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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
27.09.2012 Prez. Enea S.A.
M. Owczarek złożył rezygnację.
Maciej Owczarek wypowiedział
umowę o zarządzanie trzecią największą polską grupą energetyczną
Enea. Sam zainteresowany tłumaczy
decyzję względami osobistymi. W
komunikacie spółki wypowiedzenie
umowy następuje z dniem
27.10.2012 z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
1.10.2012 Rada Nadzorcza Enea S.A. zdecydowała o przyjęciu
rezygnacji. Prezes M. Owczarek kierował spółką od czerwca
2009 roku.
Do czasu wyboru nowego Prezesa
Enea S.A. funkcję tą pełnić będzie
Janusz Bil – Członek Zarządu ds.
Handlowych. Janusz Bil posiada
wyższe wykształcenie, ukończył
Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Łódzki , był Prezesem spółki
Inter Energia S.A. W latach 20072011 pracował na stanowisku Dyrektora ds. Regulacji i Rozwoju
Rynku w Vattenfall Poland. Jednocześnie, w latach 2007-2009,
jako przedstawiciel akcjonariuszy mniejszościowych (m.in.
Vattenfall), był Członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. W latach 2004-2007 Dyrektor ds. Sprzedaży w Vattenfall Heat Poland, 2003-2004 Dyrektor ds. Regulacji w RWE
Polska. Od 2002 roku Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu i Handlu w Stoen S.A. W latach 1998-2002 pracował w
Urzędzie Regulacji Energetyki na stanowiskach specjalisty w
departamencie taryf oraz Naczelnika Wydziału. Wcześniej od
1995 roku związany z Zakładem Energetycznym Łódź-Teren
(obecnie PGE).

28.09.2012 Pogrzeb Anny Walentynowicz
W Gdańsku drugi raz pożegnano Annę
Walentynowicz, jedną z bohaterek
"Solidarności".
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w
kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. Annie Walentynowicz towarzyszyła najbliższa rodzina, przyjaciele, stoczniowcy, przedstawiciele "Solidarności" i PiS.
Niestety pogrzeb bohaterki "Solidarności" musiał odbyć się po
raz drugi. Jak się okazało w rodzinnym grobie spoczęła inna
ofiara smoleńskiej katastrofy. Wykazały to badania DNA wykonane po ekshumacji. O przeprowadzeniu badania zdecydowała naczelna prokuratura wojskowa, która - po otrzymaniu
dokumentów z Rosji nabrała podejrzeń, że trumny z ciałami
ofiar zostały źle oznaczone. Te przypuszczenia, niestety się
potwierdziły. Ciało Anny Walentynowicz przywieziono z
Wrocławia. Żegnali ją tam m.in. członkowie dolnośląskiej
„Solidarności”.

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu.

