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W numerze:
Świąteczne spotkania

26.03.2013 STRAJK NA ŚLĄSKU
PIKIETY
W CAŁYM
KRAJU

J. Kamyk wybrany do Zarządu

ZOK do Enea Centrum

Obradowała KM NSZZ „S” Enea

Poświęcenie Sztandaru KP Szczecin
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
26.03.2013 Świąteczne spotkanie
Solidarności. Uzgodnienia z Dyrekcją OD
Gorzów i ZOK Gorzów.
Członkowie Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. spotkali się w Centrali Oddziału Dystrybucji na
okolicznościowym spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Jak zwykle przy takich okazjach były potrawy
wielkanocne ,życzenia oraz zatroskanie o miejsca pracy w
związku z planami zarządu Enea Operatora.

innych zakładów pracy złożył na ręce Wojewody Jana Świrepo
petycję. Przewodniczący w imieniu Lubuskich Energetyków
zwrócił się do Wojewody Lubuskiego o pomoc w obronie zagrożonych miejsc pracy w energetyce. Zagrożenia te wynikają
z projektu Strategii Enea Operatora zakładającą likwidację Oddziałów Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.

Liczna reprezentacja OD Gorzów Wlkp. na pikiecie przed LUW

Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Galeria zdjęćPikiety ,strajki, manifestacje.

27.03.2013 Zmarł Marian Materac
27 marca 2013 r. w godzinach rannych
zmarł nagle w wieku 62 lat nasz Kolega
Świąteczne spotkanie w siedzibie związku na ul Sikorskiego
starszy elektromonter Pogotowia EnergeCzłonkowie Prezydium Komisji Podzakładowej uczestniczyli
tycznego Marian Materac z Posterunku
w uzgodnieniach z Dyrekcją Oddziału Dystrybucji Gorzów
Energetycznego Strzelce Krajeńskie. MaWlkp. oraz ZOK w zakresie rozdysponowania kwot podwyżki
rian Był długoletnim pracownikiem energepłac zasadniczych wynikających z ustaleń stron dialogu w Enea
tyki ,w tym roku obchodziłby jubileusz 40Operatorze z 15.03.2013 r. –średnia podwyżka płacy zasdniczej
lecia pracy zawodowej.
–100 zł.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w
W OD Gorzów Wlkp.-kwota obligatoryjna –65 zł, 10 zł. do
piątek
29.03.2013
na
Cmentarzu Komunalnym w Strzelcach
dyspozycji Dyr. OD Gorzów, 25 zł, do dyspozycji Dyr. Pionów
Krajeńskich
.W
ostatniej
drodze Mariana uczestniczyła Rodzi–25 zł.
na, Dyrekcja Rejonu Dystrybucji Gorzow Wlkp.Kierownictwo
W ZOK Gorzów Wlkp.-kwota obligatoryjna –6o zł, 10 zł. do
Posterunku Energetycznego w Strzelcach Krajeńskich , współdyspozycji Dyr. ZOK OD Gorzów, 30 zł, do dyspozycji Dyr.
pracownicy oraz koledzy z pracy i związku do którego Marian
ZOK w RD –25 zł.
należał.

26.03.2013 Strajk na Śląsku .
Pikieta przed LUW w Gorzowie Wlkp.
Polityka Rządu PO i PSL doprowadziła do Strajku Generalnego na Śląsku. W akcji strajkowej uczestniczyło około 100 tys.
osób.
W całym kraju w ramach akcji solidarnościowej ze strajkującymi na Śląsku odbyły się pikiety przed Urzędami Wojewódzkimi. Pikieta taka odbyła się również przed Lubuskim Urzędem
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.. Pod LUW stawili się przedstawiciele pracowników z Naszego Regionu wśród których nie
mogło zabraknąć Energetyków z Gorzowskiego Oddziału Enea
Operatora. W pikiecie uczestniczyli również emeryci ,renciści
oraz bezrobotni z Gorzowa i okolic.
Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Strzelcach Kraj.

