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ZMIANA WARTY W WATYKANIE

Mistrzostwa Enei w narciarstwie

Obradowała KP Gorzów Wlkp.

BENEDYKT XVI
Koniec Mediacji w Operatorze

Życzenia na Wielkanoc: głodu, ognia i wojny.
Głodu Boga.

Ognia miłości. Wojny ze złem i obojętnością.

Posiedzenie MK NSZZ”S” Enea

Piotr Duda w Gorzowie Wlkp.

Jakub Kamyk Nasz Kandydat

26.03.2013 g.11.45 LUW pikieta
Oburzonych. Zapraszamy
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którzy traktowali to jako wspaniałą zabawę,byli tacy którzy to spotkanie traktowali jako
19-20.02.2013 -Zmiany w Enei Wytwarzanie
możliwość podniesienia swoich umiejętności
19 lutego 2013 roku Krzysztof
narciarskich, byli też tacy którzy stawiali
Zborowski, Zygmunt Rachfalski pierwsze kroki w tym wspaniałym sporcie.
oraz Arkadiusz Krakowiak prze- Zawody rozegrano na Hali Szrenickiej przy stale padającym
stali pełnić funkcje członków
śniegu. W mistrzostwach uczestniczyły całe rodziny z różnych
zarządu Enei Wytwarzanie
spółek grupy kapitałowej Enea. Głównym organizatorem i funDo czasu uzupełnienia składu
datorem nagród była Enea Operator. Uczestnicy mistrzostw
zarządu spółką kierować będą
podzieleni byli na różne grupy w zależności od wieku i płci.
pozostali jego członkowie: Rena- Miło nam zakomunikować ,że przedstawiciele Oddział Dystryta Czech, wiceprezes zarządu ds. bucji Gorzów Wlkp. również znaleźli się wśród medalistów.
ekonomiczno-finansowych oraz Złoto zdobyli –Przemysław Jusiel oraz Paweł Żukowski. SrebrStanisław Potyra, wiceprezes
ne medale zdobyli : Małgorzata Brałko oraz Tomasz Bornizarządu ds. strategii i rozwoju.
kowski. Brąz przypadał w udziale Zbigniewowi Odziomkowi
20.02.2013 -Rada nadzorcza Enei Wytwarzanie też zmieniona oraz Mikołajowi Dementiew. Drużynowo zwyciężyli koledzy z
Oprócz zmian w składzie zarządu Enei Wytwarzanie doszło
Poznania, przed Bydgoszczą oraz Zieloną Górą.
również do poważnych przetasowań w składzie rady nadzorczej tej spółki odpowiedzialnej w Grupie Enea za segment wytwarzania. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei Wytwarzanie odwołano ze składu rady nadzorczej spółki Wandę Taberską oraz Marcina Lwam, a Hubert Rozpędek zrezygnował z
członkostwa w radzie. Jednocześnie podjęto uchwały w sprawie powołania do składu rady spółki prezesa Enei Krzysztofa
Zamasza oraz Jerzego Magery, Macieja Piotrowskiego i Michała Gramatyki.
Po tych zmianach rada nadzorcza Enei Wytwarzanie pracuje w
następującym składzie: Janusz Bil – przewodniczący, Andrzej
Na trasie reprezentant OD Gorzów Wlkp. Wojtek Czernomski
Stachurski – sekretarz oraz sześciu członków: Krzysztof ZaWszystkim
uczestnikom gratulujemy hartu ducha oraz umiejętmasz, Jerzy Mager, Maciej Piotrowski, Michał Gramatyka,
ności
,
które
pozwoliły uniknąć kontuzji tak częstych w tym
Jerzy Naumowicz i Waldemar Wodzyński
pięknym sporcie.
22.02.2013 Rada nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu do
Była to trzecia edycja mistrzostw i według członków zarządu
zarządu spółki Enea Wytwarzanie Andrzeja Schroedera na staEnea Operator obecnych na zawodach ( Jakub Kamyk , Przenowisko prezesa zarządu i Krzysztofa Sadowskiego na stanomysław Zalewski) na pewno nie ostatnia.
wisko wiceprezesa zarządu ds. technicznych. Równocześnie
rada nadzorcza wybrała nowego przewodniczącego. Został nim Więcej zdjęć z tych i wcześniejszych zawodów na naszej stronie MENU-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja
Krzysztof Zamasz, prezes zarządu Enei.
26.02.2013 Obradowała KP NSZZ
Źródło-Cire.pl

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

23.02.2013 Mistrzostwa Enei w narciarstwie.

Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się
Zwolennicy aktywnego wypoczynku na śniegu-„białego szaleństwa” spotkali się w Szklarskiej Porębie by wspólnie uczest- członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp.
niczyć w Mistrzostwach Grupy Enea w narciarstwie.

Członkowie KP Gorzów Wlkp. podczas obrad

Tematyka Obrad KP:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KP (24.01.2013 Sulęcin.)
2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji
przyjęto kolejne pięć osób.
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium
KP zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od
ostatniego zebrania .
4.Rada SKE. K. Gonerski zapoznał zebranych z ustaleniami
Wspólne zdjęcie uczestników zawodów w Szklarskiej Porębie.
Narciarze reprezentowali różny poziom oraz różne podejście do jakie zapadły na ostatnim posiedzeniu Rady Sekcji Krajowej
mistrzostw:- byli tacy którzy bardzo poważnie podchodzili do Energetyki NSZZ Solidarność.(31.01.2013 Mikorzyn).
zawodów i za wszelką cenę dążyli do zwycięstwa, byli tacy
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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5.Plan działalności socjalnej . M. Kępiszak przedstawił wytyczne jakie zostały ustalone w Poznaniu podczas spotkania dotyczącego wspólnej działalności socjalnej w Enea. Szczegóły
dotyczące dofinansowań poszczególnych działalności socjalnych zostaną ustalone w OD Gorzów Wlkp. 1 marca 2013 r.

ratora, Enea Centrum oraz strony społecznej
Enea.
Pani Katarzyna Mińkowska - Dyrektor Departamentu Handlu w Enea S.A. zapoznała zebranych z prezentacją ,
której tematem było przedstawienie zamierzeń i planów Departamentu Handlu ENEA S.A. dotyczących funkcjonowania obszaru sprzedaży i obsługi klientów w perspektywie najbliższych 3 lat.

Rozmowy o przyszłości Enea Centrum w Poznaniu
Obrady KP Gorzów Wlkp. w Międzychodzie.

