat poprzednich-wypłaty jednorazowe). Dyr. Jeziorny
nie chciał się odnieść do zgłoszonego żądania i poinformował ,że sporu zbiorowego jeszcze nie ma bo termin realizacji
żądania był na dzień 10.09.2012 r. i dopiero po tym terminie
można mówić o sporze zbiorowym.
Podsumowując –niczego nie ustalono - niepotrzebny wyjazd
do Poznania. Strona społeczna odmówiła podpisania protokołu ,ze spotkania gdyż takowe dokumenty są później wykorzystywane przez pracodawcę jako dowód prowadzonego
dialogu , a zapisy w nich zawarte stanowią możliwość różnej interpretacji.

6-7.09.2012 Zjazd Delegatów
KP Gorzów Wlkp. i KP Szczecin

W Leśniczówce Przyłęsko na corocznym zjeździe spotkali się
Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. oraz Enea Szczecin. Gośćmi zjazdów byli:
Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność
W Poznaniu doszło do kolejnego spotkania dotyczącego uzgod- –Kazimierz Grajcarek , Przew. Sekcji Krajowej Energetyki
nienia budżetów komórek organizacyjnych oraz funduszu mo- NSZZ Solidarność-Roman Rutkowski, Przew. Zarządów Regionów NSZZ Solidarność : z Gorzowa Wlkp. – Jarosław Portywacyjnego. Tradycyjnie już na spotkanie stron dialogu spowich
i ze Szczecina- Mieczysław Jurek, Członkowie Rady
łecznego w Operatorze nie przybył żaden z członków zarządu
Nadzorczej
Enea S.A.: –Tadeusz Mikłosz i Sławomir BrzezińOperatora. Tak właśnie wygląda nowa jakość dialogu społecznego w grupie Enea zapowiadana przez Prezesa M.Owczarka. ski, oraz członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej
Spotkania odbywają się tylko po to by można było sporządzić z NSZZ Solidarność Enea: Piotr Adamski, Józef Szraiber, Robert
nich protokół i w razie czego móc powiedzieć ,że dialog spo- Jusis.
łeczny w Operatorze jest prowadzony.

4.09.2012 Rozmowy płacowe -brak
uzgodnień, początek kolejnego sporu
zbiorowego w Operatorze.

Przedstawiciele pracodawcy z Operatora

Przedstawiciel pracodawcy-Dyr. G. Jeziorny na wstępie spoPrzy mikrofonie Kazimierz Grajcarek
tkania poinformował ,że to spotkanie będzie dotyczyć tylko
Po
wysłuchaniu
sprawozdania złożonego przez Przew.KP Gofunduszu motywacyjnego. Stronę związkową poinformowano
rzów
–K.
Gonerskiego
oraz sprawozdania finansowego złożorównież, że uwagi dotyczące bezprawności włączenia premii
nego
przez
Skarbnika
M.
Kępiszaka , delegaci na wniosek
rocznej do funduszu motywacyjnego zostały uwzględnione i
Zarząd Operatora w geście dobrej woli jest w stanie zrezygno(Ciąg dalszy na stronie 6)

str. 6 /Pod Napięciem 123/ 09 / 2012
(Ciąg dalszy ze strony 5)

Przew. Komisji Rewizyjnej- Adama Garczyńskiego jednogłośnie udzielili absolutorium Gorzowskiej Komisji Podzakładowej za działalność od września 2011 do września 2012 r.

Tusk, Minister Skarbu Państwa-Mikołaj Budzanowski, oraz
Parlamentarzyści.

Treść wystąpień dostępna w siedzibie związku.

15.09.2012 Gorzów Wlkp.
-marsz w obronie wolnych mediów.
Około 2,5 tysiąca osób przeszło ulicami Gorzowa Wielkopolskiego w obronie wolnych mediów i Telewizji Trwam. Trasa
marszu liczyła 5 kilometrów. Organizatorami były parafie
rzymsko-katolickie, NSZZ "Solidarność", Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Stowarzyszenie św. Kamila, Klub Gazety Polskiej i organizacje społeczne.

Poczet sztandarowy na WZD w Przyłęsku.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające. W
tajnych wyborach do Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea wybrano : Jolantę Garus z
BOK Gorzów Wlkp. oraz Zbigniewa Hasiaka z Energobudu
Gorzów Wlkp. Gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej
współpracy z pozostałymi członkami KP Gorzów Wlkp.

Delegaci na sali obrad

Manifestacja w Gorzowie Wlkp.