Anna Walentynowicz to legenda NSZZ „Solidarności”. W
2006 r. prezydent Lech Kaczyński przyznał bohaterce
„Solidarności” najwyższe państwowe odznaczenie – Order
27.09.2012 Z prezesem Różyckim o
Orła Białego. W sierpniu przed domem, w którym mieszkała w
skromnym mieszkaniu w Gdańsku- Wrzeszczu została otwarta
płacach w Operatorze.
wystawa poświęcona jej pamięci. Były prezydent Lech Wałęsa
Prezes Enea Operator Artur Różycki zaprosił tylko Przewodninie uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych.
czących Organizacji Międzyzakładowych do rozmów na tematy płacowe w Operatorze.( wąskie grono)
Prezydium MOZ NSZZ Solidarność Enea na swoim posiedzeniu w dniu 26.09.2012 rozważało możliwość nieuczestniczenia
w zaplanowanym spotkaniu i przekazaniu Zarządowi tylko wezwania do rokowań zgodnie ze zgłoszonym wcześniej
żądaniem. Po uzyskanej informacji od pozostałych organizacji i
ich deklaracji uczestnictwa w spotkaniu , prezydium podjęło
decyzję, że NSZZ Solidarność będzie reprezentowana nie tylko
przez Przewodniczącego. Ostatecznie na rozmowy z prezesem
poszły trzy osoby.
Prezes A. Różycki przedstawił na spotkaniu projekt porozumienia i protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu
Uroczystości pogrzebowe Anny Walentynowicz
Zbiorowego Pracy ( Regulamin Funduszu Motywacyjnego).
Porozumienie i protokół zostały już podpisane przez zarząd
29.092012 „Obudź się Polsko”Operatora. Stronie związkowej dano czas na podpisanie w/w
dokumentów do końca września 2012 . Jeżeli strona związkowielka manifestacja w Warszawie.
wa tego nie podpisze to kwota 10 mln. przepadnie-szantaż.
Ulicami Warszawy przeszedł marsz "Obudź się Polsko".
Przew. KM NSZZ Solidarność Piotr Adamski przekazał preze- Wśród 200 tys. demonstrantów nie mogło zabraknąć przedstasowi Różyckiemu pozostałym organizacjom związkowym
wicieli Solidarności z Gorzowskiego Oddziału Enea Operator.
projekt uzgodnienia zasad zatrudnieniowo-płacowych na rok
Demonstrujący domagali się przyznania koncesji Telewizji
2013 i lata następne , oraz wezwanie Zarządu do rokowań
Trwam na multipleksie cyfrowym. Protestowali także przeciw
zgodnie ze zgłoszonym 22.08.2012 żądaniem.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
Rokowania miały się odbyć 3 10.2012 r.
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mowych mediów byli tym faktem "oburzeni” Dalej zwolennicy
telewizji "
Trwam"
. Ludzie, którzy chcą móc oglądać program
swojej ulubionej stacji. Czy podobne pragnienia to coś w Polsce niedozwolonego? Była też „Solidarność” ,która zmieniła
Polskę i współczesny świat. Robotnicy A.D. 1980 zaprotestowali przeciwko systemowi, który nazywał własnych obywateli bandytami, chcącymi podzielić i podpalić kraj. Ta retoryka
odżywa zawsze wtedy i tam, gdzie nadrzędnym celem rządzących jest utrzymanie się przy władzy wszelkimi dostępnymi
metodami, kiedy aparat państwa koncentruje się na budowaniu układu podporządkowanemu tej jednej funkcji. Po
sobotnim marszu nie mam wątpliwości, że zmiany w Polsce
nadejdą.
PS. Wieczorem w sobotę, po marszu, oglądałem jak w mediach wylewano głównie jad i pomyje na marsz i jego uczestników: dzielą Polskę, chcą ją podpalić, po co te marsze dyskutujmy, ale w parlamencie, jakiś głos powiedział nawet:
"jak mało ludzi"(!). Patologia w najczystszej postaci, a cały
przekaz sprowadzał się do stwierdzenia: Jeżeli już nie chcecie głosować na NAS, to przynajmniej zostańcie w swoich
29.09.2012 Warszawa –marsz „OBÓDŹ SIĘ POLSKO”
domach. Największy marsz obywatelski po 1989 r. udowodnił,
Na transparentach, które przynieśli uczestnicy manifestacji,
że coraz więcej osób dobrze rozumie zasady demokracji i zna
można było przeczytać m.in.: "Żądamy wolnych mediów",
swoje prawa. To obywatele "dają" i "odbierają" władzę w
"Wytrwamy-wygramy", „PO już dziękujemy” „Czas ucieka
demokratycznym państwie. Społeczeństwo, bardziej świadome
taczka czeka” "Nie chcemy pracować aż do śmierci",
niż kiedyś, mówi rządzącym coraz głośniej to samo, co powie"Demokracja bez krytycznych mediów przekształca się w tyra- działo w roku 1980. Jeżeli tylko kurczowo chcecie rządzić,
nię", "TV Trwam to nasze Westerplatte i nie możemy zdezerte- odejdźcie... póki możecie. Maszynka do mielenia co jakiś czas
rować". Były też hasła antyrządowe, żądania wyjaśnienia kata- się zapycha...
strofy smoleńskiej i przeciwko podnoszeniu wieku
emerytalnego.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

brakowi dialogu społecznego, podnoszeniu wieku emerytalnego, umowom śmieciowym oraz w obronie swobód obywatelskich i pluralizmu mediów.

1.10.2012 W Operatorze o funduszu
motywacyjnym -brak uzgodnień.

Nasi Przedstawiciele na manifestacji w Warszawie

Strona związkowa została zaproszona do Poznania
celem ponownego przeanalizowania nieznacznie
poprawionej propozycji zarządu Operatora dotyczącej Regulaminu Funduszu Motywacyjnego.( dalej 75
% kwot na podwyżki w danym roku miało by być
przeznaczone na motywację).
Dyskusji nie było –na spotkanie nie przybył żaden
członek zarządu Operatora. Mieliśmy możliwość
podpisania tych dokumentów a nie dyskutowania nad
nimi. Na pytanie strony społecznej czy te rozmowy
należy traktować jako rokowania w sporze zbiorowym padła odpowiedź (Dyr. G. Jeziorny) ,że zarząd Operatora
nie uznaje sporu zbiorowego.

Serdeczne podziękowania dla tych , którzy
poświęcili jeden dzień dla Polski.
Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych manifestacji na
naszej stronie:-Menu-Galeria zdjęć-pikiety ,strajki,
manifestacje.

