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756 urodziny Gorzowa Wlkp.

VII Spływ Kajakowy Drawa 2013

ZJAZD DELEGATÓW POZ NSZZ
SOLIDARNOŚĆ ENEA GORZÓW WLKP.
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w Gubinie, a rok później został wybrany Przewodniczącym
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enei w Zielonej
Górze. W 2008 roku delegowany przez załogę został członkiem
zarządu ds. pracowniczych Enei Operator. Ukończył studia na
Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki powołało w dniu Od nowego Zarządu oczekujemy normalności , czyli końca
26 czerwca nowy zarząd w składzie: Michał Jarczyński, prezes wojen, podchodów, sporów zbiorowych , włóczenia się po
zarządu, Marek Szymankiewicz, wiceprezes ds. infrastruktury Sądach , Agencjach Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prosieciowej, Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. finansowokuraturach.
ekonomicznych oraz Jakub Kamyk, wiceprezes ds. pracowni26.06.2013 Związkowcy zawiesili udział w
czych. Kadencja nowego Zarządu trwa 3 lata.
Nowy zarząd zastąpił zarząd minionej kadencji, która trwała od
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno2010 r. w składzie: Artur Różycki prezes zarządu, Grzegorz
Gospodarczych.
Kiczmachowski, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych,
Przedstawiciele związków do obecnego na spotkaniu premiera
Artur Kowalczyk, wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej.
zwrócili się o odwołanie ministra Władysława KosiniakaWiceprezes ds. pracowniczych Jakub Kamyk, wchodzący w
Kamysza. To warunek, żeby wrócić do rozmów.
skład zarządu upływającej kadencji, ponownie wybrany przez
pracowników będzie nadal pełnił swoją funkcję w nowym zarządzie, a Przemysław Zaleski, odpowiadający dotychczas za
obszar handlu, od miesiąca kieruje spółką Enea Trading.
Michał Jarczyński zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami
konsultingowymi. Od 1998 r. pracował w
Arctic Paper Kostrzyn, jako Dyrektor Finansowy, a od 2002 r. jako prezes zarządu. W latach 2009-2013 obejmował stanowisko CEO międzynarodowej grupy kapitałowej Arctic Paper, nadzorując m.in.
cztery elektrociepłownie (blok parowo-gazowy w Polsce, elekOd lewej: T. Chwałka, J. Guz, P. Duda
trownię wodną i elektrociepłownię biomasową w Szwecji oraz - 26 czerwca skończył się w Polsce pozorowany dialog spoelektrociepłownię opartą na węglu kamiennym w Niemczech). łeczny - powiedział Piotr Duda, wręczając premierowi oświadUkończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów
czenie podpisane przez szefów reprezentatywnych central
Politechniki Poznańskiej oraz studia podyplomowe z finansów związkowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ. Następnie
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
liderzy opuścili salę.
Marek Szymankiewicz z energety„Rząd w ostatnich tygodniach, mimo jednoznacznego sprzeciką i Grupą Enea związany jest od początwu reprezentatywnych związków zawodowych, po raz kolejny
„uelastycznił” Kodeks Pracy. Wbrew żądaniom związkowców,
ku swojej kariery zawodowej. W latach
2001-2002 członek zarządu Energetyki
nie podjął nawet próby uzgodnienia nowych rozwiązań na plePoznańskiej odpowiedzialny za sprawy
narnym posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społecznohandlowe, a w okresie 2003-2006 prezes
Gospodarczych. Minister pracy i polityki społecznej, Przewodniczący Trójstronnej Komisji Władysław Kosiniak-Kamysz,
zarządu EnergoPartner - jednej z pierwszych spółek zajmujących się hurtowym
bagatelizując wniosek strony związkowej, nie zwołał jej pleobrotem energią elektryczną. Przez 5 lat zarządzał Departanarnego posiedzenia przed skierowaniem rządowego projektu
mentem Handlu w Enei., następnie Departamentem Planowania do konsultacji wewnątrzresortowych, a premier Donald Tusk
i Rozwoju w Enei Operator. Absolwent Politechniki Poznańzrejterował przed dyskusją na ten temat, mimo osobistego zoskiej, ukończył Studium Menedżerskie w Wielkopolskiej Szko- bowiązania się, że będą kontynuowane rozmowy między innyle Biznesu oraz Studium Zarządzanie Obrotem Energii Elekmi nad tym projektem jeszcze w maju, przed ostatecznymi pratrycznej w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.
cami w Sejmie” – napisali w oświadczeniu Piotr Duda, przewodniczący
KK NSZZ „Solidarność”, Jan Guz, przewodnicząMagdalena Bartoś posiada ponad
cy
OPZZ
oraz
Tadeusz Chwałka, przewodniczący FZZ.
pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu
Związkowców szczególnie zbulwersowała postawa ministra
finansami spółek prawa handlowego. Kapracy. „Odkąd Władysław Kosiniak-Kamysz został mianowany
rierę zawodową rozpoczynała w firmie
przewodniczącym Trójstronnej Komisji, instytucja ta stała się
Ernst&Young. Od 2007 roku związana z
fasadowa, a głos strony związkowej jest w niej całkowicie lekGrupą PKN Orlen. W latach 2009 -2012
dyrektor finansowy i członek zarządu gieł- ceważony. Dialog społeczny, który jest wpisany w polską Konstytucję, nie istnieje, a rząd wdraża kluczowe rozwiązania dotydowej spółki Zelmer, a ostatnio pełniła
funkcję dyrektora finansowego spółki Nike Poland. Absolwent- czące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek
uzgodnień. Negocjacje ustaw w Komisji Trójstronnej często
ka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
odbywają się w przyspieszonym trybie, a wiele ważnych ustaw
ukończyła studia podyplomowe na Uniw ogóle nie trafia do Komisji” – argumentują liderzy związkowersytecie Warszawskim z dziedziny rozwi. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ uznały więc, że współwoju globalnego oraz cykl egzaminów
praca z ministrem w ramach Trójstronnej jest niemożliwa.
ACCA.
„W tej sytuacji, trzy największe centrale reprezentatywnych
Jakub Kamyk jest związany z energezwiązków zawodowych zawieszają swój udział w pracach
tyką od 1981 roku. W 2005 roku został
kierownikiem Posterunku Energetycznego
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