6.Zjazd Delegatów MOZ. Delegaci na Zjazd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność zapoznali
członków KP z ustaleniami jakie zapadły na zjeździe w dniu
14.02.2013 r. w Baranowie.
7.Spory zbiorowe. Aktualny stan prowadzonych sporów zbiorowych (płacowego i restrukturyzacyjnego) przedstawił
K.Gonerski. 1 marca 2013 dojdzie do spotkania z Prof. Klocem
–mediatorem ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej . Po tym spotkaniu zostaną podjęte odpowiednie decyzje.
8.Plany przeniesienia BOK z Operatora do Enea Centrum. Pracodawcy po raz kolejny łamią prawo. Zamiast przedstawić merytoryczne przesłanki takich planów oraz uzgodnienia ze stroną
społeczną porozumienia dotyczącego przenoszenia pracowników do innych pracodawców , stronie związkowej przesłano
tylko powiadomienie o przeniesieniu zorganizowanej części
przedsiębiorstwa do Enea Centrum. Decyzję w tym temacie
podejmie na najbliższym posiedzeniu Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea.
9.Strategia Społeczna NSZZ Solidarność Enea. Odpowiedzią
na akcję dezinformacyjną zarządu Operatora będą cykliczne
spotkania przedstawicieli NSZZ Solidarność z załogą we
wszystkich jednostkach organizacyjnych. Ustalono wstępny
harmonogram tych spotkań.
10.Turniej piłki siatkowej. Ustalono termin kolejnej edycji Turnieju o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Sulęcin
25.05.2013 r. Można już zgłaszać drużyny chętne do uczestnictwa w tej imprezie.
11.Upominek na Święta Wielkanocne. Członkowie KP podjęli
decyzję o ufundowaniu wszystkim członkom KP z Gorzowa
Wlkp. upominku świątecznego.
12. Wybory członka zarządu Operatora. Przestawiono kandydata NSZZ Solidarność w tych wyborach-Jakub Kamyk. Terminarz wyborczy zostanie ustalony po ukonstytuowaniu się
komisji wyborczych.
13.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciel Energobudu Oddział Gorzów Wlkp. przedstawił aktualne problemy z
jakimi borykają się pracownicy tej spółki.
Po spotkaniu Komisji Przew. KP i KW spotkali się z pracownikami Rejonu Dystrybucji Międzychód. Przybyłych na spotkanie zapoznano ze Strategią Społeczną NSZZ Solidarność Enea
oraz przestawiono zagrożenia jakie za sobą niesie projekt Strategii Operatora oraz inne podejmowane przez pracodawców
działania. Omówiono planowane działania strony społecznej
oraz zaapelowano o czynny udział we wszystkich akcjach protestacyjno-strajkowych , które będą odpowiedzią na łamanie
prawa.

27.02.2013 O planach przenoszenia pracowników
Operatora do Enea Centrum.
W Poznaniu spotkali się przedstawiciele Enea S.A., Enea Ope-

22.02.2013 strona społeczna dostała zawiadomienie o przejściu
części zakładu pracy na nowego pracodawcę. Z zawiadomienia
dowiedzieliśmy się o planach przeniesienia części obsługi
klienta z Enea Operatora do Enea Centrum.
Strona pracodawcy oświadczyła ,że zawiadomienie było
pierwszym etapem rozpoczynającym działania zmierzające do
wprowadzania zmian w obszarze sprzedaży i obsługi klientów.
Następne etapy to :
-dzisiejsze spotkanie informacyjne,
-zawarcie stosownego porozumienia wynikającego z ustawy o
związkach zawodowych związanego z przejściem pracowników do nowego pracodawcy.
-spotkania informacyjne z pracownikami
Według strony pracodawcy zmiany w tych obszarach są konieczne ponieważ mają się przyczynić do zahamowania niekorzystnego trendu spadku sprzedaży w Enea. W pierwszej kolejności zmiany mają dotyczyć obszaru Poznańskiego.
Strony wyraziły gotowość do rozmów w celu zachowania
uprawnień pracowniczych w przeprowadzanych zmianach.
28.02.2013 r. będą kontynuowane rozmowy dotyczące zawarcia porozumienia zbiorowego dotyczącego w/w kwestii. Strona
społeczna podkreśliła ,że przed przenoszeniem pracowników
Operatora do innych podmiotów konieczne jest opracowanie
ładu korporacyjnego, oraz załatwienie innych pilnych spraw
bez których niemożliwe będzie zawarcie stosownych porozumień.

28.02.2013 W Enea Centrum o płacach i
przejmowaniu pracowników Operatora.
W trakcie spotkania w ENEA Centrum Pani Dyrektor Dębińska
przedstawiła Stronie Społecznej wstępny harmonogram przejmowania pracowników z ENEA Operator, oraz złożyła propozycję zawarcia porozumienia płacowego.

Rozmowy w Enea Centrum.

Restrukturyzacja plany pracodawcy:
1.Do pierwszego kwietnia mają przejść pracownicy z Oddziału
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Poznań z samego miasta, rzecz dotyczy 19 pracowników.
2. Z całego obszaru Oddziału Poznań do końca II kw. br.
3. Z Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego do końca III
kw. br.
4. Ze Szczecina do końca I kw. 2014 r.
5. Z obszaru Oddziału Szczecin do końca II kw. 2014 r.
6. Z Bydgoszczy do końca III kw.2014 r.
7. Z obszaru Oddziału Bydgoszcz do końca IV kw. 2014 r.
Łącznie ma to być 192 osoby.
Strona społeczna wnosiła następujące sprawy wymagające załatwienia :
- Gwarancje Zatrudnienia, wydłużenie i objęcie tych, którzy nie
mają takowych
- Pogodna Jesień i PPE
- Umowy dotyczące kontynuacji szkoleń (studia itp.)
I wiele innych.
W najbliższych dniach miały się odbyć spotkania z przenoszonymi pracownikami, a następnie ma być przekazany stronie
związkowej projekt porozumienia.
W drugiej części spotkania omówiono sprawy płacowe w
Enea Centrum.
Po negocjacjach udało się ustalić średnią podwyżkę płac zasadniczych –średnio 100 zł (część obligatoryjna 40 zł pozostałą
część przeznaczyć na podwyższenie płac najniżej zarabiających
w poszczególnych kategoriach). Ustalono też kwotę przeznaczoną na premię motywacyjną oraz wysokość nagrody na
Dzień Energetyka -1600 zł.

złożyli propozycję rozliczenia rezerwy celowej z 2012 poprzez podniesienie wszystkim
pracownikom płacy zasadniczej w równej
kwocie. Przedstawiciel pracodawcy ponownie
przedstawił propozycję rozdysponowania
rezerwy z 2012 ( ok 1500 zł na etat) w sposób następujący:-Dla
autorów projektów – 1/3,-Dla Dyrektorów Oddziałów na nagrody- 1/3, Na wyrównanie wypłat z tytułu nielegalnego poboru z ostatnich trzech lat.

Rozmowy płacowe w Enea Operator.

Zgodnie z tradycją lat poprzednich strony nie doszły do porozumienia .

28.02.2012 Rezygnacja Papieża Benedykta XVI.

28.02.2013 Likwidacja Enturu.
W ramach restrukturyzacji Grupy ENEA, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENTUR sp. z o.o. w Szczecinie podjęło
uchwałę o rozwiązaniu spółki. Dotychczasowa działalność
spółki ENTUR związana m.in. z turystyką realizowana będzie
przez spółkę Energo- -Tour sp. z o.o.