Komentarz po manifestacji
Zaliczyliśmy jako społeczeństwo egzamin z wyższego poziomu
Spotkanie płacowe w Operatorze
demokracji. Uczestnicy największego po 1989 r. marszu przez
Przedstawiciele
NSZZ
Solidarność ponownie poinformowaWarszawę, nie palili opon, nie rozsypywali zboża, nie demololi ,że na 3.10.2012 zaproszono zarząd Operatora na rokowania i
wali urzędów, chociaż działania władzy z ostatnich miesięcy
strona społeczna w tym dniu stawi się w Poznaniu.
mogły okazać się pożywką i pretekstem dla podobnych działań. Zamiast tego wiele tysięcy Polaków zamanifestowało w
2.10.2012Trybunał Konstytucyjny
sposób stanowczy, ale kulturalny i demokratyczny, potrzebę
przyznał rację „Solidarności”
bycia obywatelami w swoim własnym kraju. Potrzebę godnego
Za
święto przypadające w dzień wolny przysłużycia pełnią należnych praw. W tym kontekście przekaz był
guje
dodatkowy dzień wolny od pracy. Trybunał
bardzo spójny, chociaż maszerujący byli różnymi ludźmi. Była
Konstytucyjny
przyznał rację „Solidarności”.
polityczna opozycja - z definicji samej demokracji krytykująca
rząd (niektórzy z "opiniotwórczych"komentatorów mainstrea(Ciąg dalszy na stronie 4)
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- Cieszę się, że sędziowie uznali nasze argumenty. To przestroga dla polityków, biorących się za ustalanie prawa, którego
inni mają przestrzegać. Może następnym razem posłuchają
tych, którzy się na tym znają. To dobry dzień dla pracowników
– komentuje decyzję Trybunału Piotr Duda, przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
– Źle się dzieje, jeśli prawo ustanawiane jest pod dyktando.
Tak samo było z ustawą wydłużającą wiek emerytalny do 67
roku życia. Tam też przesądziła arytmetyka polityczna, która
nie liczy się ze zdaniem ekspertów czy z opinią społeczną –
dodaje szef „Solidarności”.
Zakwestionowany przez Trybunał przepis od początku budził
duże kontrowersje. Dlatego NSZZ „Solidarność” zdecydował o
skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie jego zgodności z ustawą zasadniczą.
Obowiązek oddawania pracownikom dnia wolnego zmieniła
koalicja PO i PSL w 2011 roku. Miało to związek z wprowadzeniem do kalendarza święta – Trzech Króli.

3.09.2012 Rokowania bez
zarządu Operatora

4.Sprawy socjalne. Wprowadzone nowe zasady funkcjonowania funduszu świadczeń socjalnych. W wielu przypadkach pogorszyły się dotychczasowe warunki korzystania z działalności
socjalnej. Członkowie Zespołu ds. działalności socjalnej z ramienia „Solidarności” zbiorą wszystkie uwagi i przedstawią na
następnym posiedzeniu Komisji.

Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea z Gorzowa Wlkp.

5.Sytuacja w spółkach córkach. Niektóre spółki grupy Enea
Zgodnie z wyznaczonym terminem strona społeczna stawiła
(BHU, Energomiar) dryfują w kierunku upadłości. Główną
się w Poznaniu celem podjęcia rokowań z zarządem Operatora przyczyną takiej sytuacji jest drastyczne ograniczenie zleceń w
w związku ze zgłoszonym 22.08.2012 żądaniem płacowym.
ramach grupy Enea. Brak ładu korporacyjnego doprowadza do
Zarząd Operatora nie uznaje kolejnego sporu zbiorowego i dla- sytuacji ,że cała grupa notuje rekordowo dobre wyniki , a nietego nie podjął rokowań. Strona związkowa sporządziła proto- które spółki sa na skraju bankructwa.
kół rozbieżności i stosownym pismem wystąpiła do Ministra
6. Umowy o zakazie konkurencji w Enea S.A. Pracodawca w
Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) o wskazanie mediatora w Enea S.A. rozpoczął proces konsultacji w tym temacie. Uwagi
zaistniałym sporze zbiorowym w Enea Operator. Do MPiPS
strony społecznej nie znalazły się w kolejnej wersji umów.
wysłano również komplet dokumentów związanych ze sporem 7.Struktóra związku. Inicjatywa powołania spółki Enea Wypłacowym. Harmonogram dalszych działań zostanie przyjęty
twarzanie powoduje konieczność ustalenia nowej struktury
podczas posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solizwiązku . Prezydium zostało upoważnione do rozmów w tym
darność Enea.
temacie z kolegami z Elektrowni Kozienice.
8.PDO w Operatorze. Zarząd Operatora kolejny już rok wpro4.10.2012 Obradowała KM NSZZ
wadza w życie Pakiet Dobrowolnych Odejść. Po kolejnej turze
Solidarność-harmonogram akcji
PDO realizowanie zadań przez niektóre Komórki Organizacyjne będzie praktycznie niemożliwe. Skutkowało to będzie uzaprotestacyjno-strajkowej.
W Sierakowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakłado- sadnieniem do łączenia tych komórek, czyli likwidacji niektórych z nich.
wej NSZZ Solidarność Enea .
9.SERP-System Elektroniczny Rejestracji Poleceń ma wiele
wad. Potrzebne jest udoskonalenie tego systemu oraz przeszkolenie pracowników.
10.Motywacja w Enea S.A. Zapoznano się z wynikami prac
zespołu ds. motywacji w Enea S.A. Niektóre kierunki prac zespołu są nieakceptowalne dla strony społecznej.

5.10.2012 Kolejna rozprawa przed
Sądem w Gorzowie Wlkp.
Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad

Tematyka Obrad Komisji :
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM (Września
6.08.2012 )
2.Sprawozdanie z działalności –członkowie Prezydium zdali
relacje z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia KM NSZZ Solidarność.
3. Spór zbiorowy w Operatorze . Omówiono dotychczasowy
przebieg sporu płacowego w Operatorze. Wystosowano pismo
do Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu. Ustalono harmonogram dalszej akcji protestacyjno-strajkowej oraz ustalono
treść pytania w referendum strajkowym. Prezydium KM będzie konsultować w/w kwestie z pozostałymi organizacjami
związkowymi.

