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11-14.09.2013 WARSZAWA DNI PROTESTU

Obchody Dnia Energetyka

Obradowała Rada SKE NSZZ „S”

200 TYS.
UCZESTNIKÓW
PROTESTU

Turniej piłkarski Solidarności
NAJWIĘKSZE
PROTESTY
OD 1989 R.

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
Obrady KM i KP NSZZ „S”

15-22
września
2013
Spotkanie z Zarządem Enea S.A

Pożegnania oraz stałe rubryki:
Humor z Internetu, Archiwum
Czesława M, Okiem Jujki, Gorzów Moje Miasto, Złote myśli,
Liczby miesiąca
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
28.08.2013 Odpowiedź Operatora
dla Rady Miasta ws planów
likwidacji OD Gorzów Wlkp.
Późno bo późno ale w końcu dotarła
do nas odpowiedź jaką dostał Przewodniczący Rady Miasta Gorzów
Wlkp. Jerzy Sobolewski na pismo
jakie Rada Miasta skierowała 5
czerwca 2013 r. do Zarządu Operatora ws planów likwidacji Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. Z pisma
które podpisał poprzedni zarząd
Operatora ( A. Różycki i A. Kowalczyk) dowiadujemy się że:
-Strategia zakładająca likwidację
OD Gorzów Wlkp. będzie konsultowana z pracownikami, kadrą kierowniczą i związkami zawodowymi.
-Ostateczna wersja strategii zostanie opracowana po w/w konsultacjach.
-Strategia została tymczasowo zawieszona ze względu na przegląd Strategii Korporacyjnej.
-Prowadzona restrukturyzacja ma na celu poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej i pewności zasilania naszych
klientów.
-Likwidacja OD Gorzów Wlkp. jest tylko jednym z elementów
proponowanej strategii.
-Łączenie w większe komórki nie spowoduje obniżenia wysokiego standardu obsługi klienta a spowoduje znaczną poprawę organizacji i koordynacji prac oraz elastyczności w realizacji zadań dystrybucyjnych.
-Restrukturyzacja nie będzie wiązała się z celową redukcją
zatrudnienia , ponieważ pracownicy mają gwarancje zatrudnienia d 2018 r.
Teraz hit –końcowy wniosek
-Likwidacja OD Gorzów nie przyczyni się do likwidacji Lubuskiej Energetyki i pogłębienia problemów społecznych i gospodarczych regionu, wręcz przeciwnie zapewni stabilny rozwój regionu oraz stabilne warunki zatrudnienia.
Zaklinanie rzeczywistości , czarne jest białe, nie chce się
tego komentować.

nam poinformować ,że wśród odznaczonych znalazło się 16
przedstawicieli Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Mamy
nadzieję ,że ten nowy „pracowniczy” trend będzie kontynuowany podczas opracowywania strategii dla Grupy Enea oraz
przy prowadzeniu dialogu społecznego w grupie. W części
artystycznej wystąpił Artur Andrus ze swoim zespołem.

Odznaczeni z OD Gorzów z Prez. K. Zamaszem i M. Jarczyńskim

Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. swoje
święto zgodnie z wieloletnią tradycją obchodzili w Ośrodku
Szkoleniowym w Zdroisku. 30.08.2013 odbyła się uroczysta
akademia . Krótkie wystąpienia przedstawicieli Dyrekcji poprzedziły pożegnanie Teresy Dąbrowskiej , która z 1.09.2013
odeszła na emeryturę. Część artystyczną poprowadził zespół
K2.

Od lewej Dyrektorzy: K.Molka. A.Prażmowska, B.Duszak, J.Pydo

Po części artystycznej można było uzupełnić kalorie specjałami
przygotowanymi przez organizatorów oraz spróbować swoich
sił na parkiecie. Jak zawsze było miło sympatycznie i wydawało się ,że za krótko ( ostatni uczestnicy spotkania opuszczali
Zdroisk o godz. 24.00).
Nazajutrz tj.31.08.2013 r. również w Zdroisku odbył się festyn
sportowo-rekreacyjny dla Pracowników Energetyki oraz ich
Rodzin. Pokazy ratownictwa , punkt medyczny, punkt kulinarny, konkurencje
zręcznościowe dla
dorosłych i dzieci, to
tylko część atrakcji
przygotowanych
przez organizatorów.
Można było też kibiSygnatariusze w/w pisma od lewej A. Kowalczyk, A. Różycki.
cować piłkarzom
Mamy nadzieję, że wraz z odejściem w/w panów w niepamięć
uczestniczącym w
odeszły też ich metody działania.
turnieju o Puchar
29-31.08.2013 Obchody Dnia
Komisji Podzakładowej NSZZ SolidarEnergetyka -Baranów -Zdroisk.
ność Enea Gorzów
W Baranowie odbyły się centralne obchody Dnia Energetyka w
Wlkp. Organizatorzy zadbali o pogodę oraz upominki dla najGrupie Enea. Podczas wystąpień przedstawicieli Zarządów
grupy Enea można było usłyszeć wiele ciepłych słów pod adre- młodszych.
sem wszystkich pracowników. Około 200 pracowników otrzyWięcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności.
mało odznaki honorowe „ Zasłużony dla Grupy Enea” Miło