„Wystarczy nieobecność jednej bliskiej osoby ,aby
cały świat wydawał się wyludniony”

27.03.2013 Jakub Kamyk ponownie wybrany do zarządu Enea Operatora.
Załoga Enea Operatora wybierała swojego
przedstawiciela do Zarządu Enea Operatora
na nową kadencję.
Na ogólną liczbę Pracowników Operatora5242 w wyborach uczestniczyło 3652 co stanowi 69,65 % uprawnionych.
K.Gonerski składa petycję na ręce Woj. J.Świrepo

Przewodniczący KP –K.Gonerski wspólnie z przedstawicielami

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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sokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka.
Własnym życiem najlepiej
pokazał , ile może zdziałać
jednostka obdarzona wielką
pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa.
Pontyfikat JP II ściśle wiąże
Gratulujemy.
się z historią Naszego Związ28.03.2013 Porozumienie o zasadach
ku. Po śmierci Papieża Polaprzejścia do Enea Centrum.
ka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy śmiercią
W Poznaniu spotkali się przedstawiciele dialogu społecznego w
a pogrzebem JP II wyzwolił
Enea Operatorze i Enea Centrum. Celem spotkania było uzgodw Polakach dawno niespotynienie zasad przejścia 19 Pracowników Enea Operatora z Odkaną jedność w bólu po
działu Dystrybucji Poznań do Enea Centrum. Po krótkich negośmierci Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma względami
cjacjach udało się zawrzeć porozumienie zbiorowe dotyczące
przejścia od 1 kwietnia 2013 r. Pracowników ZOK Enea Ope- przypominał czasy sierpnia 1980 r. Dzisiejsza Polska zapomiratora zajmujących się bezpośrednią obsługą umów komplek- na o naukach JP II skierowanych do rodaków dlatego przypomnijmy sobie niektóre z nich:
sowych realizowanych na zlecenie Enea S.A.
„Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż
tam stoi i trwa. Jest niemym, ale
wymownym świadkiem naszych
czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i
dalej: w kierunku Warszawy i
Gdańska. Ogarnia całą naszą
ziemię od Tatr po Bałtyk”.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

Oddano 3375 ważnych głosów. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
-Jakub Kamyk-2544
-Michał Słowiński-831.
Tym samym do zarządu Enea Operatora na kolejną trzyletnią
kadencję został wybrany Jakub Kamyk.

Strony dialogu podpisują porozumienie zbiorowe.

„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”.

Porozumienie gwarantuje zachowanie dotychczasowych
uprawnień przechodzącym Pracownikom. Na okoliczność
przejścia Pracownicy otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości 300 zł.
„Człowiek ,a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać
Treść porozumienia do uzyskania w siedzibach związku.
się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. Brak
upominania się o się o swoje
28.03.2013 Stanowisko Prezydenta
prawa ,pociąga za sobą współGorzowa Wlkp. w sprawie planów
odpowiedzialność za zło, które
się dzieje.”
likwidacji OD Gorzów Wlkp.
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Tadeusz
„W konflikcie między władzą a
Jędrzejczak zaniepokojony informacjami
ludem, rację ma zawsze lud.”
dotyczącymi planów likwidacji Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. zajął oficjalne
„Uzdrówcie rany przeszłości
stanowisko w tej kwestii. W piśmie Prezymiłością. Niech wspólne cierdent wyraził swój niepokój w związku z
pienie nie prowadzi do rozłaplanami Zarządu Enea Operatora zawartymi
mu, ale niech spowoduje cud
w „ Strategii Rozwoju Spółki na lata 2012pojednania”.
2020” Zwrócił uwagę na to ,że realizacja
celów zawartych w Strategii przyczyni się do degradacji społeczno-gospodarczej regionu oraz przyczyni się do zmniejszenia bezpieczeństwa energetycznego.
Człowiek jest wielki nie przez
Prezydent poprosił o ponowne przeanalizowanie problemu , a
to, co posiada, lecz przez to,
także przeprowadzenie analiz ekonomicznych i społecznych,
kim jest; nie przez to, co ma,
by nie dopuścić do marginalizacji województwa lubskiego.
lecz przez to, czym dzieli się z
Pismo zostało skierowane do: -Premiera Tuska
innymi"
.
-Ministra Skarbu Państwa. -Zarządu i Rady Nadzorczej Enea
S.A. i Enea Operator. -Przewodniczącego NSZZ Solidarność
„Historia uczy, że demokracja
Enea Gorzów.
bez wartości łatwo się przemieTreść pisma dostępna na naszej stronie.
nia w jawny lub zakamuflowa2.04.2013 Rocznica śmierci Jana Pawła II.
ny totalitaryzm.”
-2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce Jana Pawła
II Papieża Polaka. Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wy(Ciąg dalszy na stronie 4)
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4.04.2013 Rozmowy o funduszu
motywacyjnym w Enea Operatorze.
W Poznaniu firma Keystone Consulting zapoznała stronę społeczną oraz przedstawicieli pracodawcy z założeniami do opracowywanego w Operatorze Regulaminu Funduszu Motywacyjnego. Firma Keyston będzie doradzała stronom dialogu w Operatorze w procesie tworzenia w/w regulaminu. Powołano 14
osobowy zespół w połowie złożony ze strony społecznej. Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Enea w zespole
reprezentować będą Piotr Adamski oraz Tadeusz Dachowski.
Zakończenie prac zespołu planowane jest na wrzesień 2013 r.