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie
Wlkp. odbyła się kolejna szósta 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 . Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentował P. Moskawa. Pani Sędzia
Jolanta Lewandowska -Głodzik oraz pełnomocnicy stron wysłuchali zeznań złożonych przez powodów K. Gonerskiego
oraz M. Kepiszaka . P.Cierkoński udokumentował aktualny
kurs akcji Enea-16,30 zł. za akcję oraz poprosił o dostarczenie
protokołu z dzisiejszej rozprawy. Pełnomocnik pozwanej poin(Ciąg dalszy na stronie 5)
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formował, że wysłał pocztą pisemne podsumowanie dotychczasowego procesu oraz dodatkowe dowody w sprawie. Sąd oraz
pełnomocnik pracowników nie otrzymali do dnia rozprawy
w/w dokumentów . Z tego powodu Sędzina nie mogła zamknąć postepowania sądowego, i wyznaczyła termin następnej
rozprawy na 12.10.2012 .Podczas rozprawy P. Moskwa
stwierdził ,że „ dziwną byłaby sytuacja , gdyby przed Sądem w Gorzowie Wlkp. zapadł inny wyrok niż przed Sądami w Szczecinie i Poznaniu (tam Sądy oddaliły powództwo
przeciwko Enea S.A.) Odnośnie kosztów postępowania Sądowego P. Moskwa zasugerował żeby postąpić podobnie jak w
Poznaniu. Dodatkowo stwierdził ,że „nikt w sposób ważny nie
udzielił urlopu bezpłatnego do wykonywania pracy u innego
pracodawcy”.
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.

5.10.2012 Zjazd Delegatów
Gorzowskiego Zarządu Regionu.

z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Heniu przepracował w
energetyce 41 lat i postanowił skorzystać z uprawnienia do
wcześniejszej emerytury. Uroczyste pożegnanie odbyło się w
świetlicy RD Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spotkaniu
uczestniczyli : Dyrekcja, kierownictwo RD Gorzów Wlkp. rodzina, współpracownicy oraz przedstawiciele związku do którego Heniu należał. Jak zwykle przy takich okazjach były
wspomnienia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne sto lat.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania w RD Gorzów Wlkp.

Heniowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze
życia , oraz zapraszamy do działalności w coraz większym KoKilkudziesięciu delegatów reprezentujących ponad 100 organi- le Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji.
zacji zakładowych uczestniczyło w II Sesji VIII Walnego ZeWięcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności
brania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego. Obrady toczyły się w sali PGE Elektrociepłowni Gorzów.
9.10.2012 Spotkanie z Prezesem Enea S.A.
Omawiano między innymi sytuację na rynku pracy. Dyskusję
Januszem Bilem-nowa jakość dialogu w
zdominowały jednak tematy związane z patologią występującą
w placówkach służby zdrowia i brakiem dostatecznych działań
grupie Enea.
ze strony organów samorządowych.
Pełniący obowiązki Prezesa ENEA S.A. Janusz Bil zaprosił
przedstawicieli załogi do siedziby Enea S.A. w Poznaniu.
Prezes w związku z powierzonymi mu przez Radę Nadzorczą
Enea S.A. obowiązkami uznał za konieczne częste spotykanie
się ze stroną społeczną oraz zadeklarował ,że cykliczne spotkania będą się odbywały raz na dwa tygodnie. Strona związkowa
w swoich wystąpieniach wyraziła nadzieję ,że wraz z rezygnacją prez. Owczarka odeszła jego metoda zarządzania tj. nierealizowanie i kwestionowanie zawartych wcześniej porozumień
oraz tolerowanie łamania prawa pracy w grupie Enea. Efektem
takiego stylu zarządzania były nieustające spory zbiorowe, akcje strajkowe oraz kilkaset spraw w Sądach pracy w Poznaniu,
Gorzowie Wlkp., Bydgoszczy, Szczecinie.

Nasze Delegatki podczas WZD w EC Gorzów Wlkp.

Delegaci w przyjętych dokumentach przedstawili negatywne
zjawiska, skrytykowali dyrekcję szpitali oraz Zarząd Województwa Lubuskiego, a także warunkowo upoważnili Zarząd
Regionu NSZZ „Solidarność” do podjęcia działań mających na
celu przeprowadzenia referendum za odwołaniem radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego przed upływem kadencji.
Podczas obrad odbyła się również prezentacja badań socjologicznych przeprowadzonych przez Marka Rusakiewicza dotyczących m.in. opinii na temat NSZZ „Solidarność”, a przewodniczący Zarządu Regionu Jarosław Porwich złożył sprawozdanie z działalności za okres od września 2011 do września 2012
roku. Przedstawiono także wstępny harmonogram prac gorzowskiej Solidarności
na najbliższe tygodnie.