Benedykt XVI nieoczekiwanie ogłosił 11 lutego swoją decyzję
o rezygnacji. Papież ustąpił 28 lutego z "powodu zaawansowanego wieku". Decyzja głowy Kościoła katolickiego wywołała
szok i zdumienie. Nie zabrakło jednak komentarzy, że świadczy ona o głębokiej odpowiedzialności za Kościół. O swej
decyzji Benedykt XVI powiadomił na konsystorzu poświęconym kanonizacji grupy błogosławionych. Rezygnuje "z pełną
Rozmowy o przyszłości majątku socjalnego.
wolnością"
W tworzonym Oddziale Szczecin pracować będą dotychczasowi pracownicy spółki ENTUR. Zarząd ENEA SA, reprezento- Papież oświadczył po łacinie: "Najdrożsi bracia, zwołałem was
wany przez Departament Korporacyjny, poinformował stronę na ten konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale
społeczną o założeniach prowadzonego procesu. Likwidatorem także, by zakomunikować wam decyzję o wielkim znaczeniu
dla życia Kościoła".
Enturu jest Luiza Jelewska- Kierownik Biura Przekształceń
Własnościowych w Departamencie Korporacyjnym ENEA SA. "Po wielokrotnym rozważeniu w moim sumieniu w obliczu
Boga nabrałem pewności, że moje siły z powodu zaawansoPodjęta uchwała obowiązuje od 1 marca 2013 r.
wanego wieku nie wystarczą, by pełnić w odpowiedni spo28.02.2013 Rozmowy płacowe w Operatorze.
sób posługę Piotrową" - mówił Benedykt XVI, który w kwietSpotkanie płacowe tradycyjnie odbyło się w Poznaniu na ul
Strzeszyńskiej. W spotkaniu jak zawsze uczestniczył ze strony niu skończy 86 lat.
1.03.2013 Mediacje bez pracodawcy w
pracodawcy Dyr. G Jeziorny oraz w roli obserwatora Prezes J.
Kamyk. Z ramienia KP Gorzów Wlkp. w spotkaniu uczestniOperatorze-protokół rozbieżności- STRAJK?
czył M. Kępiszak.
Prof. K. Kloc mediator z listy Ministerstwa Pracy i Polityki
Dyrektor Jeziorny przedstawił stronie społecznej projekt poro- Społecznej kolejny już raz powiadomił strony sporu zbiorowezumienia, z którego wynikało, że z proponowanej kwoty na
go o swoim przyjeździe i stawił się w Poznaniu na mediacje.
podwyżki płac zasadniczych zarząd Operatora planuje zabrać
Niestety zarząd Operatora dalej chowa głowę w piasek ,czyli
ok 30 % wyłącznie do swojej dyspozycji. Ze sposobu podziału nie stawia się na mediacje. Interwencje w MPiPS nie wpłynęły
tej kwoty zarząd nie zamierza się tłumaczyć przed stroną
na zmianę postepowania pracodawcy w Operatorze. Ze strony
związkową. Przedstawiciele KM NSZZ Solidarność Enea

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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właściciela w mediacjach w charakterze obserwatora uczestniczył Doradca Zarządu Enea S.A. Bogdan Klepas .

Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego
uprawniającego do określonej liczby akcji Enea
S.A. Pozew przeciwko Enea S.A. złożony został 12.04.2011 przez P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z
terenu działania OD Gorzów Wlkp.

Mediacje w Enea Operator

Mediator nie widząc już możliwości doprowadzenia do rozmów stron zaproponował zakończenie procesu mediacyjnego ,
czyli zawarcie protokołów rozbieżności w prowadzonych sporach: restrukturyzacyjnym i płacowym. Strona związkowa w
formie załączników zawarła swoje stanowiska po zakończeniu
procesów mediacyjnych. Prof. Kloc stosownym pismem wystąpił do zarządu Operatora a przedstawienie swego stanowiska i
dołączenie go do protokołu rozbieżności.
Zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych następnym narzędziem będącym w dyspozycji związków zawodowych jest akcja strajkowa lub Sąd Arbitrażowy.

Przedstawiciele Powodów w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Składu Sędziowskiego- Marek Zwiernik, oraz
Sędziowie:- Mariusz Nawrocki,-Tomasz Korzeń umożliwili
stronom złożenie stosownych oświadczeń. Przedstawiciel pozwanej przekazał Sądowi wyroki w tożsamych sprawach: -z
dn.20.12.2012 r z Poznania i 28.02.2013 r. ze Szczecina
(wyroki prawomocne) oraz z Bydgoszczy –wyrok Sądu pierwszej instancji.
4.03.2013 Rozmowy o płacach
Sędzia M. Zwiernik poinformował ,że podobną sprawą zajmomenadżerów w Enea S.A.
wał
się Sąd Najwyższy ( sygnatura II PK 115/12), polecił stroCzłonek Zarządu Enea S.A. Janusz Bil zaprosił strony Zakładonom
zapoznanie się z treścią tego wyroku. Następnie zamknął
wego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. do Poznania by
przewód
sądowy i poinformował ,że ogłoszenie wyroku nastąpi
przedstawić projekt nowego systemu wynagradzania kadry
19
marca
2013 r.
kierowniczej w Enea S.A.
Treść apelacji oraz pełna dokumentacja sprawy jest dostępna w siedzibach związku.

5.03.2013 Posiedzenie
KM NSZZ Solidarność Enea.
W Baranowie odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA.

Pierwszy z prawej Prezes Janusz Bil

Zdaniem Zarządu możliwość pozyskania z rynku pracy osób
spełniających wysokie wymagania potrzebne do piastowania
stanowisk dyrektorskich jest ograniczana tabelą płac zasadniczych zawartą w ZUZP. (max 15000 zł ) Dlatego przestawiono
projekt wyłączenia z Układu stanowisk kadry kierowniczej z
kategorii 1-3. Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie podzielili
opinii wygłaszanych przez stronę pracodawcy, podkreślili ,że
podobnie jak w całym kraju w grupie Enea następuje coraz
większe rozwarstwienie płac i zgody na takie działania nie będzie. Tabela płac zasadniczych umożliwia podwyższenie płac
we wszystkich grupach i ewentualnie na temat takich rozwiązań możemy rozmawiać.

KM NSZZ Solidarność Enea podczas obrad.

Tematyka obrad Komisji:
1.Omówiono spotkanie z mediatorem, dotyczące sporów zbiorowych w Enea Operatorze (płacowy i dotyczący restrukturyzacji).
2.Relacja ze spotkania w sprawie zamierzeń i planów Departamentu Handlu ENEA S.A. dotyczących funkcjonowania obszaru
sprzedaży i obsługi klientów na najbliższe 3 lata.
5.03.2013 Apelacja od wyroku
3.
Omówiono
spotkanie ws. Przyszłości majątku socjalnego.
Sądu Rejonowego Gorzowie Wlkp.
4.
Zawiadomienie
ws. przejścia części zakładu pracy na noweW Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa
go
pracodawcę
(z
Enea
Operator do Enea Centrum).
apelacyjna od wyroku Sądu Rejonowego. Powodów reprezen5.
Propozycja
pracodawcy
zmian w Regulaminie Pracy dla
towali -Pełnomocnik Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele
Enea
Operator.
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-K. Gonerski i M.
Kępiszak. Pozwaną czyli Enea S.A. reprezentował Paweł Mo- 6. Zapoznano z proponowanym Protokółem dodatkowym do
ZUZP Enea S.A.
skwa.
7. Plan działalności socjalnej na 2013 r.- dofinansowanie do
22.11.2012 Paweł Cierkoński w imieniu 133 pracowników
żłobka lub przedszkola dla pracowników posiadających dzieci.
złożył apelację od wyroku Sądu Rejonowego W Gorzowie
Wlkp. oddalającego powództwo przeciwko Enea S.A. Sprawa
(Ciąg dalszy na stronie 6)
dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w
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8. Wybory członka Zarządu Enea Operator.
9. Omówiono strategię społeczną i oraz decyzję w zakresie
informowania załogi przez NSZZ "S"
10. Przyjęto rezygnację z członka Prezydium KM NSZZ Solidarność Enea i Wiceprzewodniczącego tej Komisji, Krzysztofa
Nawrockiego. Wybór nowego członka Prezydium MK postanowiono przełożyć na następne posiedzenie.
Komisja dwa przyjęła stanowiska dotyczące:
1.Regulaminu Pracy, odrzucające proponowane zmiany.
2.Wspólnej działalności socjalnej.
Podjęto uchwałę ws. przyjęcia protokołu dodatkowego do
ZUZP Enea S.A.