Rozmowy na temat motywacji w Operatorze.

4.04.2013 Obradowała KM NSZZ
Solidarność Enea.
W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad

Tematyka obrad KM:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia MK
z 5 marca 2013 r.
2.Członkowie Prezydium KM zdali relację z wydarzeń jakie
miały miejsce od 5.marca 2013 r..
3.Podsumowano wybory członka zarządu Enea Operatora, oraz
wyniki uzyskane przez Naszego Kandydata w poszczególnych
jednostkach organizacyjnych.
4.Protokół dodatkowy nr 7 do porozumienia
o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea Operatorze( fundusz
motywacyjny). Zapoznano się z treścią
odmowy rejestracji protokołu przesłaną
przez Państwową Inspekcją Pracy w Poznaniu.
5.Wspólna działalność socjalna. KM przyjęła stanowisko w sprawie obszarowego
podporządkowania pracowników spółek
będących we wspólnej działalności socjalnej. Pozytywnie ustosunkowano się do pisma pracowników Energobudu Oddział Gorzów Wlkp. i Bydgoszcz.
6. Protokół dodatkowy nr 8 do porozumienia o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea Operatorze
(odprawy emerytalne dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązującego prawa). Członkowie KM przyjęli stosowną
uchwałę w tej sprawie.

7.Protokół dodatkowy do ZUZP Eneos (zwiększenie funduszu
nagród z 1 do 2,5 %).Przyjęto uchwałę upoważniającą prezydium do podpisania w/w protokołu.
8.Fundusz motywacyjny. Powołano zespół do opracowania
regulaminu funduszu motywacyjnego w Operatorze. KM będzie miała dwóch przedstawicieli w tym zespole. Opracowany
materiał będzie podlegał weryfikacji przez władze związku.
9. Zmiany w Regulaminie Pracy. Pracodawca w Operatorze
zaproponował zmiany do Regulaminu Pracy. KM ustosunkowała się do tych propozycji. Negatywnie oceniono zaproponowane zmiany do regulaminu.(niezgodne z zapisami ZUZP).
10. Porozumienie o zasadach przejścia części ZOK z Operatora
do Enea Centrum. Zapoznano członków KM z zawartym w
dniu 28.03.2013 Porozumieniem.
11. Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających
praw do akcji Enea wynikające z porozumienia z 28.05.2008 r.
ze Zdroiska. KM wystosowała w tej sprawie pismo do Zarządu Enea S.A.
12. Porozumienia płacowe w spółkach grupy Enea. Członkowie
MK przestawili porozumienia płacowe oraz uzgodnienia zawarte w ich spółkach.
13. Sytuacja w spółkach grupy Enea. Brak ładu korporacyjnego
powoduje powstanie bardzo trudnej sytuacji w niektórych spółkach grupy.
14.Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu -zmiany do ZUZP.
Upoważniono członków Komisji Podzakładowej z Bydgoszczy
do negocjacji zmian. Wyniki zostaną przedstawione członkom
KM.
15. Projekty w Operatorze. Analiza efektów i kosztów oraz wnioski na przyszłość.
15. Umowy śmieciowe w Enea.
Patologia występująca w kraju
powoli wkracza do grupy Enea.
Członkowie KM zbiorą wszystkie
takie przypadki i przedstawią
razem z wnioskami na następne
zebranie.