Z prawej Prezes Enea S.A. Janusz Bil

Strona związkowa zgłosiła kilka najważniejszych spraw do
pilnego załatwienia :
1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających
praw do akcji wynikające z porozumienia ze Zdroiska z
28.05.2008 r.
2.Fundusze prywatyzacyjne w spółkach grupy Enea.
3.Spory zbiorowe w Enea Operator. W Operatorze trwają dwa
spory zbiorowe nieuznawane przez zarząd Operatora. Jeden
5.10.2012 Nowy emeryt
dotyczy restrukturyzacji a drugi spraw płacowych.
Henryk Mistecki
4.Ograniczanie zatrudnienia w Operatorze-kolejna tura PDO.
Do szczęśliwców , którzy doczekali eme- Takie działania doprowadziły do zwiększenia wypadkowości.
rytury w Enei dołączył Henryk Mistecki

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Bardzo niepokojące są szczególnie wypadki śmiertelne jakie
miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat.
5.Bardzo trudna sytuacja w niektórych spółkach grupy Enea
(BHU, ENERGOMIAR) Brak ładu korporacyjnego może doprowadzić do upadłości te i inne spółki grupy Enea.
Prezes Bil oświadczył ,że potrzebuje trochę czasu żeby zdiagnozować zasygnalizowane tematy. Poinformował również ,że
jego doświadczenia życiowe wskazują na to ,że „problem dobrze zdefiniowany ,jest już w połowie rozwiązany”
Strona związkowa zadeklarowała pomoc w załatwieniu tych
bardzo pilnych spraw, oraz oświadczyła ,że ma nadzieję na
nową jakość dialogu społecznego w grupie Enea.

9.10.2012 Referendum Strajkowe
w Operatorze ,pismo do PIP
Cztery organizacje związkowe działające w Enea Operator wystosowały pismo do Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu ,
przyjęły treść pytania referendalnego oraz ustaliły harmonogram akcji protestacyjno-strajkowej w Operatorze. Pierwszym
etapem akcji będzie referendum strajkowe w dniach
23-24.10.2012.
Treść pytania referendalnego:
„Czy w związku z niewypełnieniem przez Pracodawcę żądania Strony Związkowej polegającym na wypłacie w formie
jednorazowej po 2600 zł na etat wg. stanu zatrudnienia w
Spółce na dzień 31.08.2012 jesteś za przeprowadzeniem
strajku w Enea Operator Sp. z o.o. i deklarujesz czynny,
osobisty w nim udział?”
Dalsza akcja protestacyjno-strajkowa uzależniona jest od wyników referendum strajkowego oraz postępowania Zarządu
Operatora.
Treść pisma do PIP na naszej stronie-Menu-Aktualności

10.10.2012 Nowe ubezpieczenie w grupie
Enea wchodzi od 1.11.2012 r.

dodatkowo poinformowało, że wiadomości dotyczące nowego
ubezpieczenia na życie znajdują się w zakładce: Strefa Pracownicza -> Niezbędnik Pracownika -> Ubezpieczenia PZU .Tam
można znaleźć również listę koordynatorów.

12.10.2012 Wyrok w Sądzie
Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp.
odbyła się kolejna siódma , jak się później okazało ostatnia rozprawa Pracownicy przeciwko
Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za niezaliczenie stażu pracy w Enea Operator
Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do
określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę stawił się pełnomocnik prawny Pracowników - Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.: K. Gonerski i M. Kępiszak . Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentował P. Moskawa. Pani Sędzia Jolanta Lewandowska Głodzik zamknęła przewód sądowy i udzieliła głosu stronom.
Zarówno przedstawiciel Powodów jak i pozwanej w krótkich
wystąpieniach powtórzyli swoje stanowiska poruszane podczas
procesu. Po krótkiej przerwie Sędzia J. Lewandowska ogłosiła
wyrok oddalający powództwo przeciwko Enea S.A. W ustnym
uzasadnieniu pani Sędzia podała ,że warunkiem skutecznego
urlopowania (174 KP) dla potrzeb zaliczenia tego stażu pracy
do akcji pracowniczych był powrót z urlopu bezpłatnego do
Enea S.A. a fakt ten nie miał miejsca. Domaganie się odszkodowania za niezaliczenie okresu urlopowania do stażu akcyjnego zdaniem Sądu jest bezzasadne. Kosztami postępowania
sądowego (450 zł) obciążono łącznie wszystkich Powodów.

Ważne -Apelacja
Wyrok , który zapadł przed Sądem Rejonowym w
Gorzowie Wlkp. nie jest prawomocny. Wystąpiliśmy
o pisemne uzasadnienie wyroku. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia w ciągu 14 dni wniesiemy
apelację. Koszty apelacji w Sądzie Okręgowym w
Gorzowie Wlkp. wynoszą 30 zł . Osoby chętne do
złożenia apelacji mogą się zgłaszać do siedzib
związku w Centrali Oddziału i
Rejonach Dystrybucji.