– Obecnie rządzący korzystając z przychylnych, głównie centralnych mediów, próbują wmówić społeczeństwu, że Polska to
kraina mlekiem i miodem płynąca, że życie w naszym kraju to
jedna, wielka sielanka. Wiemy, że to nieprawda. Wiemy, że
brakuje informacji, które mówią o naszych sprawach, często
niekorzystnych dla władzy. O zubożeniu społeczeństwa, o patologiach na rynku pracy, o problemach młodych ludzi, którzy
wyjeżdżają za granicę, nie mogąc znaleźć w Polsce pracy. To
są tematy ważne, trudne i często pomijane. Informacje są często dawkowane i manipulowane. Stąd też potrzebne są nam
wolne media i wolni dziennikarze – powiedział szef gorzowskiej „Solidarności” Jarosław Porwich. - Chcemy prawa do
wolnego wyrażania swych poglądów politycznych, przekonań
religijnych, wyznawanego systemu wartości, do rzetelnej informacji, które dziś jest ograniczane. Jestem katolikiem i boli
mnie, kiedy ktoś nie szanuje moich poglądów i próbuje usunąć
z życia społecznego media katolickie - mówił Augustyn Wiernicki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata
Krystyna.
Wielu uczestników gorzowskiej manifestacji zapowiadało swój
udział w marszu „Obudź się Polsko” zaplanowanego na 29
września w Warszawie. Po złożeniu biało-czerwonej wiązanki
kwiatów pod Białym Krzyżem „Solidarności”, odprawiona
została Msza św. w Katedrze gorzowskiej w intencji wolności
słowa w środkach społecznego przekazu, której przewodniczył
Biskup pomocniczy Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej –
ks. dr Paweł Socha.

Po wyborach uzupełniających nastąpiło wspólne posiedzenie z
KP ze Szczecina. Zaproszeni goście zapoznali zebranych z
aktualna sytuacją w Kraju, branży oraz grupie Enea. Pojawiające się zagrożenia dla miejsc pracy będą wymagały wykonania
wielu działań związkowych na różnym szczeblu w celu zapobieżenia tym zagrożeniom. Główne wyzwania ,które stają
przed nami to: dzika restrukturyzacja, plany likwidacji PE, RD,
OD ,likwidacja miejsc pracy – zapowiedziana kontynuacja
PDO, powrót do prywatyzacji , łączenie wytwarzania, ratowanie niektórych spółek , które dryfują w kierunku bankructwa ,
próby likwidacji niektórych składników płacowych i zamiana
ich na fundusz motywacyjny. Zagrożenia jakie wiążą się z tymi
procesami stawiają przed nami duże wyzwania. Bezpieczne
przeprowadzenie całej załogi przez w/w procesy to nasz głów17.09.2012 Płacówka w Operatorze –
ny cel na najbliższy rok. Od właściwego zabezpieczenia interekolejny nieuznawany spór.
sów pracowniczych w tych procesach zależeć będzie przyZarząd
Enea
Operator zaprosił przedstawicieli strony społeczszłość większości pracowników i Naszej Organizacji.
nej
na
spotkanie,
i tradycyjnie nikt z członków zarządu nie staWięcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria zdjęć
wił
się
na
nie..
-Zebrania związkowe Naszej Komisji
Przybyły na spotkanie Dyrektor G. Jeziorny złożył oświadcze11.09.2012 Nieprawidłowości w Eneanie ,że zarząd Operatora nie uznaje sporu zbiorowego i w tej
kwestii nie będzie rozmawiać, natomiast może rozmawiać o
pisma do Premiera i Ministra Skarbu
funduszu motywacyjnym. Strona związkowa po raz kolejny
Państwa i Parlamentarzystów.
podniosła temat budżetów Komórek Organizacyjnych oraz
Publikacje prasowe oraz posiadana wiedza na temat nieprawi- wypłat jednorazowych pochodzących z tak zwanej „górki” z
dłowości w Enea skłoniły przedstawicieli Komisji Międzyzawypłat jednorazowych z lat ubiegłych oraz sposobu rozdziału
kładowej NSZZ Solidarność Enea do wystosowania pism doty(Ciąg dalszy na stronie 7)
czących tej tematyki. Pisma otrzymali : Premier RP –Donald
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10-17.09.2012 Wycieczka do Hiszpanii
Hiszpania była miejscem tegorocznej wycieczki zagranicznej
organizowanej przez Komisję Podzakładową Enea Gorzów
Wlkp. Podczas wycieczki mogliśmy poznać uroki pięknego
kraju jakim na pewno jest Hiszpania. Z miejsca zakwaterowania czyli Hotelu GUITART CENTRAL PARK w Lloret de
Mar udawaliśmy się na autokarowe wypady podczas których
mogliśmy zwiedzić i poznać:

Przedstawiciele NSZZ Solidarność podczas
negocjacji.

tych środków. Strona pracodawcy warunkowała rozpoczęcie rozmów na
tematy płacowe zgodą na wprowadzenie do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Regulaminu Funduszu Motywacyjnego. Takie stanowisko jest dla
nas nie do przyjęcia.
Strona związkowa wniosła o przedstawienie do 20.09.2012 r. rozliczenia
wykorzystania przyjętego na rok 2012
funduszu wynagrodzeń.

17.09.2012 Kolejna tura
PDO
w Enea Operatorze.
Zarząd Operatora „uprzejmie poinformował” organizacje związkowe ,że
zamierza zaproponować kolejną turę
Pakietu Dobrowolnych Odejść (PDO).
Oferta skierowana jest do pracowników
Operatora , którzy w dniu 20.09.2012 spełnią następujące kryteria:

1.Umowa o pracę z gwarancją zatrudnienia do 31.12. 2018 r.
2.Uprawnienie emerytalne osiągalne po 1.10.2013 r.
3.Brak zatrudnienia w innej spółce grupy Enea.
Pracownicy , którzy spełnią w/w kryteria oraz zdecydują się
rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron z dniem
30.11.2012 otrzymają rekompensatę finansową.
Szczegóły programu PDO do uzyskania w siedzibie związku.
Bardzo dziwne postępowanie zarządu Operatora. Z jednej
strony rekordowo dobre wyniki Operatora , z drugiej strony inwestowanie w likwidację miejsc pracy. Przypominamy ,że z pierwszej edycji PDO -30.11.2011 zarząd Operatora zlikwidował 117 miejsc pracy (21 z OD Gorzów Wlkp.),
w tym 66 kobiet (w OD Gorzów 14 kobiet). Pracownicy ,
którzy zdecydują się skorzystać z oferty zarządu Operatora
osiągną status bezrobotnego to znaczy tracą opiekę socjalną Operatora oraz taryfę energetyczną.

Uczestnicy wycieczki w Montserrat

1. Montserrat -specyficzny masyw górski, położony 40 km na
północny zachód od Barcelony. Od nazwy masywu wywodzi
się nazwa klasztoru benedyktynów, który leży na wysokości
1000 m.n.p.m, czyli 2/3 wysokości góry (1236 m n.p.m.).
Montserrat to główny ośrodek religijny regionu Katalonii i
jeden z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych głównie za
sprawą Czarnej Madonny, zwanej La Moreneta (Czarnulka).
Legenda głosi, że wyrzeźbił ją św. Łukasz, a do Barcelony
przywiózł św. Piotr .
2. Figueras. Katalońskie miasto (hiszp. Figueras) znane jest
przede wszystkim jako miejsce urodzenia oraz siedziba Teatru i
Muzeum Salvadora Dalí (Teatro Museo Dali). Salvador Dalí
zaprojektował obiekt w miejscu teatru zbombardowanego podczas hiszpańskiej wojny domowej. Charakterystyczny budynek
znany jest z jaj zdobiących jego dach. W patio muzeum znajduje się instalacja z czarnym samochodem Cadillac – Deszczowa taksówka. Po wrzuceniu monety wnętrze samochodu zalewa woda topiąc siedzące w środku manekiny zarośnięte bluszczem. Instalacji w muzeum jest sporo, jak Mae West – pomieszczenie z kanapą i wiszącymi na ścianie obrazami obserwowane przez odpowiednią soczewkę daje obraz twarzy kobiety.
3.Barcelona: Barcelona słynie ze swej architektury i niepowtarzalnego stylu. Jest to zarazem jedno z najładniejszych miast
Europy , pełne urokliwych zaułków i zabytkowych budowli.
Dwudniowy wypad pozwolił nam poznać tylko niektóre z bardzo wielu atrakcji tego pięknego miasta:
• Sagrada Familia – Świątynia Pokutna Świętej Rodziny,
zaprojektowana przez Antoniego Gaudi .Budowa świątyni
została rozpoczęta w 1882 r., wciąż jest nieukończona.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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(zakończenie planowane jest na 2026 r. w 100 lecie śmierci
A.Gaudi) Uważana za symbol Barcelony.