5.04.2013 Świąteczne spotkanie członków
Koła E i R.
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
spotkali się członkowie Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. Organizatorzy zadbali o świąteczny wystrój
oraz potrawy Wielkanocne. Były wspomnienia ,życzenia oraz
sympatyczna atmosfera. K. Gonerski zapoznał zebranych z
aktualną sytuacją panującą w Enea Operatorze.

Spotkanie świąteczne naszych byłych pracowników.

9.04.2013 W Operatorze o działalności
socjalnej, posiłkach profilaktycznych,
Regulaminie Pracy i ZUZP.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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niej w spółkach z grupy Vattenfall, gdzie pełniła m.in. funkcje
Wiceprezesa Zarządu w spółce Vattenfall IT Poland oraz funkcję Head of Finance and Controlling, Członka Zespołu Zarządzającego i Komitetu Sterującego projektu Vattenfall IT Infrastrukture Service – struktury realizującej zadania w Polsce,
Niemczech, Szwecji, Danii, Finlandii. Była również Dyrektorem ds. finansów i controllingu oraz Członkiem Zespołu Zarządzającego i Komitetu Sterującego spółki Vattenfall Business
Services Poland realizującej zadania centrum usług wspólnych
Uzgodnienia w Operatorze.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Opera- dla Grupy Vattenfall w zakresie finansów i rachunkowości,
torze żeby rozmawiać o najpilniejszych sprawach do załatwie- obsługi klientów, zarządzania zasobami ludzkimi i usługami
IT.
nia w Operatorze i nie tylko. Tematyka rozmów:
1. Plan wspólnej działalności socjalnej. Podpisano uzgodnienie Od 2010 r. pracowała jako Dyrektor Jednostki Centrum Gospow sprawie Energobudu Oddział w Gorzowie Wlkp. i Bydgosz- darki Własnej Grupy PZU, gdzie była odpowiedzialna za zarządzanie księgowym centrum usług wspólnych dla spółek PZU
czy (odstępstwo od terytorialnej podległości)
2.Posiłki profilaktyczne wydawane w okresie zimowym (od 1 Życie oraz PZU S.A..
Dalida Gepfert ma rozpocząć pracę na stanowisku członka zalistopada do 31 marca –załącznik nr 27 do ZUZP).
3. Protokół dodatkowy nr 8 do porozumienia o stosowaniu Za- rządu ds. finansowych Enei od dnia 23 kwietnia 2013 r..
kładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea Operatorze
(odprawy emerytalne dostosowanie zapisów do aktualnie obo- 10.04.2013 Gorzowskie obchody 3 rocznicy
wiązującego prawa). Przedstawiciele NSZZ Solidarność zaprokatastrofy Smoleńskiej.
ponowali wniesienie do protokołu punktu o uzgadnianiu zmian
Gorzowianie
licznie
przybyli na uroczystą mszę świętą w indo Regulaminu Pracy. Zwróciliśmy też uwagę ,że prot. dod. nr
tencji
ofiar
katastrofy
Smoleńskiej. Uroczystej mszy jaka odby7 nie został zarejestrowany i wskazana jest zmiana numeracji.
ła
się
w
gorzowskiej
Katedrze
przewodniczył Biskup pomocTemat do rozpatrzenia na następne spotkanie.
niczy
Tadeusz
Lityński.
W
homilii
mówił o niewyjaśnionych
4.Zmiany do Regulaminu Pracy. Zaproponowane przez pracodo
tej
pory
przyczynach
katastrofy.
Wspomniał, że jesteśmy
dawcę zmiany budzą wiele kontrowersji. Brak jest zgody na
świadkami publicznego spektaklu podczas którego ujawniają
likwidację punktów kasowych. Równoważny czas pracy ma
wpływ na emerytury pomostowe dlatego należy rozważyć celo- się zasadnicze różnice dzielące Polaków. Ale ponad podziałami
wość stosowania takiego czasu pracy. Zaproponowane zmiany zobowiązani jesteśmy uszanować pamięć ofiar katastrofy.
są niezgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym
Pracy, dlatego nie będzie zgody na taki Regulamin
Pracy.
5.Ustalono następny termin spotkania na 23 kwietnia 2013 r.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