5.03.2013 Pismo Wojewody Lubuskiego
M. Jabłońskiego do MSP ws. planów likwidacji
Energetyki Lubuskiej.
Treść pisma Wojewody M. Jabłońskiego do
Ministra Skarbu Państwa. (efekt nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie
Wlkp. z dnia 18.12.2012)
Pan Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa
Pragnę Pana poinformować, iż na posiedzeniu Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp. w dniu 18
grudnia 2012 r. z inicjatywy strony pracowników rozpatrywana była sytuacja w jednostkach Enei Operator Spółka z o.o.
na terenie Województwa Lubuskiego. Jest ona na tyle napięta,
a planowane zmiany na tyle istotne, że Wojewódzka Komisja
Dialogu Społecznego upoważniła mnie do przedstawienia
tego problemu Panu Ministrowi.
Zdaniem strony związkowej w Spółce, w której Minister Skarbu Państwa pełni rolę organu założycielskiego, łamane jest
prawo. Porozumienie z dnia 29.06.2012 r. gwarantuje zachowanie Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Tymczasem rozpoczęte przez Zarząd Uchwałą z dnia 9.11.2012 r.
procesy restrukturyzacyjne zakładają ich likwidację. Działania takie, zdaniem związkowców, stanowią pogwałcenie zawartej umowy społecznej i podjęcie próby siłowego rozwiązania problemu. W wyrażonym przez stronę pracowników stanowisku, zawarte jest stwierdzenie, iż Zarząd Spółki uchyla się
od konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną, pomimo
wyznaczenia mediatora przez Ministra Skarbu Państwa.
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego w Gorzowie Wlkp.
zamierza, w stosownym czasie, podjąć działania zmierzające
do doprowadzenia do spotkania konsultacyjnego z udziałem
przedstawicieli Zarządu Spółki oraz pracowników, licząc
na to, iż przyczyni się ono do pozytywnych zmian w dialogu
społecznym.
Ponieważ zarzuty stawiane przez związki zawodowe są poważne, konflikt grozi eskalacją, a ewentualne zmiany organizacyjne w Spółce na terenie Województwa Lubuskiego są istotne
dla regionu, Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego zdecydowała się poinformować o istniejącej sytuacji Pana Ministra.
WOJEWODA LUBUSKI-Marcin Jabłoński

Gorzów Wlkp. Enea Operator Sp. z o.o.).
Prezydent zapoznał się z dokumentami mówiącymi o planach likwidacji OD Gorzów
Wlkp. oraz podjętymi działaniami , które
mają na celu udaremnienie likwidacji powstałej w 1945 r. Energetyki Gorzowskiej. T. Jędrzejczak po
konsultacjach z Vice Prezydentem –Ewą Piekarz ( naszą byłą
pracownicą-Kier. Wydz. BHP) obiecał podjąć stosowne działania.

7.03.2013 Rozmowy o przejściu Pracowników
Obsługi Klienta do ENEA Centrum
W Poznaniu w budynku przy ul. Polnej 60, odbyło się Spotkanie przedstawicieli spółki ENEA Centrum z pracownikami
Obsługi Klienta ENEA Operator w Poznaniu w temacie przejścia tych pracowników do spółki ENEA Centrum. W spotkaniu
wzięli udział: Alina Dembińska – Dyr. Departamentu Administracji i HR, Bogusław Czak – Dyr. Departamentu Strategii i
Rozwoju , Mirosław Piotrowski – Dyr. Departamentu Obsługi
Klienta
Przedstawiciele ENEA Centrum przedstawili kolejne etapy
tworzenia i stopniowego rozszerzania działalności Spółki od
2011 roku do dziś, czyli przejmowania przez ENEA Centrum
kolejnych obszarów funkcjonowania Grupy ENEA takich jak:
Call Center, Windykacja, Rozliczenie TPA, Raportowanie,
Obsługa klienta TPA.
Przedstawiono również dalsze plany rozwojowe Spółki, wynikające z obowiązującej strategii Grupy ENEA, czyli przekształcenie ENEA Centrum w Centrum Usług Wspólnych, które miałoby przejąć działalność tzw. wspomagającą, obsługującą,
wszystkie podmioty Grupy.
Pracownicy Obsługi Klienta po ewentualnym przejściu do
ENEA Centrum zostaliby rozdzieleni na dwa Departamenty:
Departament Obsługi Klienta , Departament Strategii i Rozwoju.
Według przedstawicieli ENEA Centrum przejście pracowników do nowej Spółki daje im nowe możliwości rozwoju, przede wszystkim z tego powodu, że w nowych strukturach w Spółce przejmującej nie ma jeszcze kierowników, stąd pojawiają się
potencjalne szanse na awans. W dalszych etapach, wraz z
przejmowaniem kolejnych grup pracowników ENEA Operator
(docelowo ENEA Centrum ma przejąć 192 pracowników Operatora), struktura tego obszaru działalności będzie się rozwijać.
Podkreślano, że na skutek uwarunkowań zewnętrznych (URE)
Operator jako jednostka „niezależna” od ENEA SA nie może
wykonywać na jej zlecenie obsługi klienta. Stąd konieczność
zlecenia tej działalności do Spółki ENEA Centrum i przejęcie
przez nią pracowników, którzy tą obsługę prowadzą.