Biuro Komunikacji Wewnętrznej w Operatorze poinformowało
że:, nowy program ubezpieczeń na życie spotkał się z bardzo
dużym zainteresowaniem ze strony pracowników Grupy
ENEA, czego dowodem jest fakt, iż na dzień dzisiejszy do
ubezpieczenia przystąpiło ponad 7.500 osób!
Tak wysoki poziom partycypacji zadecydował, że nowa umowa ubezpieczenia wejdzie w życie i pracownicy, którzy złożyli
deklarację przystąpienia zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową od 1 listopada 2012r.
12.10.2012 Nowy emeryt
Powyższa informacja dotyczy następujących Spółek:
Edward Skurski.
ENEA S.A. BHU S.A. ENERGO-TOUR Sp. z o.o. Eneos Sp. z
o.o. Auto-Styl Sp. z o.o. ITSERWIS Sp. z o.o. Enea Centrum
Edward Skurski z Rejonu Dystrybucji GoS.A.
rzów Wlkp. po przepracowaniu 40 lat doPracownicy, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji przystąpienia,
czekał się zasłużonej emerytury w Enea. W
a są zainteresowani przystąpieniem do ubezpieczenia, proszeni
uroczystym pożegnaniu w świetlicy RD
są o skontaktowanie się z osobami oddelegowanymi do obsługi
Gorzów Wlkp. oraz Motelu Pintal uczestniubezpieczenia.
czyli: rodzina, dyrekcja RD Gorzów Wlkp., kierownictwo,
współpracownicy oraz przedstawiciele związku zawodowego
Dotychczasowe umowy ubezpieczenia zostaną wygaszone.
Jeśli pracownicy byli ubezpieczeni dotychczas w PZU Życie
do ,którego Edward należał.
S.A. to przejście do nowego ubezpieczenia nastąpi płynnie na
podstawie złożonych w oryginale deklaracji. W przypadku, gdy
pracownicy byli ubezpieczeni u innego ubezpieczyciela konieczne będzie dopełnienie dodatkowych formalności, o których poinformują Państwa osoby obsługujące ubezpieczenia w
danej spółce.
Szczegóły dotyczące nowego programu ubezpieczeniowego
będą udostępnione w Intranecie korporacyjnym przez cały
okres ubezpieczenia w zakładce: Pracownik -> Grupowe ubezpieczenie na życie
(Ciąg dalszy na stronie 7)
Biuro Komunikacji Wewnętrznej ENEA Operator Sp. z o.o.
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Wybór Karola Wojtyły na Tron
Piotrowy był dla wszystkich wielkim szokiem. Zdziwienie było tym
większe, że pochodził z kraju rządzonego przez komunistów. Był
pierwszym Polakiem a zarazem
pierwszym od 1523 r. nie Włochem, którego Kolegium Kardynalskie wybrało na biskupa Rzymu a
tym samym na Głowę Kościoła
Katolickiego. Sam Karol Wojtyła
Uczestnicy pożegnania przed Motelem „Pintal”
mówił o sobie, że jest „Papieżem z
Jak zwykle przy takich okazjach były: wspomnienia, życzeDalekiego Kraju". Karol Wojtyła był najdłużej urzędującym
nia ,prezenty pyszne ciasto i nie tylko….. Były też śpiewy czyli
Papieżem po Św. Piotrze oraz bł. Piusie IX. Jego pontyfikat
tradycyjne sto lat ,oraz hymn emerytów odśpiewany przez
dwóch tenorów. Podsumowując miła i sympatyczna atmosfera. trwał 26 i pół roku - 9666 dni. W tym czasie beatyfikował i
kanonizował znacznie więcej osób niż jakikolwiek Jego poKariera zawodowa Edwarda dobiegła końca ,ale członkostwo
w naszej organizacji nie ustało. Zapraszamy do działalności w przednik. Postawa i światopogląd, jaki prezentował sprawiły,
coraz prężniej działającym Kole Emerytów i Rencistów.
że w bardzo krótkim czasie wzbudził sympatię świata. PoparEdwardowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze cie, jakie uzyskał, miał nie tylko w krajach, gdzie przeważają
życia, jaką na pewno jest przejście na emeryturę.
katolicy. Jan Paweł II zawsze przekazywał światu, że najważWięcej zdjęć z pożegnania Edka naszej stronie:
niejsze jest kierowanie się w życiu miłością - tą do Boga i bliź-Menu-Aktualności
niego. Dążył do pojednania wszystkich religii. Charaktery16.10.2012 Wniosek o przekazanie
stycznym punktem Jego pontyfikatu były pielgrzymki. Tych
imiennej listy pracowników do
zagranicznych odbył 104. Żaden Papież wcześniej nie odwiedził wszystkich kontynentów. Karol Wojtyła był pierwszym tak
referendum strajkowego w
wysokiej rangi dostojnikiem Kościoła Katolickiego, który przeEnea Operator.
Wspólna reprezentacja związkowa (4 z 5 organizacji związko- kroczył próg meczetu i synagogi oraz przeprosił za grzechy
kościoła. Dziś wielu historyków uważa, że wybór Karola Wojwych działających w Enea Operator) wystąpiła do prezesa
Enea Operator Artura Różyckiego o przekazanie aktualnej
tyły na Papieża wpłynął znacząco na losy całego świata zwłaszlisty pracowników Enea Operatora potrzebnej do przeprowacza na wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji.
dzenia referendum strajkowego.
18.10.2012 dostaliśmy odpowiedź od zarządu Operatora . W
16.10.2012 Obradowała KP NSZZ
odpowiedzi czytamy ,że zarząd nie uznaje kolejnego sporu
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
zbiorowego i nie zamierza udostępnić nam list pracowników.
Dodatkowo poinformowano nas ,że organizatorzy i uczestnicy W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się
nielegalnej akcji strajkowej mogą zostać pociągnięci do odpo- członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
wiedzialności wynikającej z Kodeksu Pracy-art.. 52-ciężkie
Gorzów Wlkp.
naruszenie obowiązków pracowniczych –zwolnienie dyscyplinarne.

16.10.2012 Rocznica wyboru
Karola Wojtyły na Papieża.
16 października jest dla wszystkich Polaków niezapomnianą
datą. 34 lata temu Karol Wojtyła został wybrany na Papieża.
Tego dnia, w 1978 r. o godz. 16.16 ogłoszono, że podczas drugiego konklawe Kolegium Kardynalskie wybrało najwyższego
dostojnika Kościoła Katolickiego. Karol Wojtyła przybrał
imiona Jana Pawła II.