9.04.2013 Projekty –rozdawnictwo
pieniędzy –efekty dla firmy?.

Bp.T.Lityński wygłasza homilię w gorzowskiej Katedrze

Po mszy przedstawiciele organizacji kombatanckich, licznie
przybyłe poczty sztandarowe Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, NSZZ Solidarność ( nasz poczet również),
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i gorzowskich szkół,
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Białym Krzyżem Solidarności. Ks. prałat Witold Andrzejewski wspominał
atmosferę żalu i zadumy towarzyszącą Polakom w pierwszych
dniach po tragedii.
Nagrody dla „wybrańców”

Katyń powtórka z historii

Związki Zawodowe działające w Operatorze wystosowały piZbrodnia katyńska (w Polsce określesmo do Rady Nadzorczej Enea Operatora. Pismo jest reakcją na
nie równoznaczne ze słowem Katyń i
omijanie zasad wynagradzania zawartych Zakładowym Ukłalas katyński) – wymordowanie na
dzie Zbiorowym Pracy poprzez wypłacanie nagród za pracę w
mocy decyzji Biura Politycznego KC
37 projektach. Czy oprócz wypłat nawet po kilkanaście tysięcy
WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjozłotych dla uczestników projektów są jakieś wymierne efekty
nariuszy NKWD na wiosnę tego roku
wdrażania tych projektów?
przetrzymywanych w obozach na teryTreść pisma do RN Operatora dostępna na nasze stronie.
torium ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeń9.04.2013-Nowy członek zarządu w Enei. ców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich
We wtorek 9 kwietnia br. rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób
w sprawie powołania ze skutkiem od dnia 10 maja 2013 r. no- cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczywego członka zarządu ds. finansowych.
pospolitej
Polskiej.
Na stanowisko to powołano Dalidę Gepfert, która od 1997 roku
(Ciąg dalszy na stronie 6)
pracowała w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym, a póź-
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

wość dotyczy uprawnień do akcji pracowniczych po podziale
przedsiębiorstwa i powstaniu Enea Operator Sp. z o.o.
Odpowiedź Sądu Najwyższego będzie miała bezpośredni
wpływ na wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Do
czasu uzyskania odpowiedzi rozprawa została odroczona.
12.04.2013 minęło dwa lata od złożenia pozwu przez pełnomocnika P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp. Z informacji otrzymanych od naszego
pełnomocnika dowiedzieliśmy się ,że w tym roku ciężko będzie
oczekiwać wyroku w Naszej sprawie.