26.06.2013 Nowy Zarząd
Enea Operator
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Enea Szczecin-Krzysztof Nawrocki. Przedstawiciel Załogi w
Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, WojeRadzie Nadzorczej Enea Operator –Tadeusz Dachowski.
wódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz wszystkich
Trójstronnych Zespołach Branżowych. Domagamy się zarazem
dymisji ministra pracy i polityki społecznej oraz jego natychmiastowego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Trójstronnej Komisji.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

27.06.2013 Przekazanie władzy
w Enea Operator.
W siedzibie Spółki ENEOS odbyło się spotkanie pod przewodnictwem członka Zarządu ENEA S.A. ustępującego Zarządu i
nowego Zarządu ENEA Operator z reprezentacją związków
zawodowych.
Delegaci POZ NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. na sali obrad

Od lewej: A. Różycki, A. Kowalczyk, P. Orlof

Przewodniczący KM NSZZ Solidarność Piotr Adamski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że Pan Prezes Paweł Orlof organizując to spotkanie wpisał się niestety w retorykę ustępującego Zarządu ENEA Operator i w zaproszeniu pozwolił sobie
wezwać stronę społeczną, zamiast zgodnie z obowiązującym
prawem i obyczajem uzgodnić z nią termin spotkania.
Prezes w odpowiedzi stwierdził, że wezwanie wynikało z wyjątkowości sytuacji i zastrzegł, że ten sposób działania nie jest
absolutnie adekwatny do intencji Zarządu ENEA SA. Zadeklarował w tym względzie ścisłą współpracę ze stroną społeczną.
Ponadto Przewodniczący Piotr Adamski w swoim wystąpieniu
życzył ustępującemu zarządowi szczęścia do prawa, nie odbierając przy tym mu prawa do szczęścia, a to przede wszystkim z
uwagi na rozpoczynający się właśnie dzisiaj proces karny o
utrudnianie prowadzenia w sposób legalny sporu zbiorowego.
Wystąpienie Przew. KM NSZZ Solidarność ENEA poparły
pozostałe uczestniczące w spotkaniu związki zawodowe.
Prezes Michał Jarczyński podziękował za duże zainteresowanie
ze strony społecznej jego osobą, które przejawiło się poprzez
zaciąganie o nim opinii od związków zawodowych z papierni
w Kostrzynie. Wyraził też przekonanie, że żaden ze związków
zawodowych z Arctic Paper nie wydał o nim złej opinii, ale też
zauważył słusznie, że na opiniach nie jest zbudowana wiarygodność. Zadeklarował, że swoim postępowaniem doprowadzi
do tego, że będziemy o nim mieli równie pozytywne zdanie jak
związki z papierni.
Przewodniczący Adamski po wystąpieniu Nowego Prezesa
zauważył w jego wypowiedziach akcent typowy dla gwary
poznańskiej i stwierdził, że trudno byłoby mu się wyprzeć że
jest poznaniakiem Spotkanie trwało niecałe pół godziny.

26-27.06.2013 WZD POZ NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
W Pogorzelicy odbył się Walny Zjazd Delegatów Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wlkp. Oprócz Delegatów w zjeździe uczestniczyli zaproszeni
goście : - Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność-Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność –Piotr Adamski,
Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność

Po wyborze władz Zjazdu ,Delegaci przystąpili do realizacji
wcześniej przyjętego programu zebrania:
1. K. Gonerski przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Podzakładowej od ostatniego Zjazdu Delegatów tj. od
7.09.2012 r.
2.M.Kępiszak przedstawił sprawozdanie finansowe.
3. A. Garczyński zapoznał Delegatów z protokołem z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Gorzowskiej Komisji Podzakładowej.
4.Po krótkiej dyskusji Delegaci przyjęli do wiadomości przedstawione sprawozdania oraz protokół pokontrolny.
5. Wystąpienia zaproszonych gości. Goście Zjazdu przekazali
najnowsze wiadomości dotyczące sytuacji społecznopolitycznej w branży , kraju oraz grupie Enea.
6. Przyjęcia członków. Członkowie KP Gorzów Wlkp. stosowną uchwałą przyjęli w szeregi Naszej Organizacji kolejne trzy
osoby z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
7.Stanowiska Zjazdowe. Do Zarządu Operatora skierowano
dwa stanowiska. W pierwszym zaapelowali do władz Operatora o wycofanie się z nowego Systemu Ewidencji czasu
Pracy, a w drugim zawnioskowali o wycofanie Uchwały nr
421/2012 o przyjęciu projektu Strategii rozwoju Spółki na
lata 2012-2020 r.( pełna treść stanowisk dostępna na naszej
stronie Menu-Aktualności)
8.Wybory władz związku na nową kadencję. Delegaci zapoznali się z uchwałą Komisji Krajowej nr 5/2013 ws. kalendarza
wyborczego na kadencję 2014-2018.

27.06.2013 Sąd przyznał rację
KM NSZZ Solidarność Enea.
Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
Wydział VII Karny odbyło się
posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie
o umorzeniu dochodzenia prokuratorskiego dwóch instancji w sprawie przeszkadzania przez Zarząd ENEA Operator sp. z o.o. w
prowadzenia w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego.
Podczas posiedzenia Sądu strona NSZZ "Solidarność" podtrzymała nasz wniosek o ukaranie Zarządu ENEA Operator na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 maja 1991 o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy:
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną
funkcją: 1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w
sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, 2) nie dopełnia
obowiązków określonych w tej ustawie - podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Sąd dopatrzył się kardynalnych niedociągnięć ze strony Prokuratur: Rejonowej i Okręgowej w Poznaniu i przychylił się do
wniosku Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność"
ENEA, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia.

27.06.2013 Manifestacja Energetyków
w Gdańsku.

27.06.2013 Rozwiązanie
Związku
Pracodawców
Energetyki !!!!!!
Obradujący 27 czerwca 2013 r.
przedstawiciele firm energetycznych
podjęli uchwałę o rozwiązaniu Związku Pracodawców Energetyki (ZPE). Kolejny jaskrawy przykład ,jak obecna ekipa rządząca prowadzi dialog społeczny w Polsce. ZPE był stroną
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz reprezentantem pracodawców w Trójstronnym Zespole do spraw Branży Energetycznej .Info ze strony ZPE „TZdsBE został powołany celem: kontynuowania trójstronnego dialogu sektorowego, godzenia interesów stron, wypracowywania stanowiska w
sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa wobec
branży energetycznej oraz interesów pracowników i pracodawców”.
Rozumiemy ,że od lipca nie będzie już nawet pozorowanego
dialogu, pracodawcy będą dbali tylko o swój biznes, a o interes
państwa i pracowników trzeba będzie walczyć na ulicach.
Kolejny dowód na to ,że obecnej ekipie trzeba powiedzieć:
PANOM JUŻ DZIĘKUJEMY.