7.03.2013 Wizyta Przew. KK NSSZ
Solidarność Piotra Dudy w Gorzowie Wlkp.

6.03.2013 Wizyta u Prezydenta Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wlkp. K. Gonerski spotkał się z Prezydentem Gorzowa Wlkp. Tadeuszem
Jędrzejczakiem. Głównym tematem
spotkania były plany likwidacji byłego Zakładu Energetycznego Gorzów
Wlkp. (obecnie Oddział Dystrybucji

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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sprawie likwidacji posterunków energetycznych w woj. Lubuskim .Restrukturyzacja
firmy ENEA Operator sp. z o.o. ma polegać
m.in. na likwidacji kilkunastu posterunków
energetycznych w województwach lubuskim i wielkopolskim.
Pomimo wielu protestów i sprzeciwu ze strony samorządu likwidowany będzie także posterunek energetyczny w Trzcielu z
siedzibą na Osiedlu Sobieskiego 7. Likwidacja ta doprowadzi
do pogorszenia świadczonych usług oraz do utraty wielu miejsc
pracy przez lokalną społeczność bez jakiejkolwiek alternatywy
na zatrudnienie. Wyrażam duże zaniepokojenie likwidacją placówek, które znajdują się w tak ważnych miejscach w woj. lubuskim. W takim miejscu jak gmina Trzciel do awarii dochodzi
bardzo często, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Brak
energii to dla mieszkańców nie tylko brak energii elektrycznej,
ale także brak wody. Niezrozumiała wydaje się likwidacja posterunku, który działa dobrze od bardzo wielu lat.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na
następujące pytania:
-Czy ENEA Operator sp. z o.o. gwarantuje mieszkańcom wcześniej wspomnianej gminy taki sam wysoki poziom wykonywanych usług?
-Czy z punktu ekonomicznego właściwa jest likwidacji posterunku, który był miejscem pracy tak wielu mieszkańców?
-Czy zadowolenie społeczne z wykonywanych usług przez
ENEA Operator sp. z o.o. jest elementem uwzględnianym podczas prowadzonych działań restrukturyzacyjnych?
Z poważaniem Poseł Elżbieta Rafalska
28.02.2012 MSP Mikołaj Budzanowski osobiście udzielił
odpowiedzi na w/w interpelację. Z
treści odpowiedzi dowiadujemy
się ,że:
1-Działania restrukturyzacyjne prowadzone są z poszanowaniem prawa oraz
interesu wszystkich Interesariuszy
spółki.
Osoby wyróżnione w towarzystwie P. Dudy i J. Porwicha
2-Zarząd ponosi pełną odpowiedzialW swoim wystąpieniu przewodniczący Komisji Krajowej odność za podejmowane działania.
niósł się przede wszystkim do spraw bieżących. Mówił m.in. o 3.Stosownymi uchwałami zarząd Opesytuacji w zakładach pracy, sprawach społecznoratora przyjął „Optymalizację zakresu działania PE”.
gospodarczych, antypracowniczych działaniach rządu Donalda 4.Dyrektorzy OD zostali już w 2012 r. zobowiązani do uzyskaTuska i akcjach przygotowywanych przez NSZZ Solidarność. nia opinii organizacji związkowych odnośnie skutków społeczOdpowiadał również na liczne pytania zgromadzonych.
nych restrukturyzacji PE w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
5.Proces restrukturyzacji PE został zawieszony po spotkaniu u
Wojewody Wielkopolskiego w dniu 25.06.2012 r. (po strajku
ostrzegawczym 18.06.2012r.)
6.Restrukturyzacja PE zostanie ponownie uruchomiona po zatwierdzeniu „Strategii rozwoju Spółki na lata 2012-2020”.
7.Planowana likwidacja PE Trzciel wiązać się będzie ze zmianą
miejsca pracy dla pracujących tam osób. . Odległość pomiędzy
PE Trzciel a PE Międzyrzecz wynosi tylko 26 km.
8.Docelowo planuje się sprzedaż nieruchomości PE Trzciel.
Uwarunkowane to jest opłacalnością sprzedaży budynków.
Pamiątkowy szal od NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Komentarz do odpowiedzi MSP:
Piotr Duda odbył także krótkie spotkanie z szefostwem i przed- Ad. 1 Poszanowanie prawa to także zawartych porozumień
stawicielami Solidarności Elektrociepłowni Gorzów. Ważną
w tym z Sierakowa z dnia 29.06.2007 r.(par.4 pkt.3)
częścią wizyty przewodniczącego Piotra Dudy było spotkanie z „Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA OpeKsiędzem Biskupem Ordynariuszem Diecezji Gorzowskorator Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od
Zielonogórskiej Stefanem Regmuntem, które odbyło się w
Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności
miłej i serdecznej atmosferze.
ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowią7.03.2013 Kolejne interpelacje Posłanki
zują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzeE. Rafalskiej- odpowiedź MSP.
nie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorial7.02.2013 Posłanka PiS z Gorzowa Wlkp. Elżbieta Rafalska
(Ciąg dalszy na stronie 8)
złożyła kolejną interpelację do Ministra Skarbu Państwa w

Wizyta przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęła się od
złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym
powstanie gorzowskiej Solidarności na terenie Elektrociepłowni Gorzów.
W samo południe Piotr Duda spotkał się z przedstawicielami
Komisji Zakładowych z naszego Regionu. Na wstępie otrzymał
od dyrektora Archiwum Państwowego Dariusza A. Rymara
sześć książek jego autorstwa, które ukazały się na przestrzeni
kilku lat, opisujących wydarzenia i fakty związane z tworzeniem się Solidarności gorzowskiej i jej funkcjonowaniem w
okresie stanu wojennego aż do 1989 roku. Dyrektor Rymar
przedstawił również skondensowaną informację dotyczącą historii Związku w Regionie. Drugim miłym elementem spotkania było wręczenie statuetek „Feniks”. Otrzymały je - z rąk
Piotra Dudy i szefa Regionu Jarosława Porwicha - osoby, które
w opinii Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”,
w sposób szczególny wyróżniły się w działalności na rzecz
Związku w 2012 roku: Dariusz Rymar - za popularyzację wiedzy o NSZZ „Solidarność”, Włodzimierz Sapór - za rozwój i
wzmacnianie idei NSZZ „Solidarność” oraz Bernard Szyrwiński - za determinację w osiąganiu celów związkowych.
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nym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”.
Ad.4 Dyrektorzy zobowiązani do uzyskania opinii organizacji związkowych odnośnie skutków społecznych restrukturyzacji PE w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.
Dyrektorzy nie zwrócili się o taką opinię.
Ad 7 Zmiana miejsca pracy stanowi naruszenie kolejnego
porozumienia ( z Zielonej Góry z 18.12.2002 r.):
§ 5 .1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich
korzystnym, od obowiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2.
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje: c)
miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony
rozumieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany
stawić się do pracy i gdzie ją kończy;
4.03.2013 r do MSP wpłynęła kolejna
interpelacja Pos. E. Rafalskiej dotycząca zapowiadanych zwolnień i likwidacji
rejonów dystrybucji i posterunków
energetycznych na terenie woj. lubuskiego. W interpelacji Pani Rafalska zasygnalizowała ,że w lubuskim planowana
jest likwidacja 11 Rejonów Dystrybucji i
17 Posterunków Energetycznych. Działania takie spowodują utratę miejsc pracy
dla wielu osób. W związku z powyższym proszę Pana Ministra
o odpowiedź na następujące pytania:
-Czy ministerstwo przewiduje skutki ekonomiczne i społeczne
zwolnień jakie mają nastąpić w woj. lubuskim?
-Czy istnieje realna alternatywa zatrudnienia dla zwolnionych z
RD i PE?
Na tą interpelację MSP jeszcze nie odpowiedziało.
Pełna treść interpelacji i odpowiedź MSP dostępna na
naszej stronie: Menu-Aktualności.