17.04.2013 Strategia Społeczna
NSZZ Solidarność-spotkania z załogą.
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbyło się otwarte spotkanie z załogą. Głównym tematem spotkaEkshumacja zwłok w Katyniu
nia była prezentacja Strategii Społecznej NSZZ Solidarność dla
W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska PolEnea Operatora. Prezentowana strategia stanowi alternatywę
skiego – w tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i pododla przyjętej 9.11.2012 r. uchwałą zarządu Operatora Strategii
ficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w
rozwoju Spółki na lata 2012 – 2020. Rozwój wg zarządu ma
Ostaszkowie). W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie popolegać skupieniu się na działalności podstawowej i wyłączenad 7 tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 r. przez
nie poza organizację działalności wspierających. Strategia
NKWD i przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupozakłada rozwój Naszej Firmy poprzez likwidację Posterunwanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
ków Energetycznych, Rejonów Dystrybucji i Oddziałów
Polskiej, niemających statusu jeńca, zamordowanych na podDystrybucji. Oprócz tego strategia łamie zawarte porozumiestawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP.
nia oraz zakłada likwidację miejsc pracy i z tego powodu jest
Polscy jeńcy wojenni w kwietniu i maju 1940 r. zostali zadla nas nie do przyjęcia. Prezes Różycki na spotkaniu ze
mordowani a następnie pogrzebane w zbiorowych mogiłach –
związkami zawodowymi 1 lutego 2013 r. przedstawił etapy
w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatiwdrażania strategii. Jednym z etapów miała być prezentacja
chatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy
Strategii zarządu na otwartych spotkaniach w siedzibach Rejoofiar w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była przepronów Dystrybucji i Oddziałów Dystrybucji. Jak do tej pory nic
wadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono
nam nie wiadomo o takich spotkaniach , a miały się one odbyzbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium
wać w marcu i kwietniu 2013 r.
ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co
dało początek wyżej wymienionemu terminowi.
Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie
względami klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pionu śledczego
Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo
(zbrodnię przeciwko ludzkości), w sprawie której jest od 30
listopada 2004 prowadzone śledztwo. Polska ocena prawna
zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to prawdopodobnie
powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie
Spotkanie z Załogą Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
odszkodowań dla rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogliby Takie spotkania odbywają się za to z naszej inicjatywy w PE,
być chronieni przedawnieniem.
RD i OD. Spotkanie w Centrali OD zakończyło pierwszy etap
spotkań. Jeżeli jest jeszcze potrzeba spotkania w tej i innych
16.04.2013 Kolejna rozprawa przed
sprawach
, to prosimy o kontakt, na pewno się zjawimy.
Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

18.04.2013 Odpowiedź MSP na kolejną
interpelację Posłanki E.Rafalskiej.
W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna
rozprawa apelacyjna dotycząca niezaliczenia stażu pracy w
Enea Operator do stażu akcyjnego w Enea S.A. Powodów reprezentowali -Pełnomocnik Paweł Cierkoński oraz przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-K. Gonerski i
M. Kępiszak. Pozwaną czyli Enea S.A. reprezentowali Paweł
Moskwa i Jacek Siński.
Przewodniczący Składu Sędziowskiego- Marek Zwiernik poinformował strony ,że zagadnienie prawne którego dotyka pozew
pracowników przeciwko Enea S.A. nie jest jednoznaczne dlatego Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ma poważne wątpliwości
jakie rozstrzygniecie powinien wybrać. Dlatego Sędzia Zwiernik skieruje pytanie prawne do Sądu Najwyższego. Z krótkiego
uzasadnienia można było się dowidzieć ,że podstawowa wątpli-

Posłanka PiS z Gorzowa Wlkp. Elżbieta Rafalska 6 marca 2013
r. złożyła kolejną interpelację w sprawie planów likwidacji
Posterunków Energetycznych oraz Rejonów Dystrybucji na
terenie województwa lubuskiego. Zdaniem E. Rafalskiej działania takie spowodują utratę kolejnych miejsc pracy oraz negatywne skutki społeczne. Działania takie spowodują dalszy wzrost
bezrobocia w naszym województwie , które
już i tak należy do największych w kraju. W
związku z powyższym Posłanka poprosiła
Pana Ministra Skarbu Państwa o odpowiedź
na następujące pytania:
1. Czy ministerstwo przewiduje skutki ekonomiczne i społecznej zwolnień, jakie mają
nastąpić w woj. lubuskim?
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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2. Czy istnieje realna alternatywa zatrudnienia dla osób zwolnionych z rejonów dystrybucji i posterunków energetycznych?