miarów fontanna będąca w godzinach wieczornych miejscem
widowiskowych spektakli artystycznych 'woda, światło i
dźwięk' Kilka współśrodkowych pierścieni tryskających strumieniami wody w różnych kierunkach oraz zmieniające się w
rytm granej muzyki oświetlenie gwarantują niezapomniane
przeżycia.
Mogliśmy też poznać atrakcje urokliwego miasteczka Lloret
de Mar , skorzystać z pięknych plaż, skosztować lokalnych
specjałów, a w niedzielę wspólnie uczestniczyć we Mszy Świętej ,która odbyła się w Kościele Sant Roma. W hotelu Guitart
Central Park mogliśmy skorzystać z atrakcji hotelowych :
wspólnej biesiady , wieczoru Hiszpańskiego oraz nauki salsy.
16.09.2012 wspólnie kibicowaliśmy drużynie Stali Gorzów .(w
tym czasie odbywały się Lubuskie derby Stal Gorzów-Falubaz
Zielona Góra-56-34). Po kolejnej wycieczce zostały wspomnienia, zdjęcia oraz nadzieja , że jeszcze kiedyś tam wrócimy.

Uczestniczki wycieczki przed Bazyliką
Sagrada Familia

• La Rambla– najsłynniejsza aleja
Barcelony łącząca Placa de Catalunya
z portem. Jest to szeroka, obsadzona
drzewami promenada Znajduje się tu
wiele barów i restauracji na wolnym
powietrzu.
• La Bogueria –XIX wieczna kryta
hala targowa, będąca jedną z większych
atrakcji miasta.
• Palau Güell / Palacio Güell – pałac
zaprojektowany przez Antoniego Gaudi, wybudowany w 1885 r., położony przy wąskiej uliczce Carrer Nou de la Rambla.
• Placa Reial / Plaza Real – to placyk gdzie pod arkadami
znajduje się wiele kawiarenek. Plac zdobią centralnie położona
Fontanna i latarnie projektu Gaudiego, na placu znajduje się
wiele palm.
• Mirador de Colon – kolumna wybudowana na cześć
Krzysztofa Kolumba, która króluje nad okolicą wokół portu.
• Aquarium de Barcelona jedno z największych akwariów w
Europie
• Barrio Gótico (Dzielnica Gotycka) – to wąskie alejki i historyczne budynki.
• Parque Güell – duży ogród w północno-centralnej części
miasta.
• Kościół Santa Maria del Mar –XIV wieczny typowo gotycki kościół. Parc de la
• Palau Nacional na wzgórzu Montjuïc.
• Camp Nou– jeden z największych obiektów sportowych
Europy własność klubu piłkarskiego FC Barcelona

Rezerwy FC Barcelona

Magiczna fontanna przy wzgórzu Montjuïc. Ogromnych roz-

Uczestnicy wycieczki w Lloret de Mar.

24.09.2012 Kolejna rozprawa przed
Sądem w Gorzowie Wlkp.
Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna piąta już rozprawa Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator
Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do
określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny Pracowników - Paweł
Cierkoński oraz przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp.Krzysztof Gonerski ,Mariusz Kępiszak . Stronę
pozwanego czyli Enea S.A. reprezentował P.Moskawa. Pani Sędzia
Jolanta Lewandowska -Głodzik oraz pełnomocnicy stron wysłuchali
zeznań złożonych przez świadka strony pracodawcy –Dyr. Grzegorza
Jeziornego . P.Cierkoński udokumentował publiczny obrót akcjami
Enea oraz aktualny kurs akcji Enea z 21.09.2012 (16,51 zł.) Pełnomocnik pozwanej poinformował, ze podobne sprawy toczą się przed
Sądami w Poznaniu, Szczecinie i Bydgoszczy oraz przedstawił pisemne uzasadnienie wyroku w podobnej sprawie z Sądu w Szczecinie
(wyrok prawomocny) i w identycznej sprawie z Sądu w Poznaniu
( wyrok nieprawomocny) Obydwa wyroki oddaliły powództwo przeciwko Enea S.A. Dodatkowo P. Moskawa poprosił o przerwę w rozprawie by mógł ustosunkować się na piśmie do zeznań złożonych
przez Dyr. G. Jeziornego oraz podsumować dotychczasowy przebieg
procesu sądowego. Sąd przychylił się do wniosku strony pozwanej i
wyznaczył termin następnej rozprawy na dzień 5.10.2012 r.
( godz.10.30 sala 227)