11.03.2013-Nowy zarząd Enei wybrany
Rada Nadzorcza Enei ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członków zarządu spółki.
Do konkursu przystąpiło kilkudziesięciu kandydatów. 7 i 8
marca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których
rada nadzorcza wybrała zarząd nowej kadencji w składzie:

Grupy RWE. Jest absolwentem Uniwersytetu
Wrocławskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.
Członkiem zarządu odpowiedzialnym za pion handlu został Grzegorz Kinelski, od 1994 r. związany z branżą energetyczną. Swoją karierę zaczynał w
Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym w Gliwicach, następnie w Vattenfall odpowiadał za obsługę klientów w Polsce, a przez ostatnie trzy lata rozwijał obsługę klienta w Grupie Tauron. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej i posiada dyplom MBA Dominican University.
Rada nadzorcza zakończyła także postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko członka zarządu spółki do spraw finansowych
bez dokonania wyboru i zapowiedziała powtórzenie postępowania rekrutacyjnego na to stanowisko.

12.03.2013 Żądanie płacowe w Enea Operatorze.
Organizacje Związkowe działające w Enea Operatorze zgłosiły
kolejne żądanie płacowe. W żądaniu znalazły się trzy postulaty:
1.Przyjęcie wskaźnika wzrostu funduszu wynagrodzeń na 2013
r na poziomie 3,8 %.
2.Ustalenia tabeli wynagrodzeń na 2013 r.
3.Wypłata premii rocznej do 15.03.2013 r.
Niespełnienie tych żądań w terminie 3 dni spowoduje rozpoczęcie kolejnego sporu zbiorowego w Enea Operatorze.

13.03.2013 Wybór Papieża z Argentyny.

Nowy papież Jorge Mario Bergoglio.

13.03.2013 po godz. 19 nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie
pojawił się biały dym. W ten sposób obwieszczono wybór papieża po piątym głosowaniu na konklawe, podczas trzeciej sesji.
Jorge Mario Bergoglio został nowym papieżem Franciszkiem
Argentyński duchowny katolicki, arcybiskup Buenos Aires i
tym samym Prymas Argentyny, kardynał Kościoła rzymskokatolickiego został nowym papieżem Franciszkiem.
Przed bazyliką watykańską wiwatowały tłumy wiernych w
Krzysztof Zamasz, dotychczas pełniący
oczekiwaniu na słowa "Habemus papam", które wygłosi kardystanowisko prezesa zarządu Enei posiada nał Jean Louis-Tauran z Francji, przedstawiając nowego papiekilkunastoletnie doświadczenie menedżer- ża Jorge Mario Bergoglio.
skie w branży energetycznej, jest doktorem nauk ekonomicznych.
Nowy papież Jorge Bergoglio pojawił się na balkonie Bazyliki
Świętego Piotra. Wcześniej przyjmował hołd kardynałów i
przygotowywał się w tzw. Pokoju Łez, gdzie czekały na niego
szaty. Modlił się w samotności w Kaplicy Paulińskiej. Z balkonu Bazyliki Świętego Piotra nowy biskup Rzymu Jorge BergoPaweł Orlof, wybrany na stanowisko
glio wygłosi krótkie przemówienie i udzielił błogosławieństwa
członka zarządu ds. Korporacyjnych, rówUrbi et Orbi, czyli miastu i światu.
nież posiada wieloletnie doświadczenie w
branży energetycznej, od 1999 roku zwiąKonklawe z 2013 r. było dłuższe o jedno głosowanie od tego z
zany z Grupą RWE – najpierw na stano2005 roku, gdy wybrano Benedykta XVI. Uzyskał on wtedy
wisku prezesa zarządu enviaM – Polska, a
wymaganą większość dwóch trzecich głosów w czwartym głood 2004 roku reprezentanta enviaM AG w
sowaniu.
Polsce i jednocześnie prezesa zarządu
(Ciąg dalszy na stronie 9)
Elektrociepłowni Będzin, należącej do
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15.03.2013 Porozumienie płacowe w Operatorze
W Poznaniu odbyły się rozmowy dotyczące płac w Enea Operatorze.

Rozmowy płacowe w Enea Operator.

Strona społeczna przeżyła szok- na spotkanie przybyło dwóch
członków zarządu Operatora: Grzegorz Kiczmachowski oraz
Artur Kowalczyk ,a w końcowych negocjacjach uczestniczył
również trzeci członek zarządu Jakub Kamyk.(sytuacja niespotykana od dłuższego czasu w Operatorze).
1. Spotkanie rozpoczęło się od nerwowej atmosfery związanej
z jednostronną decyzją pracodawcy wypłacającą niewykorzystane rezerwy funduszu wynagrodzeń z 2012 bez stosownych
uzgodnień ze stroną społeczną. Przedstawiciele pracowników
podkreślili ,że kwota ta jest przedmiotem sporu płacowego i
jednostronna decyzja pracodawcy stanowi złamanie zapisów
zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Przedstawiciele pracodawcy stwierdzili ,że niczego nie złamali a
sporu zbiorowego nie ma, bo nie ma już pieniędzy z 2012 r
Strona pracodawcy twierdziła też ,że spotkali się tu by rozmawiać o płacach w 2013 r, nie cofając się do roku 2012 r. Ostatecznie po naleganiach strony związkowej przedstawiono rozliczenie w jaki sposób kierujący komórkami organizacyjnymi
rozdysponowali rezerwy roku 2012 r. Przeznaczono je na cztery podstawowe cele:
-Ekwiwalent za wypłacone w latach poprzednich nagrody z
tytułu wykrycia nielegalnego poboru energii. (domagaliśmy się
by kwoty te nie pochodziły z fundusz wynagrodzeń -zgodnie z
zapisami ZUZP).
-Zarządzanie przez cele-nagrody dla osób zaangażowanych w
ten program.
-Kluczowe projekty- nagrody dla osób pracujących przy projektach.
-Nagrody dla osób wyróżniających się.
2.Następnie strony przystąpiły do kontynuacji rozpoczętych 28
lutego negocjacji płacowych dotyczących roku 2013 r. Po negocjacjach ustalono kompromis . który nie do końca był przez
nas akceptowalny. Żeby pomóc stronie związkowej w podjęciu
odpowiedniej decyzji przedstawiciel zarządu poinformował ,że
dzisiejsze ustalenia jeżeli nie zostaną podpisane mogą później
ulec zmianie. ( promocja się skończyła , trzeba było brać jak
dawaliśmy –doświadczenia z negocjacji z lat ubiegłych). W
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność nie
było jednomyślności, więc skorzystano z konsultacji telefonicznych ze wszystkimi członkami KM. Zdecydowana większość
członków KM opowiedziała się za podpisaniem się pod wypracowanym kompromisem , i tym sposobem wszyscy członkowie
Prezydium KM obecni na negocjacjach podpisali się pod stosownym porozumieniem. Uzgodniono ,że podwyżka płac zasadniczych wyniesie 2,2 % tj średnio 100 zł. Taka kwota pomnożona na ilość pracowników trafi do komórek organizacyjnych , gdzie wspólnie ze związkami w Oddziałach Dystrybucji zostaną ustalone szczegółowe zasady przeszeregowań
płaca zasadniczych. (część obligatoryjna i uznaniowa) Uzgodnienia w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbędą się
26.03.2013 r. Uzgodniono też tabelę wynagrodzeń płac zasad-

niczych na 2013 uwzględniającą wskaźnik
2,2 %. Ewentualne przekroczenie wskaźnika
będzie możliwe tylko na fundusz motywacyjny.
3.Ustalono wysokość nagrody na
Dzień Energetyka w 2013 r.-1600 zł.
4.Poinformowano nas również ,że zgodnie z życzeniem strony
związkowej premia roczna w Operatorze została już przelana
na konta pracowników.
5. Strona pracodawcy chciała również uzgodnić treść prot.
dodatkowego nr 8 do ZUZP aktualizującego zapisy dotyczące
odpraw emerytalnych (dostosowujące je do nowej ustawy
emerytalnej) , oraz zmiany do Regulaminu Pracy Operatora.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie mając stosownych decyzji Komisji Międzyzakładowej w tych tematach odmówili podpisania tych dokumentów.