„Cukier krzepi, ENERGA wykańcza” pod takim hasłem dwa
tysiące pracowników grupy kapitałowej ENERGA protestowało 27 czerwca w Gdańsku przeciw restrukturyzacji i zwolnieniom w firmie. – Chcemy, żeby władze spółki siadły z nami do
rozmów. Nie zgadzamy się na zwalnianie pracowników w sektorze energetyki – mówili związkowcy. W proteście wzięli
udział pracownicy z wszystkich 8 oddziałów grupy ENERGA:
z Elbląga, Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka,
Słupska i Torunia, a także związkowcy z Enei oraz innych
przedsiębiorstw energetycznych. Część pracowników nie mogła wziąć udziału w gdańskiej akcji, ponieważ nie otrzymali
urlopów. Do organizatorów protestu dotarły nawet relacje o
straszeniu pracowników zwolnieniami w przypadku przyjazdu
do Gdańska. ”Chcemy wykrzyczeć nasze zdanie o tym, co
dzieje się w grupie ENERGA, w energetyce i całej polskiej
gospodarce. Praca w Polsce staje się luksusem. Pracodawcy
mówią o rzekomych przywilejach, tymczasem to są uprawnie28.06.2013 O problemach grupy Enea
nia pracownicze, które sami podpisali, a teraz nie chcą ich rez Zarządem Enea S.A.
spektować” – mówił Roman Rutkowski, przewodniczący MięZgodnie
z
wcześniejszymi
deklaracjami w Baranowie doszło
dzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”
do
pierwszego
roboczego
spotkania
stron dialogu społecznego
przy spółce Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu reprezentuw
grupie
Enea
S.A.
jący Wspólną Reprezentację Organizacji Związkowych Grupy
Kapitałowej ENERGA i jednocześnie przewodniczący Sekcji
Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele pracodawcy w Enea S.A.

Dyr. Olga Fasiecka przedstawiła wyniki badania satysfakcji
pracowniczej i komunikacji wewnętrznej przeprowadzone w
2012 na zlecenie poprzedniego Zarządu. Z badań tych wynika ,że tylko 15 % pracowników identyfikuje się z grupą Enea.
Prezes Paweł Orlof podsumował w/w wyniki i poinformował ,że obecny Zarząd Enea S.A. będzie chciał zmienić te bardzo niekorzystne wyniki. Kluczem do osiągnięcia tego celu ma
być konstruktywny dialog ze stroną społeczną . W tym celu
przedstawił harmonogram spotkań z przedstawicielami załogi.
Protest przed siedzibą Energii w Gdańsku
Prezes Dalida Gepfert przedstawiła aktualną sytuację finansoPowodem protestu jest właśnie restrukturyzacja w grupie
wą grupy, oraz zapowiedziała cykliczne informowanie strony
ENERGA i brak reakcji zarządu spółki na projekt porozumiespołecznej o sytuacji w grupie Enea.
nia przedstawiony przez organizacje związkowe. Zarząd na
Następnie przystąpiono do omawiania tematów zgłoszonych na
potrzeby mediów pozoruje rozmowy. W rzeczywistości od
spotkaniu w dniu 22.04.2013 r.
wielu miesięcy nie udało nam się spotkać. Nasz główny zarzut
1. Strategia grupy Enea. Strategia aktualnie jest aktualizowana.
dotyczy planów przekazania części zadań firmy do spółek zeWe wrześniu 2013 r. strona społeczna dostanie ten dokument
wnętrznych. To oznacza zwolnienia części pracowników, a w
do konsultacji.
przypadku pozostałych ich przeniesienie do firm zewnętrznych,
2.Ład korporacyjny. Diagnoza strony społecznej potwierdziła
co będzie oznaczało wyjęcie ich poza Ponadzakładowy Układ
się, ładu korporacyjnego po prostu w Enea nie ma. Zarząd zaZbiorowy Pracy – tłumaczy Roman Rutkowski.
mierza doprowadzić do przewartościowania myślenia pracowW proteście wziął również udział przewodniczący Gdańskiego
ników grupy kapitałowej na realizowanie interesu grupy utożZarządu Regionu NSZZ Solidarność -Krzysztof Dośla który
samiającego się z interesem i celem każdej spółki.
powiedział między innymi ,że: „zły przykład idzie z góry. Sy3.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających
tuacja w grupie ENERGA wynika z przyzwolenia politycznego
akcji pracowniczych. P.Orlof wyraził opinię całego Zarządu,
obecnego układu rządzącego na takie traktowanie pracowniwedle której zebrane przez poprzedni zarząd opinie prawne
ków i całego społeczeństwa”.
Polecamy komentarz pracownika Energii na str.9.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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uniemożliwiają realizację zapisów zawartych w Porozumieniu
z 28.05.2008 r. ze Zdroiska. Strona społeczna kolejny raz
powtórzyła swoje argumenty : w ELKO wypłacono takie
świadczenie, prospekt emisyjny Enea zawiera kwotę wynikającą z Porozumienia ze Zdroiska jako świadczenia na
rzecz pracowników.
Pozostałe tematy zgłaszane 22 kwietnia będą sukcesywnie rozpatrywane na kolejnych spotkaniach.
Dodatkowo strona pracodawcy poinformowała o:
- sposobie załatwienia spraw związanych z kosztami postępowań sądowych. -szukaniu pomieszczenia dla związków w siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej. - zmianach w Zarządach w
Enea Wytwarzanie oraz Enea Operator. -problemach z egzekwowaniem uprawnień do taryfy pracowniczej.
Strona społeczna zgłosiła konieczność kontynuowania działań
mających na celu objęciem pracowników grupy pakietowymi
świadczeniami zdrowotnymi. K.Gonerski przekazał stanowiska
Zjazdu Delegatów Organizacji Podzakładowej z Gorzowa.