29.03.2013 r. MSP osobiście udzielił odpowiedzi na w/
w interpelację. Z odpowiedzi dowiadujemy się że:
1.Restrukturyzacja nie będzie wiązała się z celową redukcją zatrudnienia.( czyżby nie celowa była możliwa?)
2.Pracownicy posiadają szczególną ochronę stosunku pracy.( dobrze ,że ktoś wreszcie nas o tym poinformował)
3. Koszty ponoszone przez Enea Operatora są zbyt wysokie .URE nie
chce ich uznawać za koszty uzasadnione.( koszty pracownicze są w
taryfie dystrybucyjnej)
4. W grupie Enea prowadzonych jest szereg projektów mających na
celu poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększenia pewności zasilania klientów.( projekty te łamią zawarte porozumienia i służą tylko rozdawnictwu pieniędzy)
5. Strategia zakładająca likwidację placówek energetycznych podlega
obecnie uzgodnieniom (ciekawe z kim?)
6.Planuje się zmniejszenie ( nie używamy słowa likwidację?) z 11 do
5 Rejonów Dystrybucji oraz z 37 do 20 Posterunków Energetycznych.
Zmniejszenie liczby RD i PE nie wpłynie na pogorszenie poziomu
utrzymania sieci.( może zlikwidujmy wszystkie placówki energetyczne , skoro nie ma to wpływu na utrzymanie sieci)
7 Działania restrukturyzacyjne będą podlegały konsultacjom ( nie
uzgodnieniom). W opracowywaniu ostatecznej wersji restrukturyzacji
będą brali aktywny udział wszyscy pracownicy (ciekawe jak to chcą
zrobić?) Może w trakcie planowanych 80 spotkań z kadrą i pracownikami.
8. Proponowane zmiany nie przewidują powstania negatywnych skutków społecznych.( zmiana miejsca pracy, degradacje to nie są negatywne skutki społeczne, bardzo ciekawe )
9. Planuje się bardzo duże inwestycje w sieć w latach 2013-2014.
( ciekawe kto je będzie wykonywał skoro cały czas ogranicza się zatrudnienie)
10. Nie przewiduje się zwolnień pracowników , ale nie odtwarzane
będą stanowiska po naturalnych odejściach oraz planuje się kolejną
akcję Pakietu Dobrowolnych Odejść.( bardzo dobre wyniki osiągane
przez Operatora , inwestowane są w likwidację miejsc pracy)
11. Obawy Posłanki Rafalskiej są nieuzasadnione. ( liczymy ,że Pani
Poseł nie da się spławić takimi pismami).
Podsumowując odpowiedź MSP-mowa trawa , zaklinanie rzeczywistości.

25.05.2013 Sulęcin-XII edycja Turnieju
Solidarności w piłce siatkowej.
Szczegóły o tej i innych organizowanych imprezach na naszej
stronie: Menu-Organizowane
przez nas imprezach.

——————————————————
Ciekawe artykuły:
Wysokie rachunki za prąd-obalenie rządu w Bułgarii.
Wysokie styczniowe rachunki za energię wywołały masowe protesty
uliczne w Bułgarii, które doprowadziły do obalenia centroprawicowego rządu. Seria ulicznych protestów wywołanych wysokimi cenami
energii doprowadziła w Bułgarii do trwającego od kilku tygodni kryzysu politycznego. Żądania protestujących z ekonomicznych zmieniły
się w polityczne, przede wszystkim w postulat dymisji rządu. Centroprawicowy gabinet premiera Bojko Borysowa podał się do dymisji 20
lutego. Przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii odbędą się
12 maja.
Po fali protestów Bułgarski urząd regulacji energetyki obniżył od
średnio o 7 procent cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.
W związku z decyzją urzędu bułgarska filia austriackiej firmy EWN,
która działa na terenie południowo-wschodniej Bułgarii, obniży rachunki dla odbiorców o 7,28 proc., czeski CEZ, monopolista energetyczny na zachodzie Bułgarii - o 7,17 proc., a inna czeska firma Energo-Pro, działająca na północnym wschodzie Bułgarii - o 6,22 proc.
————————————————————————————