16.03.2013 „Platforma Oburzonych” w Sali BHP
Przedstawiciele ok. 100 organizacji, stowarzyszeń i związków
zawodowych pojawili się w południe w Sali BHP w Gdańsku.
W sumie to ok. 350 osób.

Paweł Kukiz i Piotr Duda.

Tylko w ubiegłym roku obywatele pod różnymi inicjatywami
zebrali ponad 4,5 mln podpisów, które albo nie zostały wzięte
pod uwagę, albo po pierwszym czytaniu trafiły do sejmowej
zamrażarki. „Platforma oburzonych” to spotkanie różnych środowisk, stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich, których aktywność została zignorowana przez polityków.
- Te organizacje powstały dlatego, że maja konkretne problemy
z obecną władzą – powiedział, otwierając spotkanie, Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”. - Spotkaliśmy się, by
porozmawiać o tych problemach, jak im zaradzić w naszej kochanej ojczyźnie. Cieszę się, że historyczna sala BHP znowu
żyje - dodał.
Wśród stowarzyszeń i organizacji, które zjechały z całej Polski,
pojawiły się m.in. takie inicjatywy jak Zmieleni.pl (gdzie jednym z liderów jest Paweł Kukiz), OPZZ, Forum Związków
Zawodowych, Nie dla ACTA, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy czy Dzielny tata.

19.03.2013 Apelacja w Sądzie w Gorzowie Wlkp.zamiast wyroku wznowienie procesu.
W Sądzie Okręgowym w Gorzowie
Wlkp. miało nastąpić odczytanie wyroku w rozprawie apelacyjnej dotyczącej
niezaliczenia stażu pracy w Enea Operator do stażu akcyjnego w Enea S.A.
5.03.2013 Przewodniczący Składu Sędziowskiego- Marek Zwiernik, zamknął
przewód sądowy i oznajmił ,że ogłoszenie wyroku nastąpi 19.03.2013 r. Niestety zamiast ogłoszenia wyroku Sędzia
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Zwiernik postanowił otworzyć przewód sądowy. Z poprzedniego składu Sędziowskiego został tylko Przewodniczący. Pozostałych dwóch Sędziów zostało zmienionych. Na rozprawę
apelacyjną przybył reprezentant powodów Paweł Cierkoński
oraz przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wlkp.-K. Gonerski i M. Kępiszak. Żaden reprezentant pozwanej czyli Enea S.A. nie stawił się na rozprawę.( czyżby wiedzieli ,że nie nastąpi ogłoszenie wyroku?) Sędzia odroczył posiedzenie do 16.04.2013 r. Tego dnia strony zostaną poinformowane o treści wystąpienia do Sądu Najwyższego ( pytanie
prawne dotyczące naszej sprawy)
12.04.2013 minie dwa lata od złożenia pozwu przez pełnomocnika P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu
działania OD Gorzów Wlkp.

że wszystkie działania zarządu Enei będą
konsultowane z pracownikami i stroną społeczną”.
My też mamy taką nadzieję. W przeciwnym wypadku temat po raz trzeci trafi na obrady Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego , a jeżeli to nie pomoże to pewnie czeka nas kolejna akcja strajkowa.

21.03.2013 Obradowała
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Pierwszego dnia wiosny w zimowej scenerii Rejonu Dystrybucji Dębno spotkali się Członkowie Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

19.03.2013 Druga rocznica śmierci Marka Gajka.
„Człowiek żyje tak długo ,aż
nie zginie po nim pamięć”
19 marca 2011 r na GPZ-cie
Barlinek podczas wykonywania
obowiązków służbowych został
zamordowany Marek Gajek.
26.03.2011 odbył się pogrzeb
naszego Kolegi. Sprawcami
tego bestialstwa była 5 osobowa grupa młodych ludzi (od
15 do 22 lat) z powiatu goleniowskiego. Mordercy jeszcze
nie zostali skazani za to bestialstwo.
Rocznicę śmierci Marka uczcili
Koledzy z RD Dębno, PE Barlinek oraz KP NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Tematyka obrad KP:
1.Przyjęcie protokołu z 26.02.2013 z Międzychodu.
2.Sprawozdanie z działalności złożyli członkowie Prezydium
KP.
3.Plany przejęcia obsługi klienta przez Enea Centrum.
4. Apelacja w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.
(niezaliczenie stażu pracy w Enea Operator do stażu akcyjnego
w Enea S.A.)
5.Porozumienia płacowe w spółkach grupy Enea.
6.Spory zbiorowe w Operatorze, zakończenie procedury mediacyjnej.
7.Strategia społeczna dla Enea Operatora , prezentacja aktualnej wersji dla Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
8.Sytuacja w spółkach w grupie Enea.
9.Świąteczne spotkania członków KP oraz Koła Emerytów i
Członkowie Prezydium KP Gorzów Wlkp. spotkali się z praRencistów.
cownikami PE Barlinek i zapoznali ich ze Strategią Społeczną 10.Wybory przedstawiciela załogi do zarządu Enea Operator.
NSZZ Solidarność Enea. Było to już kolejne z cyklu spotkań w 11.Strajk generalny na Śląsku, akcja solidarnościowa w całym
RD i na PE.
Kraju.
12. Opieka socjalna dla naszych pracowników posiadających
19.03.2013 Zarząd Operatora
małe
dzieci.
u Wojewody Lubuskiego.
13.
Wspólna
działalność socjalna –rejonizacja. Stanowisko
Z inicjatywy zarządu Operatora doszło do spotkania w LubuEnergobud
Gorzów
Wlkp.
skim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. z Wojewodą
Po
zakończeniu
zebrania
przedstawiciele KP spotkali się z zaMarcinem Jabłońskim. W spotkaniu uczestniczyli członkowie
łogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Zebranych zapoznano ze Strazarządu: Artur Różycki, Artur Kowalczyk oraz Dyrektor Odtegią Społeczną NSZZ Solidarność ,będącą alternatywą dla
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Janusz Pydo.
Strategii zarządu Operatora.

22.03.2013 O przejściu ZOK do Centrum.
Uzgodnienia płacowe w ZOK i ZKF.
W Poznaniu spotkali się przedstawiciele Enea Centrum ,Enea
Operator oraz strona społeczna w Enea.