2.07.2013 Urodziny Gorzowa Wlkp.
2 lipca obchodziliśmy 756 urodziny miasta Gorzowa Wlkp. Jak
co roku urodziny uświetniło uderzenie w Dzwon Pokoju przez
prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka oraz mieszkańców Gorzowa. Podczas uroczystości można było usłyszeć Hejnał Gorzowa w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej oraz obejrzeć
występy Kataryniarzy z Polski, Belgii, Holandii i Niemiec.
Po obchodach na Placu Grunwaldzkim, odbyła się uroczysta
sesja Rady Miasta w sali kameralnej Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej.
Podczas sesji przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski
wraz z prezydentem Tadeuszem Jędrzejczakiem wręczyli honorowe obywatelstwo miasta Gorzowa Wlkp. Teresie Marii Klimek oraz Edwardowi Korbanowi. O ile przyznanie zaszczytnego tytułu T.Klimek nie budziło najmniejszych wątpliwości , o
tyle w życiorysie E.Korbana jest poważna skaza –działalność
we władzach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Część
radnych na znak protestu w momencie wręczania odznaczania
E. Korbanowi opuściła salę kameralną.

energetycy z Gorzowskiego Oddziału Dystrybucji - Krzysztof
Gonerski oraz Edward Cadler
- To wyróżnienie dla osób, które piastując mniej lub bardziej
odpowiedzialne stanowiska, przyczynili się do rozwoju Gorzowa – powiedział przewodniczący Rady Miasta Jerzy Sobolewski

2.07.2012 Sąd Najwyższy w sprawie pozwu
pracowników Enea z OD Gorzów Wlkp.
W Warszawie Sąd Najwyższy w składzie : Przewodniczący
SSN Kazimierz Jaśkowski , SSN Maciej Pacuda i SSN Krzysztof Staryk zajmował się wątpliwością prawną Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie o zapłatę odszkodowania z
tytułu nienależnego wyliczenia stażu pracy dla celów nieodpłatnego nabycia akcji pracowniczych dla pracowników OD
Gorzów . Postanowieniem SN jest decyzja o niepodejmowanie
uchwały , gdyż zapytanie dotyczyło podziału spółki a w rzeczywistości nastąpiło prawne przeniesienie części
przedsiębiorstwa do innego
podmiotu tj. z ENEA SA. do
ENEA Operatora i w tym
przypadku , nie można kierować się Art. 38 B Ustawy
o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych.
W rozprawie uczestniczyli :
pełnomocnik Enea- mecenas
Jacek Siński , reprezentanci
pracowników -mecenas
Paweł Cierkoński ( na zdjęciu obok) i członkowie Prezydium KP NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Mariusz Kępiszak i Dariusz Gaik.
Teraz czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji Sądu Najwyższego oraz wyznaczenie terminu ogłoszenia wyroku Sądu
Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

2.07.2013 Powołano nowy
Zarząd Enea Centrum.
Zarząd Enea S.A. podjął decyzję w sprawie
wybrania nowych Członków Zarządu ENEA
Centrum SA. Prezesem Zarządu ENEA Centrum SA została wybrana Pani Katarzyna Mińkowska ( zdjęcie obok) , a funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych powierzono Pani Ewie
Troszczyńskiej.( zdjęcie poniżej) Są to osoby z
bogatym doświadczeniem
menedżerskim uzyskanym w Grupie Kapitałowej ENEA. Warto podkreślić, że prowadzone
rekrutacje na Członków Zarządu ENEA Centrum SA skierowane były głównie do pracowników Grupy Kapitałowej ENEA celem wykoHonorowy Obywatel Gorzowa Wlkp-Teresa Klimek
rzystania potencjału menedżerów pracujących
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa wcześniej
wewnątrz Grupy Kapitałowej ENEA. Proces rekrutacyjny przeotrzymali między innymi Jan Paweł II, Ryszard Kaczorowski, prowadzony został z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia
ks. Witold Andrzejewski i Edward Dębicki, ks bp. Adam Dycz- pracowników, bez wsparcia doradcy zewnętrznego. Głównym
kowski, działacze "S" Bronisław Żurawiecki i Stanisław Żytzadaniem nowo wybranego Zarządu ENEA Centrum SA
kowski .
będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości
Podczas uroczystej sesji wręczono także Odznaki Honorowe
utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Powyższa analiza
Miasta Gorzowa. Wśród wyróżnionych znaleźli się między
dotyczyć będzie finansów i księgowości, IT, zasobów ludzinnymi właściciel szkoły tańca Grzegorz Depta, brązowa meda- kich, logistyki i obsługi klienta we wszystkich spółkach
listka olimpijska, kajakarka Karolina Naja czy naczelnik miej- Grupy Kapitałowej ENEA. Zarząd ENEA Centrum SA zobliskiej drogówki Radosław Wróblewski. Miło nam poinformo(Ciąg dalszy na stronie 6)
wać ,że Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa otrzymali także
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Drawą. Ok. godz.16.00 zwycięsko dotarliśmy do Zatomia
gdzie zakończyliśmy pierwszy dzień spływu. Autokarem udaliśmy się do Drawna gdzie czekał na nas obiad .Po krótkiej sjeście poobiedniej spotkaliśmy się na wspólnej biesiadzie prowadzonej przez didżeja. Były tańce ,prezentacja zdjęć z poprzednich spływów ,konkursy muzyczne oraz pasowanie na kajakarza dla tych , którzy pierwszy raz uczestniczyli w naszym spływie. Zabawa była przednia a noc bardzo krótka.
7.07.2013 po śniadanku przy pięknej słonecznej pogodzie wy4.07.2013 Senat przyjął anty pracownicze ruszyliśmy na drugi łatwiejszy odcinek spływy tj. Prostynia Drawno. Kąpiele słoneczne i nie tylko, oraz dzika Drazmiany w Kodeksie Pracy
wa pozwoliły w pełni ocenić piękno Drawieńskiego Parku
Senat przyjął nowelizację kodeksu pracy, Narodowego. Mieliśmy okazję podziwiać ujście Starej Drawy,
która wprowadza roczny okres rozliczenio- oraz miejsce gdzie obie odnogi łączą się ponownie w jedno
wy i ruchomy czas pracy. Za przyjęciem
koryto. Potrawy grillowe przygotowane przez organizatorów na
ustawy z poprawkami głosowało 55 sena- jednym z miejsc postojowych pozwoliły uzupełnić stracone
torów, 30 było przeciw, czterech wstrzykalorie. Spływ zakończyliśmy przypływając obok Góry Zammało się od głosu. Ustawa wróci teraz do
kowej na jezioro Dubie zwane również jeż. Adamowo w
Sejmu. Po nowelizacji, okres rozliczenio- Drawnie. Organizatorzy zamówili piękną pogodę więc słoneczwy czasu pracy wydłuży się z 4 do 12 mie- ko zadbało o odpowiednią opaleniznę. Wypoczęci i szczęśliwi
sięcy, „jeżeli jest to uzasadnione przyczy- udaliśmy się na obiad do PE Drawno. Po obiedzie pełni niezanami obiektywnymi lub technicznymi, lub pomnianych wrażeń udaliśmy się do swoich miejsc zamieszkadotyczącymi organizacji pracy”. Nowe
nia. Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia , opalenizna,
przepisy pozwolą na stosowanie rozkładów czasu pracy na in- zdjęcia oraz nadzieja ,że za rok znów się spotkamy.
dywidualny wniosek pracownika, niezależnie od ustaleń ze
związkami lub reprezentacją pracowników. Umożliwią także
wprowadzenie różnych godzin rozpoczynania pracy albo przedziału czasu, w którym pracownik ma rozpocząć pracę.
Sprawdź jak głosował senator z twojego okręgu i wyciągnij
wnioski w przyszłych wyborach. Kto jak głosował można
sprawdzić na naszej stronie; Menu Aktualności.
gowany będzie do kompleksowego prowadzenia spraw w zakresie analizy dotyczącej utworzenia Centrum Usług Wspólnych, w tym również do przekazywania bieżących informacji
Stronie Społecznej. W opinii Zarządu ENEA SA nowo wybrani
Członkowie Zarządu ENEA Centrum SA zapewnią sprawne
zarządzanie Spółką oraz konsekwentnie będą umacniać pozycję
Grupy Kapitałowej ENEA. Źródło Enea News.