Komisja Podzakładowa podczas obrad

Tematyka obrad Komisji:
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KP. Członkowie
Komisji wysłuchali i przyjęli protokół z posiedzenia KP w dniu
19.07.2012 w Barlinku.
2.Sprawozdanie z działalności. K. Gonerski zdał relację z faktów jakie wydarzyły się od Zjazdu Delegatów w Przyłęsku 7.09.2012 r..
3.Pozew przeciwko Enea S.A. Paweł Cierkoński –pełnomocnik
prawny 201 pracowników , którzy zdecydowali się dochodzić
swoich praw przed sądem ,w związku z niezaliczeniem stażu
pracy w Operatorze do stażu akcyjnego ,przedstawił relację z
Watykan 16.10.1978 r.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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przebiegu procesu , oraz wyroku jaki zapadła(oddalenia powództwa). Wyrok nie jest prawomocny. P. Cierkoński przedstawił ewentualne koszty związane ze złożeniem apelacji. Decyzja w sprawie apelacji należy do każdej z 201 osób.

W środku Paweł Cierkoński

4.Referendum strajkowe. Ustalono termin referendum 23.10.2012 oraz omówiono techniczne sprawy związane z jego
przeprowadzeniem na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp.
5.Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Delegaci KP Gorzów zdali relacje ze zjazdu jaki odbył
się 5.10.2012 na terenie Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.
6.Marsz „Obudź się Polsko” .Uczestnicy marszu zdali relację z
tej największej po 1989 r. manifestacji jaka odbyła się
29.09.2012 w Warszawie. Podsumowano udział członków KP
w tej manifestacji.
7.Działalność socjalna.18.10.2012 w Gorzowie Wlkp. spotkają
się członkowie zespołu socjalnego NSZZ Solidarność Enea.
Zebrane zostaną wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania
nowych zasad korzystania z działalności socjalnej.
8.Turniej Bowlinga. Podjęliśmy się organizacji turnieju o puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp . Termin i miejsce
ustali Prezydium KP.
9.Ubezpieczenie grupowe w Hestii. W związku z wejściem od
1.11.2012 nowego grupowego ubezpieczenia należy umożliwić
pracownikom zakończenie lub indywidualne kontynuowanie
ubezpieczenia w Hestii. Prezydium będzie monitorowało ten
temat.
10.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Członkowie KP ze spółek
zależnych przekazali informację z sytuacji w tych podmiotach.
Najgorsza sytuacja jest w BHU.
11.Spotkania opłatkowe. Podjęto decyzje o organizacji spotkań
opłatkowych dla członków KP oraz koła Emerytów i Rencistów.
12.Zapomogi losowe. Udzielono jednej zapomogi losowej
członkowi Naszej Organizacji , który znalazł się w ciężkiej
sytuacji życiowej.
13. Po zakończeniu zebrania KP. członkowie Prezydium spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Tematyka
spotkania pokrywała się z tematyka obrad KP.

czynią się do zachowania miejsc pracy i uchronią BHU od
groźby likwidacji.

19.10.2012 -28 rocznica śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki
Krótki życiorys ks. Jerzego
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się
14 września 1947 roku we wsi Okopy
koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja
1972 r. przyjął święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w Duszpasterstwie
Akademickim Św. Anny, prowadził
konwersatorium dla studentów medycyny. Ostatnim miejscem pracy ks.
Jerzego była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie prowadził duszpasterstwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające
Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 sierpnia delegacja strajkujących hutników poprosiła ks. Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten
sposób rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z Ks. Jerzym. Odprawiał dla nich msze św., prowadził katechezy i organizował wykłady. We wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną
Górę. Za rok do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w
coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę
(było ich razem 26). Władza urządza nagonkę. Od stycznia do
czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie
brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Jak wiemy na podstawie
zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozorowany wypadek samochodowy 13 października 1984r.w drodze z Gdańska do Warszawy był pierwszym zamachem na życie Ks. Popiełuszki. Drugi zaplanowano na 19 października 1984 r. W
drodze powrotnej ze spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy w
Bydgoszczy, niedaleko miejscowości Górsk, samochód ks.
Jerzego Popiełuszki został zatrzymany przez umundurowanych
milicjantów ruchu drogowego, w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

19.10.2012 Pracownicy BHU o
trudnej sytuacji w spółce.
W Baranowie spotkali się pracownicy BHU by porozmawiać o
bardzo trudnej sytuacji w BHU. Efektem tego spotkania jest
pisemne stanowisko podpisane przez pracowników. W przyjętym stanowisku wyrażono zaniepokojenie aktualną sytuacją
panującą w BHU. Negatywnie oceniono plan naprawczy przygotowany przez Zarząd , który de facto doprowadził do tak
trudnej sytuacji . W stale pogarszającej się sytuacji spółki
pracownicy oczekują od zarządu, organów nadzorczych i właścicielskich rzeczowej analizy, i podjęcia działań , które przy-