Węgry-będziemy wymuszać obniżkę cen energii

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył , że jeśli zajdzie konieczność, to rząd będzie wymuszał obniżkę cen energii elektrycznej, gazu i
ogrzewania. Zareagował w ten sposób na protesty koncernów energetycznych w związku z obniżką cen.
W węgierskim sektorze usług komunalnych dominują zagraniczne
firmy: niemieckie RWE i E.ON oraz francuskie GDF i EDF. "Jeśli
18.04.2013 Poświęcenie sztandaru KP
współpraca między rządem a dostawcami energii nie jest możliwa,
rząd będzie kontynuował politykę wymuszania obniżki cen (w sektoNSZZ Solidarność Enea Szczecin
rze energetycznym), żeby spadły do średniego poziomu europejskiego" - powiedział Orban na antenie radia MR1.
Według niego koncerny "zmówiły się przeciwko węgierskim rodzinom, z których ciągną zyski". Orban oskarżył dostawców energii o to,
że zarabiają "setki miliardów forintów, które następnie wywożą z
powrotem do siebie".
Spór koncernów energetycznych z rządem Orbana toczy się od 6
stycznia 2012 r., kiedy Urząd Nadzoru Energii wprowadził specjalnym
dekretem 10-procentową redukcję cen energii elektrycznej, gazu i
ogrzewania dla gospodarstw domowych. Koszty wspomnianej obniżki, która miała chronić obywateli przed "nadmiernymi zyskami" koncernów, mieli pokryć dostawcy poprzez obniżenie marż.
Rząd argumentował, że musi ingerować w proces kształtowania cen,
ponieważ w latach 2002-2010 ceny energii na Węgrzech wzrosły o
200 proc. i doprowadziły do poważnego zubożenia obywateli. Koncerny zaskarżyły jednak Urząd i na początku marca wygrały sprawę w
W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Trzęsaczu odbyła się urosądzie.
czysta msza święta podczas której poświęcono sztandar Komisji
Deputowani rządzącego Fideszu zakwestionowali orzeczenie sądu;
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin.
W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli: Duszpasterze Energetyków premier Orban uznał je za "skandaliczne", zapowiadając, że nie tylko
je anuluje, ale też doprowadzi do kolejnej obniżki cen surowca.
ze Szczecina i Poznania, Przedstawiciele Zarządu Regionu Pomorza
Zachodniego z Przewodniczącym i pocztem sztandarowym, Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki, Członkowie RN Enea S.A. Czło- Zwiększono również uprawnienia Urzędu Nadzoru Energii, który
nek Zarządu Operatora oraz przedstawiciele Komisji Podzakładowych będzie decydował o cenach energii. Jego decyzje będą ostateczne - nie
z Poznania , Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry wraz z pocz- będzie ich można kwestionować w sądzie. Szef Urzędu będzie zatami sztandarowymi oraz władze i członkowie Szczecińskiej Komisji. twierdzany przez premiera na 7-letnią kadencję.
Wszystkie Komisje Podzakładowe w Enea mają już swoje sztandary.
Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria zdjęć-Nasze sztandary.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Badania dodatkowe

Kościół Chrystusa Króla na Zawarciu

Prezes firmy wysłał wszystkich swoich pracowników na dodatkowe badania. Każdy pracownik ma się zgłosić do ambulatorium celem zbadania krwi i kału. Po co ??--pyta Kowalski.
Muszę wiedzieć kto ma robotę we krwi , a kto w d…..

KOMENTARZ KISIELA

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
„Naród , który nie zna swojej przeszłości,
umiera i nie buduje przyszłości.” JP II

LICZBY MIESIĄCA
-12,30 zł wartość akcji Enea 22.04.2013 godz.9.21
1.04.2009 Wizyta Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gorzowie Wlkp. -21,6 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
- 712 mln. zł wyniósł zysk netto grupy Enea za 2012 r.
OKIEM JUJKI
-3,1 mln. zł zarobił w 2012 r. prezes PKN Orlen. Średnia na
miesiąc prawie 260 tys. zł.
-Po 1,3 mln. zł premii dostaną Prezesi Stadionu Narodowego
M.Herrza i A.Bogucki - za przygotowania i pracę przy projekcie
Euro 2012. Rafał Kapler - były szef NCS - otrzyma 500000zł.
- 976 122, 31 zł. przeznaczono na nagrody dla Kancelarii Sejmu
za 2012 rok . Szef Kancelarii Sejmu - 65 341,53 zł, zastępca szefa
Kancelarii Sejmu - 56 279,88 zł, dyrektorzy biur łącznie z dyrektorem generalnym, który kieruje gabinetem Marszałka Sejmu -

854 500, 90 zł.
-570 000. zł przeznaczono na nagrody w 2012 r.dla kancelarii Prezydenta B. Komorowskiego. Średnia nagroda dla Prezydenckich Ministrów wyniosła-39000 zł , a dla doradców 36000zł.
-3833 zł .wyniosła w marcu 2012 przeciętna płaca brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób
„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.
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