5-7.07.2013 Spływ Solidarności
Drawa 2013- Szlakiem JPII

Spływ po Drawie nie należy do łatwych.

Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność
Rejonu Dystrybucji Choszczno a szczególnie Waldemarowi
Ziółkowskiemu i Aleksandrowi Dementiewowi wielkie
słowa podziękowania za wzorową organizację.

Początek spływu ,zbiórka przed odprawą na wodzie.

Już po raz siódmy zwolennicy aktywnego wypoczynku z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się w Drawnie aby
uczestniczyć w spływie kajakowym szlakiem Jana Pawła II Drawa 2013. Organizatorem spływu był NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp. Pierwszego dnia tj. 5 lipca 2013 po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organizacyjne ,oraz
skosztować specjałów przygotowanych przez organizatorów
spływu.
6.07.2013 po śniadaniu udaliśmy się na pierwszy najtrudniejszy
etap spływu tj. na odcinek od Drawna do Zatomia Drawą płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa spływu prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i najpiękRadość z pokonania kolejnego odcinka.
niejszych zakątków Europy . Widoki jakie można było podziwiać rekompensowały trudy spływu w tym również częWięcej zdjęć z tegorocznego i wcześniejszych spływów na
ste wywrotki. Krótki odpoczynek oraz tradycyjna wojskowa
naszej stronie-Menu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja.
grochówka serwowana przez organizatorów na jednym z wielu
(Ciąg dalszy na stronie 7)
miejsc biwakowych pozwoliły nabrać sił na dalszą walkę z
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9.07.2013 W Operatorze o kontroli PIP
oraz posiłkach profilaktycznych.

dzieć ,że motywacja ich wzrosła. Wyniki jakie zostaną osiągnięte przez poszczególne komórki będą miały bezpośredni
wpływ na przyznawane premie kwartalne. Odbyło się szkolenie dla kierowników biur oraz referatów na których przekazywano praktyczną wiedzę jak motywować pracowników w celu
osiągania zakładanych celów oraz jak rozmawiać z podległymi
pracownikami.

Strony dialogu społecznego w Enea S.A.

Strona związkowa poprosiła o informację na temat odwołań
jakie ewentualnie wpłynęły od pracowników, oraz o zadaniach
premiowych jakie są nakładane na poszczególne komórki. Nowy system motywacyjny ma znacząco poprawić osiągane wyniki , które nie są najlepsze , a o których strona związkowa
została poinformowana na spotkaniu z Zarządem Enea S.A. w
Od lewej M. Łukaszewska, J. Wiertelak , M. Gawroch-Dąbrowska dniu 28 czerwca 2013 r. Zwróciliśmy uwagę na możliwe nieInspektor Państwowej Inspekcji Pracy z Poznania –Małgorzata prawidłowości jakie mogą powstawać przy podpisywaniu
Gawroch-Dąbrowska była inicjatorem spotkania z przedstawi- umów z kluczowymi odbiorcami. Poproszono również o szkocielami pracowników w Enea Operatorze. Bezpośrednią przy- lenie dla szeregowych pracowników związane z nowym systeczyną spotkania były pisma jakie były kierowanie do PIP przez mem premiowania.
stronę związkową. Pani inspektor poprosiła o uszczegółowienie Kolejne spotkanie w tym temacie ma się odbyć w sierpniu i na
zarzutów łamania prawa pracy w Enea Operatorze. Przedstawi- tym spotkaniu mamy dostać odpowiedzi na zadane przez nas
ciele pracowników skupili się głównie na uszczegółowieniu
pytania.
dwóch tematów :
16.07.2013 Z nowym Zarządem
1.System Ewidencji Czasu Pracy (SEP). Wprowadzanie na siłę
o problemach Operatora.
nowego systemu ewidencji czasu pracy praktycznie dezorganiNowy Zarząd Enea Operatora zaprosił Stronę Społeczną do
zuję pracę , promuje powieściopisarstwo , stwarza zagrożenia
Poznania do siedziby Operatora na ul. Strzeszyńską. Na spotkadla bezpiecznej pracy, powoduje utratę wynagrodzeń. Nowy
nie stawił się cały Zarząd tj. Michał Jarczyński- Prezes Zarząsystem jest niezgodny z Kodeksem Pracy oraz Regulaminem
du,
Marek Szymankiewicz -Wiceprezes ds. infrastruktury siePracy obowiązującym w Operatorze. Wszystkie uwagi strony
ciowej,
Magdalena Bartoś – Wiceprezes ds. finansowozwiązkowej lądowały w śmietniku. Wprowadzenie SEP złamaekonomicznych,
Jakub Kamyk – Wiceprezes ds. pracowniło wewnętrzne procedury wprowadzania tego typu dokumenczych.
tów. Jedynym argumentem za wprowadzeniem SEP nie może
być to ,że ktoś napisał projekt i wziął za niego kasę ,więc trzeba go wprowadzać w życie. Efektem nowego systemu jest
to ,że pracownicy zamiast normalną pracą zajmują się obsługą
systemu. Nie ma to nic wspólnego z poprawą efektywności o
której tak dużo mówi się w Operatorze.
2.Wypłata rezerwy finansowej z roku 2012 r. Zarząd Operatora
nie mając do tego żadnych uprawnień podjął jednostronną decyzje o wypłacie w marcu 2013 r. rezerwy finansowej z 2012
(ok 8 mln.) według tylko sobie znanych zasad. Stanowi to jaskrawy przykład złamania zapisów zawartych w Zakładowym
Od lewej: M. Szymankiewicz, M. Bartoś, M. Jarczyński, J. Kamyk
Układzie Zbiorowym Pracy.
Po krótkiej prezentacji Zarządu oraz strony społecznej, Prezes
Pani Inspektor poinformowała ,że 12 lipca 2013 r. spotka się z
Jarczyński przedstawił diagnozę z której wynika między innyprzedstawicielami pracodawcy i poprosi o złożenie stosownych
mi ,że mamy kadry które trzeba odmłodzić. Podkreślił też ,że
wyjaśnień. Po wysłuchaniu drugiej stronu sporządzi dokument
wyzwania jakie stoją przed Operatorem wymagają daleko idąpokontrolny.
cej współpracy, dlatego planuje cykliczne spotkania ze stroną
Po spotkaniu z Panią Inspektor strony dialogu społecznego w
społeczną. Prezes Szymankiewicz podkreślił ,że „liczy na
Operatorze spotkały się i uzgodniły wartość posiłku profilakotwartość, nawet szorstką”. Następnie poproszono o przedstatycznego w okresie od 1 listopada 2013 do 30 października
wienie najpilniejszych spraw i problemów jakie zdaniem stro2014 -11.60 zł. W sezonie 2012/2013 było 11.20 zł.
ny związkowej są do pilnego załatwienia.
11.07.2013 Motywacja w Enea S.A.
Strona związkowa wyraziła przekonanie ,że wraz z odejTrwa testowanie systemu premiowania w Enea S.A. funkcjonu- ściem poprzedniego zarządu , do lamusa odeszły metody
jącego obok Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jeżeli
jakimi kierowano największą spółka w grupie Enea: testy wypadną pomyślnie to w 2014 r. planowane jest wpisanieustające spory,- unikanie spotkań,- donosy do prokuranie tego systemu do ZUZP. Strona pracodawcy przedstawiła
tury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,- strajki gainformację na temat wykonania zadań premiowych w komórszone przez Wojewodę,- łamanie zawartych porozumień, kach Enea S.A. Zdaniem pracodawcy większość pracowników
(Ciąg dalszy na stronie 8)
pozytywnie zareagowało na zadania premiowe i można powie-
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rozdawnictwo pieniędzy za tz."projekty” z , których większość nic nowego i lepszego nie wnosiła do firmy. To tylko
niektóre zarzuty pod adresem poprzedników zgłoszone
przez stronę związkową.