Pozew przeciwko Enea S.A. został złożony 12.04.2011 przez
P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD
Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się odszkodowania za
utracone akcje. 140 pracowników domaga się odszkodowania za 205 akcji a 61 za 200 akcji.
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Symbolami „Solidarności”
(flagi ,koszulki czapeczki, szaliki )

Zapisy osobiście w
siedzibach związku
lub tel do 26.09.2012
Mariusz
Kępiszak
095 7217 505
Kom.603397818
Wyjazd uczestników jest
bezpłatny
Miejsca wyjazdu autokarów:
W dniu 29 września 2012 roku, wśród wielu orga- >plac obok hali sportowej przy ul. Czerenizacji społecznych i politycznych, protestować
śniowej
będą również członkowie i sympatycy NSZZ
„Solidarność”. W tym marszu pójdziemy pod ha- > parking obok pomnika Marszałka Piłsudskiego przy Skwerze Wolności
słami: wolność dla mediów i zgromadzeń, płaca
Miejsce wyjazdu po uzgodnieniu telefominimalna, „STOP 67”, stabilne zatrudnienie,
„STOP dla umów śmieciowych”.
nicznym.
Przyjazd do Warszawy planujemy na godz. 11.00
Wyjazd uczestników: 29 września (sobota
(ul. Krucza przy Ministerstwie Skarbu i Głównej In– godz. 03.00)
spekcji Pracy). Po uformowaniu szyku udajemy się
Planowany powrót: 30 września (niedziela
na Plac Trzech Krzyży.
– pomiędzy 01.00 – 02.00)
Program marszu:
12.00 – Plac Trzech Krzyży. Patriotyczny program Uczestnikom gwarantujemy ubezpieczenie
i ciepły posiłek w drodze powrotnej.
słowno-muzyczny. Msza św. w intencji Ojczyzny.
14.00 – Przemarsz uczestników na Plac Zamkowy. Zastrzegamy, że sprawy organizacyjne
Koncert patriotyczny. Wystąpienia.
związane z wyjazdem mogą ulec nieznacznej modyfikacji.

W tłumie uczestników mamy się odróżniać
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HUMOR Z INTERNETU

ZNALEZIONE W INTERNECIE

AMBER TUSK
- Uwierzyłem facetowi , który obiecał mi 13 % zysku z lokaty
w złocie. Nie ma 13 % , nie ma mojej kasy , i jeszcze w TV
nazwali mnie idiotą, że uwierzyłem w takie obietnice.
-A ja uwierzyłem facetowi który obiecał mi: -podwyżkę wynagrodzeń, obniżkę podatków, sieć autostrad, lepsze szkoły i
szpitale, walkę z korupcją. Zarabiam mniej, płacę wyższe podatki , jeżdżę dziurawymi drogami, szkoły i szpitale są likwidowane, co chwilę nowa afera zamiatana pod dywan , szkoda
gadać. Ale w TV powiedzieli ,że jestem mądry.

ARCHIWUM CZESŁAWA M
ZŁOTE MYŚLI
„Ci, którzy poświęcają swoją wolność w imię
bezpieczeństwa, nie zasługują ani na jedno, ani
na drugie. A w konsekwencji i jedno i drugie
tracą."
Benjamin Franklin.

LICZBY MIESIĄCA
Maj 1992 drużyna RE Gorzów po meczu z EC Gorzów :4
:4--1

OKIEM JUJKI

-16,41 zł wartość akcji Enea 24.08.2012 godz.11,51
-3,1 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-456 ml. zł. -zysk netto grupy Enea za I półrocze 2012 r.
- 33,2 % firm zatrudnia pracowników na czarno. Rok temu
było to 28,9 proc. W pierwszej połowie roku 2012 inspektorzy
pracy namierzyli 7 tys. nielegalnych pracowników.
-2,5 mln. naszych rodaków wyjechało w poszukiwaniu pracy
za granicę. Młodzi, wykształceni Polacy, zamiast szukać pracy
w kraju, wolą znaleźć ją w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy Norwegii.
-Minimalna emerytura w 2010 roku wynosiła: w Hiszpanii 601 euro, we Włoszech 506, w Grecji 496, w Portugalii 419, a w Polsce 164 euro. Polski emeryt otrzymywał
świadczenie pond trzy razy niższe niż Hiszpan i Włoch, oraz
pond dwa razy niższe niż Grek i Portugalczyk.
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