Górsk– miejsce zatrzymania ks. Jerzego Popiełuszki

Esbecy zmusili ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Kierowcy księdza Jerzego udało się uciec.
Zmasakrowane ciało ks. Jerzego odnaleziono w zalewie Wiślanym koło Włocławka 30 października 1984r.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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MORDERCA J. POPIEŁUSZKI DZIENNIKARZEM!!!!!
Morderca ks. Popiełuszki Grzegorz Piotrowski jest już na
wolności i pisze pod kobiecymi pseudonimami (Dominika
Nagel i Anna Tarczyńska) dla "Faktów i Mitów” - tygodnika,
którego współwłaścicielem i redaktorem naczelnym jest Roman
Kotliński (poseł Ruchu Palikota). Teksty Piotrowskiego o Kościele ociekają nienawiścią do duchownych, co widać już po
samych tytułach: "Macharski cappo di tutti capi", K
" uria twoja
mać", "Stan wysokiego Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści",
"Biskup w zalotach". Morderca księdza Jerzego Popiełuszki
Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak.
Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy Organizacji
Wolność i Niezawisłość.

19.10.2012 Płacówka Operator-rozmowy
zamiast mediacji-przesunięcie termin
referendum .
1.W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea
Operator, by rozmawiać o płacach w 2012 r.

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
-najnowsze na bieżąco aktualizowane wiadomości ,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
-przydatne dokumenty,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
-linki do innych stron solidarności i nie tylko.
Z prawej Marek Boiński Przew. KP NSZZ „S” Enea Poznań

Tradycyjnie w rozmowach nie uczestniczył żaden z członków
zarządu Operatora. Strona związkowa w geście dobrej woli
podjęła się rozmów zamiast mediacji. ( do dnia dzisiejszego
Minister Pracy i Polityki Społecznej nie wyznaczył mediatora
w sporze płacowym). Uzgodniono wypłatę nagród w październiku 2012 r. Średnia nagroda wyniesie ok 600 zł ,część obligatoryjna wynosi 280 zł ,reszta tj. ok 320 zł stanowi część uznaniową. Maksymalna kwota nagrody -1000 zł. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu ze stroną związkową , można
odstąpić od przyznania nagrody. Nie wyczerpuje to naszego
żądania z 27.09.2012 r. dlatego strona związkowa zdecydowała
się przesunąć termin referendum strajkowego w sporze płacowym na 6-7.11.2012 r.
2.Sanatorium Energetyk. Dyr. G. Jeziorny poinformował ,ze
istnieję jeszcze wolne miejsca na turnusy profilaktyczne do
wykorzystania do końca roku. Osoby zainteresowane mogą się
zgłaszać w komórkach socjalnych.
Szczegóły do uzyskania w siedzibach związku.

18.10.2012 Rencista Piotr Chrobot.
Dyrekcja , kierownictwo oraz koleżanki i koledzy z pracy pożegnali odchodzącego na rentę Piotra Chrobota z
Rejonu Dystrybucji Międzychód. Były
wspomnienia, życzenia, prezenty i
sympatyczna atmosfera. Kol. Piotrowi
życzymy przede wszystkim dużo zdrowia oraz zapraszamy do działalności w
Naszym Kole Emerytów i Rencistów.

Duszpasterstwo Energetyków „Nazaret” zaprasza na
mszę św. w intencji zmarłych energetyków, połączoną z
wypominkami, która zostanie odprawiona przez ks.
Jerzego Piaseckiego w kościele pw. Chrystusa Króla w
Gorzowie Wlkp. ul. Woskowa 1B w dniu 5 listopada
2012 r. o godzinie 18 00 Delegacje Rejonowe winny
posiadać aktualny wykaz zmarłych.
Przewodniczący
Michał Saganowski
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HUMOR Z INTERNETU

ZNALEZIONE W INTERNECIE

Polityków powinny łączyć wspólne cele...
...z pryczami i bez telewizora.
Prezydent Wałęsa pojechał odwiedzić dawnych
kolegów ze Stoczni Gdańskiej. - Jak się czujecie
chłopaki? - zażartował Wałęsa.
- Znakomicie - zażartowali stoczniowcy.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
„ Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to , co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie
się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie
się skusić pseudowartościami, półprawdami,
urokiem miraży, od których później będziecie się
odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może
nawet ze złamanym życiem”.
Jan Paweł II

LICZBY MIESIĄCA

5.X.1990 Lech Wałęsa w Gorzowie Wlkp.(EC Gorzów Wlkp.)

OKIEM JUJKI

-160 tys. zł miesięcznie zarabiał Prezes Owczarek w
Enea (ok. 2 mln rocznie.)
-2,5 mln. Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Wzrost o
300 tys. w porównaniu do ubiegłego roku.

-3,8 % wyniosła inflacja we wrześniu 2012 r..
-o 5,2 % spadła produkcja przemysłowa w Polsce w
stosunku do września 2011 r
-1200 zł wyniesie becikowe od stycznia 2012 r. dla rodziny ,
której dochód nie przekroczy 1922 zł. na osobę .
-13,9 % stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim we
wrześniu 2012r.
-14,5 % stopa bezrobocia w podregionie
zielonogórskim
Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach:
-żagańskim – 23,9%,
-strzelecko-drezdeneckim – 23,7%,
-krośnieńskim – 23,5%.
Najniższa natomiast w powiatach:
-Zielona Góra (grodzki) – 8,4%,
-Gorzów Wielkopolski (grodzki) – 9,2%,
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