nad stworzeniem Centralnej Dyspozycji Mocy.
Następne spotkanie stron zaplanowano na wrzesień 2013 r.

18.07.2013 W Enea Centrum o
CUW ,nowej strukturze , oraz
załącznikach do ZUZP.
Nowo wybrany Zarząd Enea Centrum - Prezes Katarzyna Mińkowska, oraz Członek Zarządu Ewa Troszczyńska spotkały
się w Poznaniu z przedstawicielami strony społecznej.

Rozmowy w Operatorze-nadzieja na normalność.

Skutkiem takich działań jest to ,że tylko 15 % pracowników
identyfikuje się z grupą Enea. Związkowcy wyrazili nadzieję
na konstruktywny dialog z nowymi Władzami Spółki. Następnie zgłoszono najpilniejsze tematy z , których część wcześniej
już zasygnalizowano stosownymi pismami do Zarządu Operatora:
1.Nowy System Ewidencji Pracy (SEP). Wersja testowa poka
zuje ,że dezorganizuje on normalną pracę.
2.Spory zbiorowe odziedziczone po poprzednikach (płacowy i
restrukturyzacyjny).Trwa Pogotowie Strajkowe wynikające z
tych sporów.
3.Projekt Strategii Operatora przyjęty przez poprzedni zarząd
w XI 2012 zakłada likwidację PE,RD.OD. Łamie zawarte
porozumienia oraz spowoduje pogorszenie obsługi klienta.
4.Abolicja za nieprawidłowości w korzystaniu z ZFŚS. Stosowne pisma wpłynęły już od NSZZ Solidarność.
5.Punkty kasowe, ich likwidacja spowodowała pogorszenie
obsługi klienta oraz utrudnienia dla naszych pracowników.
6.Nowy system obiegu dokumentów – system księgowy
,rozliczanie faktur przez Poznań znacznie wydłużył zała
twianie spraw.
7.Odchudzanie Operatora-wydzielenie eksploatacji oraz
ewentualne powstanie Centrum Usług wspólnych. Opinia nowego Zarządu w tych tematach.
8.Ład korporacyjny- windowanie wyniku Operatora kosztem
Spółek Siostrzanych. Sugestia strony związkowej- przyjmowanie niektórych spółek do Operatora.
9.Ograniczanie zatrudnienia w Operatorze. Główny cel po
przedników (trzy pakiety PDO).
10.Fundusz motywacyjny- czy nowy Zarząd zamierza kontynuować prace nad takim funduszem.
11.Budżety dla komórek organizacyjnych. Zasugerowaliśmy
konieczność dania większej niezależności kierującym komórkami organizacyjnymi.
Na tym spotkaniu Zarząd nie ustosunkował się do zgłoszonych
problemów. Jednak Prezes złożył deklarację woli rozwiązania
ich na kolejnych spotkaniach. Prez. Jarczyński podkreślił ,że
zgłoszone tematy nie są tylko problemem Zarządu ale ,że są to
nasze wspólne problemy oraz ,że nie będzie się zajmował tylko
szukaniem oszczędności , ale przede wszystkim będę szukał,
gdzie można zarobić pieniądze dla spółki. Jego celem nie jest
maksymalizacja zysku, tylko budowa wartości firmy. Problemem jest to ,że jesteśmy mocno uzależnieni od otoczenia prawnego.
Prezes Szymankiewicz podkreślił konieczność zmiany systemu
prowadzenia ruchu. W tym celu planuje się intensyfikacje prac

Uczestnicy spotkania w Enea Centrum.