Od lewej Artur Kowalczyk i Artur Różycki

Niestety nikogo ze strony społecznej nie zaproszono na to spotkanie. Z informacji przez nas uzyskanych wynika ,że jednym z
tematów poruszanych podczas spotkania była sprawa pisma
Przedstawiciele pracodawców w Enea Centrum i Enea Operator
Wojewody Lubuskiego do Ministra Skarbu Państwa z 5 marca Strona pracodawców chciała podpisać Porozumienie zbiorowe
2013 r. Z informacji umieszczonej na stronie internetowej
(Ciąg dalszy na stronie 11)
LUW możemy się dowiedzieć ,że „Wojewoda wyraził nadzieję,
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dotyczące zasad przejścia Pracowników Obsługi Klienta z
Operatora do Enea Centrum. Przedstawiciele NSZZ Solidarność projekt porozumienia dostali 21.03.2013 o godz. 21,25 i z
tego powodu nie widzieli możliwości podpisania tego dokumentu. Alina Dembińska – Dyr. Departamentu Administracji i
HR w Enea Centrum przekazała ,że projekt porozumienia przesłała przewodniczącym central związkowych 13 marca 2013.
Dlatego liczyła na podpisanie porozumienia. Ostatecznie rozpoczęto dyskusję nad dokumentem uwzględniającym wcześniej
zgłoszone poprawki przez stronę związkową. Z dyskusji wynikało ,że nie ma zgody na rozszerzanie uprawnień pracowniczych przy okazji przejścia do Enea Centrum. (dłuższe gwarancje zatrudnienia, większa odprawa za zerwanie gwarancji,
premia konsolidacyjna). Strona związkowa podkreśliła ,że
ma poważne wątpliwości co do celowości przekazania pracowników Operatora do podmiotu , który nie ma gwarancji zleceń z grupy Enea. Dlatego zdaniem strony społecznej
w pierwszej kolejności należy uzgodnić ład korporacyjny w
grupie Enea , a dopiero później rozmawiać o przenoszeniu
pracowników. Dyr. Dembińska oświadczyła ,że po rozmowach z Pracownikami Obsługi Klienta w Poznaniu Pracownicy ci wyrazili chęć przejścia do Enea Centrum, dlatego zaproponowane porozumienie dotyczyć będzie 19 osób z OD Poznań. Ostatecznie ustalono ,że do 25.03.2013 r. strony zgłoszą
uwagi do treści porozumienia , następnie do 27.03.2013 będzie
ustalana treść porozumienia , które będzie dyskutowane na
następnym spotkaniu stron 28.03.2013 r. Tego też dnia zdaniem pracodawców powinno zostać podpisane porozumienie.
W drugiej części spotkania strony dialogu społecznego w Operatorze uzgodnili sposób podziału kwoty podwyżki płac zasadniczych w Departamencie Obsługi Klienta. Ustalono ,że ustalona kwota średniej podwyżki płacy zasadniczej -100 zł na pracownika trafi do komórek organizacyjnych w Oddziałach Dystrybucji. Tam po uzgodnieniu ze stroną związkową zostaną
ustalone zasady podziału środków począwszy od marca 2013 .
Po zakończeniu procesu przeszeregowań strona pracodawcy
przedstawi stronie związkowej stosowne rozliczenie z przeprowadzonej akcji.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika ,że podobne
zasady przeszeregowań w Departamencie ZKF ustalono
21.03.2013 r.
=============================================

POWTÓRKA Z HISTORII

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie,
zostało rozstrzelanych siedmiu członków
niepodległościowego IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Dzień ten obchodzony jest jako dzień "Żołnierzy wyklętych".
Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat
strzelał im w tył głowy. Ciał zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. Śmierć
ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam Lazarowicz, Mieczysław
Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i
Karol Chmiel.
Ideą przewodnią tego państwowego święta jest uświadamianie
prawdy o roli, jaką ci niezłomni żołnierze, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, ale podjęli opór przeciwko komunistycznemu reżimowi, odegrali w naszej powojennej historii. Za trud heroicznej walki o niezawisłą Rzeczpospolitą, o godność, honor, wielkość i ducha narodu spotkały ich
wieloletnie prześladowania, tortury, więzienie i śmierć, a ich
ciała grzebano w bezimiennych mogiłach. Komunistyczna propaganda szargała pamięć o nich, nazywała ich bandytami, a
stworzone przez nich oddziały bandami, tak aby zabić pamięć o
nich w narodzie. Pamięć ta jednak przetrwała, są w panteonie
naszych bohaterów narodowych. Jeszcze kilka lat temu niewiele osób miało świadomość istnienia tak silnego antykomunistycznego ruchu zbrojnego – dzisiaj prace badawcze, w dużej
mierze historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, owocują
przywracaniem pamięci i honoru żołnierzom podziemia niepodległościowego. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla nich.

27.03.2013 Wybieramy członka Zarządu
Enea Operator Sp. z o.o.
Jakub Kamyk
Kandydat do Zarządu
popierany przez
NSZZ Solidarność
Szanowni Państwo!
Trzy lata temu, wybraliście mnie Państwo
na reprezentanta interesów Załogi we władzach ENEA Operator, poczułem się nie tylko wyróżniony i zaszczycony. Wiedziałem także, że
spoczywa na mnie odpowiedzialność za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście i że tego zaufania nie mogę i nie chcę zawieść.
Dziś po raz trzeci staję przed Państwem i proszę o Wasz głos. Wierzę
bowiem, że wszystkie plany i zamierzenia, które rozpocząłem podczas
tej kadencji Zarządu warte są tego, by kontynuować je w przyszłości,
ponad podziałami – w atmosferze dialogu.
Zwracam się do Państwa z prośbą o głos!
Nie zawiodę.
Jakub Kamyk

26.03.2013 STRAJK NA ŚLĄSKU
W całej Polsce 26.03.2013 odbędą PIKIETY przed
Urzędami Wojewódzkimi.
Do udziału w pikietach zapraszamy inne centrale
związkowe, organizacje społeczne, środowiska patriotyczne
i wszystkich obywateli niezadowolonych z polityki
rządu Donalda Tuska.

Spotykajmy się o godzinie 11.45 przy Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. i
okażmy swoje niezadowolenie
z polityki rządu PO i PSL.
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ZNALEZIONE W INTERNECIE

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

KOMENTARZ KISIELA
Trzech Papieży na zdjęciu
zdjęciu--Benedykt XVI, Franciszek i Jan Paweł II.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
Lata 90
90--te Dzień Energetyka –drugi z prawej Jerzy Wielogórski

OKIEM JUJKI

“Kiedy obywatele obawiają się swojego rządu, jest
to tyrania. Gdy to rząd obawia się obywateli, mamy do czynienia z wolnością.” Thomas Jefferson

LICZBY MIESIĄCA
-13,80 zł wartość akcji Enea 22.03.2013 godz.17,33
-11% straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
- 712 mln. zł wyniósł zysk netto grupy Enea za 2012 r.
-14,4 % wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w
lutym 2013 r. Bez pracy jest prawie 2,5 mln. Polaków.
-64% młodych Polaków myśli o emigracji, wynika z najnowszego spisu powszechnego.
-40 tys. członków liczy partia rządząca czyli PO.
-tylko 52 % płatników podatku dochodowego odprowadza
składki na ubezpieczenia społeczne ( od umów śmieciowych nie
odprowadza się składek).
-30 zł wynosi dieta za podróż służbową od 1.03.2013 r.( dotychczas było 23 zł).
-3680,30 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w styczniu
2013 roku w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to spadek aż o
10,5 % w porównaniu z grudniem 2012 r.
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