Strona społeczna poprosiła o skomentowanie informacji z Enea
News przy okazji powołania nowego Zarządu Centrum-„
Głównym zadaniem nowo wybranego Zarządu ENEA Centrum
SA będzie przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości
utworzenia Centrum Usług Wspólnych.” W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że obecnie takie analizy będą dotyczyły możliwości
utworzenia CUW dla Enea S.A. i Enea Centrum. Między innymi takim celom ma służyć nowa struktura Enea Centrum oparta
na siedmiu departamentach. Strona społeczna otrzyma projekt
nowej struktury organizacyjnej oraz prośbę o jej zaopiniowanie. Stronie społecznej przekazano również opinię prawną na
temat możliwości zmiany załączników do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązującego w Enea Centrum. Protokołami dodatkowymi pracodawca chciałby zmienić wykaz
stanowisko objętych zadaniowym systemem czasu pracy oraz
wykaz stanowisk na których występuje praca zmianowa. Stosowne propozycje przedstawiono stronie społecznej z prośbą o
ustosunkowanie się do nich.
Na zakończenie spotkania strony podpisały uzgodnienie dotyczące wysokości dodatku za pracę wykonywaną w warunkach
szkodliwych dla zdrowia w drugim półroczu 2013 r..

18.07.2013 Obradował Międzyzwiązkowy
Krajowy Komitet Protestacyjno Strajkowy -początek protestów 11.09.2013 r.

Od lewej: P.Duda T. Chwałka, J. Guz
„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów. Po spotkaniu Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego liderzy central związkowych ogłosili, że na razie
główne protesty zaplanowane są na 4 dni. Nie oznacza to jednak, że
cała akcja zakończy się 14 września. – Możliwe, że potrwają jeszcze
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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przez kilka dni lub tygodni – zapowiedział Piotr Duda. Podczas spotkania ustalono, że pierwszy dzień protestów, 11 września, będzie
„dniem branżowym”.
- Oznacza to, że każde ministerstwo, które ma coś na sumieniu, może
się nas obawiać – zapowiedział Jan Guz z OPZZ.
Piotr Duda podkreślił, że hasło „Dość lekceważenia społeczeństwa”
ma zwrócić uwagę na otwartą formułę protestu. – Oczywiście, organizują go trzy centrale związkowe, ale nie mamy nic przeciwko, żeby
dołączały inne grupy. Duda dodał też, że 10 sierpnia w Łodzi będzie
miało miejsce kolejne spotkanie w ramach Platformy Oburzonych.
Liderzy związkowi odnieśli się też do zaproszenia ze strony pracodawców: „Organizacje pracodawców wielokrotnie nie dotrzymywały
słowa danego stronie związkowej, zatem nasze zaufanie do pracodawców jest ograniczone. Aby możliwe były rozmowy związków z pracodawcami w dialogu autonomicznym, konieczne jest odbudowanie
tego zaufania. Dlatego zwracamy się do pracodawców o zajęcie jednoznacznego stanowiska w kwestii realizacji rozwiązań zawartych w
pakiecie antykryzysowym przyjętym przez pracodawców w 2009
roku.
Przede wszystkim chodzi tu o:
• wprowadzenie pakietów socjalnych, • ograniczenie stosowania
umów na czas określony, • określenie ścieżki dojścia do płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia, • wsparcie rodzin
najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu. Oczekujemy także
podjęcia rozmów na temat płacy minimalnej na rok 2014. Bez jasnej
deklaracji pracodawców wobec powyższych postulatów nie widzimy
sensu rozmów dwustronnych” – napisali we wspólnym oświadczeniu. Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Strajkowy przyjął też
oświadczenie w sprawie uniemożliwienia przez stronę rządową prowadzenia negocjacji w sprawie minimalnego wynagrodzenia oraz
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.
==================================================

Mój komentarz:
Manifestacja pracowników ENERGI w Gdańsku dnia 27 .06. w
godzinach 10.00-16.00
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska, abyś nie musiał
godzinami wisieć na infolinii, czekając na jakikolwiek kontakt z moją
Firmą. Energa to Firma, która działa na jednej czwartej obszaru kraju i
obsługuje prawie 3 mln klientów.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska, bo po zlikwidowaniu blisko 250 posterunków energetycznych i 45 powiatowych Biur
Obsługi Klienta. Tobie i Twojej mamie emerytce zostanie tylko Internet - abyście próbowali wyjaśnić źle naliczony rachunek. Oczywiście
pod warunkiem, że mama ma PC w domu i umie się nim posługiwać,a
jeśli nie ma to zawsze będę ją mile witać w jedynym jakie pozostanie
Biurze Obsługi Klienta w Gdańsku. Z Kalisza jedzie się tylko 6 godzin, z Koszalina tylko 4. Z Płocka 4. Olsztyna -5 oczywiście samochodem a PKP to jak kto wie. a nawet cały dzień.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska bo będziesz musiał
już od nowego roku czyli od nowej taryfy, spłacić w rachunku długi
jakie zaciągnęła moja Firma w bankach europejskich. Każdy z klientów musi nam zapłacić w rachunku już dzisiaj po 2 tys. zł na głowę
żeby Energa oddała bankom pieniądze. Długi sięgają wartości majątku
największej spółki Energi czyli Operatora, tego który tobie dostarcza
prąd.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska . żebyś nie musiał
siedzieć po ciemku bo moja ekologiczna firma, dzięki odkupieniu
farm wiatrowych od zachodnioeuropejskich fum energetycznych,
które na potęgę wycofują się z tego biznesu w Polsce, będzie produkować najdroższy prąd w kraju.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska . żebyś nieustanie
nie trzymał się za portfel, bo dzięki podłączeniu farm wiatrowych
należących do rożnych prywatnych biznesmenów, a także montażowi
liczników zdalnego odczytu - dystrybucja energii stanie się najdroższa
w Polsce. Niestety nie będziesz mógł z tej super drogiej usługi zrezygnować . nie urwiesz się z drutu naszej firmy, oj nie !
A co z tego będziesz miał drogi Kliencie? Jeśli zechcesz zaoszczędzić
2 złote to z pewnością zdecydujesz się na wyłączenie telewizora w
czasie meczu naszej reprezentacji albo w czasie ulubionego serialu, po
to żeby podbiec do inteligentnego licznika na korytarzu lub przy plocie i pooglądać na okienku licznika jak spada Twoje szczytowe zuży-

cie energii. A na dokładkę, sam raz na 4 lata ufundujesz sobie ten
inteligentny licznik za 400 zł i przyzwolisz na degradację środowiska i
powstawanie góry odpadów gdyż liczniki nie podlegając utylizacji.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska . bo będziesz coraz
dłużej czekał na usuniecie awarii. Ja niedługo nie będę tu pracował służby eksploatacyjno -inwestycyjne w najbliższym czasie zostaną
przerzedzone do wielkości latających brygad widm. Usuwaniem usterek zajmie się „niewidzialna ręka rynku”.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska, żebyś się nie musiał
w rachunku płacić za wynajmowanie luksusowych biur dla Centrali. Z
jej rachunku bowiem wynika - inaczej niż z Twojego i mojego - że
wynajmowanie bardziej się opłaca. Więc wysprzedaje i pozbywa się
za przysłowiową złotówkę swoich siedzib, które z mozołem budowały
pokolenia energetyków. Ale im chodzi przecież o piar, czyli mydlenie
oczu a nie o ekonomię i tanie funkcjonowanie.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska, żeby za wypracowane przez mnie i pośrednio przez ciebie Drogi Kliencie milionowe
zyski zbudowane zostały nowe elektrownie, nowe linie energetyczne,
dające Tobie bezpieczeństwo i niezawodne zasilanie. Aby te pieniądze
nie trafiały do rzesz doradców, kolesiów z układu i pseudo fachowców
od pozorowanego dialogu społecznego i sztuki okłamywania ludzi.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska . bo nie chcę żebyś
to TY umie utrzymywał, kiedy powiększę grono bezrobotnych. A
może nawet będę z Tobą konkurował o pracę. Dziś mogę zarobić na
siebie sam i nie chcę wiele z tych wypracowanych przez mnie 800 mln
zł zysku na rok. W spółce zarabiam średnio od 3 d o 4 t y s . zł brutto ,nadgodzin już nie mam. dyżurów technicznych też, bo po co. przecież Klient i tak poczeka w ciemnościach, dostępu do nas już nie ma. a
najmniejszą awarię zawsze można przedstawić Klientom jako klęskę
żywiołową.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska . bo pracodawcy
Firmy robią zamach na Zbiorowy Układ Pracy. Podstawą mojej pracy
ma być niewolnicze prawo i humorek szefa. Podczas gdy „elity” w
centralach, czyli krewni i znajomi prezesa, dyrektorzy i prezesi od
siedmiu boleści, którzy maja po 50 tys. zł. pensji i jeszcze dostają od
100 do 400 tys. zł premii rocznie . za wyrzucanie nas z pracy na garnuszek państwa.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska, bo dajesz się manipulować, okłamywać kilkunastu firmom piarowym i doradcom, którzy
budują fałszywy image Grupy.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska zanim odczuje to
Twoja kieszeń . lub nastąpi bleckout.
Wychodzę w Twoim imieniu na ulice Gdańska, żebyś był tego
świadomy prędzej a nie później !!!
A teraz Ty drogi Kliencie zapytaj otwarcie także w moim imieniu.
Masz prawo bo ENERGA to spółka publiczna, Skarbu Państwa.
ZAPYTAJ głównie o finanse a więc:
-ile Cię kosztują odsetki od pożyczonych pieniędzy. I na co zostały
wydatkowane kredyty.
-zapytaj dlaczego w spółce Skarbu Państwa , fachowcy od wynajmowania powietrzni płaskich, prowadzania aptek i socjologowie tak wiele zarabiają. Masz prawo. Jesteś hojnym sponsorem. Płacisz przecież
w kraju już najwięcej.
-ile kosztują już dzisiaj Firmę niemądra restrukturyzacja m.in. dotycząca zniszczenia obsługi klienta, wydzielenia spółki EOiS wraz z
systemami billingowymi a teraz jej odbudowa z nakazu URE i prawa
energetycznego. Ja głośno krzyczę, że jest to już dzisiaj druga Ostrołęka czyli kolejne 200 mln zł zmarnowanych.
-ile kosztuje sponsoring wykonywany przez spółkę skarbu Państwa i
kto z niego korzysta. Ja głośno krzyczę, że jest to znacznie więcej niż
podatki, które wpłaca moja Firma każdego roku do skarbca województwa, czyli trzydzieści kilka milionów.
- ile dzisiaj kosztuje usługa dostarczania prądu do domu. jaki to procent w rachunku, ile ta usługa będzie kosztowała za rok czy dwa lata.
zapytaj w innych koncernach o to samo i porównaj.

Pozdrawiam pracownik Energi, manifestujący 27
czerwca 2013r. w Gdańsku
=====================================
Chcesz zamieścić swój komentarz , skontaktuj się z
naszą redakcją, serdeczne zapraszamy.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Gorzów Wlkp. stary dworzec PKS na ul. Strzeleckiej

KOMENTARZ KISIELA

ZŁOTE MYŚLI
ARCHIWUM CZESŁAWA M.

„ BIADA NARODOM, KTÓRE KOCHAJĄ
WIĘCEJ WOLNOŚĆ NIŻ OJCZYZNĘ”.
H. SIENKIEWICZ

LICZBY MIESIĄCA
-13,98 zł wartość akcji Enea 22.07.2013 godz.17.00
-10,3% zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-18, 3 mln. Polaków żyje poza Polską (4,3 mln. w Europie Zachodniej, 1,5 mln. w Europie Wschodniej,12,5 mln w obu

Rok 1989 odprawa przed spływem na Drawie, przemawia A. Kielak.

OKIEM JUJKI

Amerykach.
-121 tys. dzieci urodziło się w pierwszych 4 m-cach tego roku. W
tym samym czasie zmarło 142 tys. osób.
-3829,48 zł tyle wyniosło średnie wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w kwietniu 2013 r. bez wypłat nagród z zysku i było
niższe w porównaniu z marcem o 0,1 proc.
-941 spółek upadło w 2012 r. jest to o 1/3 więcej niż rok wcześniej.
-na 75 najniższe w historii miejsce w rankingu FIFA spadła Reprezentacja Polski w piłce nożnej.
-15,6 mln osób pracowało IV kwartale ubiegłego roku w -12,2
mln to pracownicy najemni - 2,9 mln. to pracujący na własny rachunek, w tym 659 tys. pracodawców -550 tys. wspomagających członków rodzin ,-1,1 mln osób pracowało szarej strefie. Około 1,5
mln, pracowało na umowach śmieciowych.
-52 % Polaków sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowych w
naszym kraju, za ich powstawaniem opowiada się 35 % badanych .
-1,5 mln. zł kosztuje miesięcznie utrzymanie gabinetu D.Tuska (18

szefów resortów ,91 wiceministrów, 8 sekretarzy stanu.)
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