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Chociaż nie wynik ,lecz zabawa była
29.08.2013 Obradowała Rada
najważniejsza ,to z
kronikarskiego oboSKE NSZZ Solidarność.
wiązku podajemy
W Ślesinie koło Konina obradowała Rada Sekcji Krajowej
końcową
klasyfikację.
Energetyki NSZZ Solidarność. Po przedstawieniu przez Prze1-miejsce-Centrala
wodniczącego Romana Rutkowskiego i przyjęciu proponowaOddziału Dystrybucji
nego programu obrad Rada SKE rozpoczęła obrady przyjmuGorzów Wlkp.( zdjęjąc na wstępie protokół z ostatnich obrad. Przewodniczący
cie obok)2-miejscezgodnie z programem obrad przekazał informacje z posiedzenia
Energobud Oddział w
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Gorzowie Wlkp.
3-miejsce Rejon
Energetyczny Gorzów Wlkp.4-miejsce Młodzi Waleczni. Królem strzelców turnieju z wynikiem 7 bramek okazał się Grzegorz Zmudziński z Centrali OD Gorzów Wlkp. Turniej odbywał się w Zdroisku razem z festynem rodzinnym z okazji Dnia
Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki.
Energetyka.
Głównymi tematami jakimi zajmowała się SGiE były:
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów na
- Ogólnopolskie Dni Protestu, które odbędą się w dniach 11-14
naszej stronie –Menu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja.
września w Warszawie wraz z harmonogramem działań.
Równolegle z tur- problemy poszczególnych branż
niejem w Zdroisku
- Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie zawieszenia
odbywał się FePakietu Klimatyczno-Energetycznego w Unii Europejskiej
styn rodzinny w
- Ogólnopolska Akcja Referendalna ogłoszona przez Komisje
Bielsku koło MięKrajową.
dzyrzecza. (zdjęcie
Przewodniczący zdał relacje z Pielgrzymki na Jasną Górę dzięobok). Były konkując wszystkim uczestnikom za udział i wkład organizacyjny.
kursy sprawnoPoszczególni członkowie Rady przekazali krótkie informacje
ściowe oraz inne
ze swoich grup. W dalszej kolejności Rada SKE omówiła przykonkurencje dla
gotowany plan „Warszawskiej manifestacji” w tym organizacja
najmłodszych i nie
i funkcjonowanie „miasteczka” , miejsca rozlokowania potylko. Odbył się także turniej piłkarski dla dzieci. Organizatoszczególnych branż, wręczanie poszczególnym Ministrom Perzy czyli Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność z Rejonu
tycji, debaty eksperckie, dzień otwarty-panele dyskusyjne, cenDystrybucji Międzychód zadbali o nagrody i upominki dla
tralna manifestacja. Rada SKE ustaliła w ramach dnia branżouczestników festynu.
wego wielkość reprezentacji Sekcji. Zgodnie z Uchwała KK
Po południu przedstawiciele Gorzowskiej Komisji Podzakłazobowiązano wszystkich członków pełniących funkcje z
dowej Enea
wyboru do uczestnictwa w Ogólnopolskich Dniach Protestu.
wraz z PoczRada SKE omówiła złożoną sytuację w PGE, której próba roztem Sztandawiązania zostanie podjęta w ramach mediacji przy wsparciu
rowym
SGiE w ramach statutu związku. Po omówieniu spraw różnych
uczestniczyli
zakończono obrady.
we Mszy
31.08.2013-33 urodziny NSZZ Solidarność
Świętej w
Gorzowskiej
- Dzień Solidarności i Wolności.
Katedrze w
Kolejne już 33 urodziny NSZZ Solidarność zaczęliśmy na
intencji
sportowo ,a więc od 21 edycji Turnieju o Puchar NSZZ SoliNSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
darność. Liturgia odbyła
się pod przewodnictwem Kapelana Solidarności ks. prałata
Witolda Andrzejewskiego. Po mszy jej uczestnicy
oddali się pod Biały Krzyż Solidarności , gdzie
złożono wieńce ,zapalono znicze oraz odśpiewano pieśni patriotyczne.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

POWTÓRKA Z HISTORII

Uczestnicy turnieju o Puchar Solidarności.

W turnieju uczestniczyły 4 drużyny. Rywalizacja była zacięta
ale prowadzona w duchu fair play.

Dzień Solidarności i Wolności –święto państwowe, obchodzone 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.

dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz pierwszy w
25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia
2005. Może doczekamy czasów gdy Dzień Solidarności i Wolności będzie dniem wolnym od pracy. Ale oto trzeba będzie
powalczyć ,a pomocników niewielu. Na dawnych działaczy
bym nie liczył. Po prostu zapomnieli kto i po co ich wybrał .
Chichot historii. To co teraz się dzieje coraz bardziej przypomina historyjkę z powieści George'a Orwella „ Folwark zwierzęcy”.

14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i
35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres
trzech lat na wychowanie dziecka.
3.09.2013 Posiedzenie ZR Gorzów Wlkp.
NSZZ Solidarność

WŁADZA
DEPRAWUJE

Dawni działacze Solidarności zapomnieli o
ideałach jakie im przyświecały gdy walczyli o Wolną Polskę.
Niestety potwierdzili starą prawdę ,że władza deprawuje. Dawni rewolucjoniści sprawują obecnie władzę i wydaje im się ,że
wiedzą lepiej co jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się dokładnie tak samo jak przedstawiciele systemu z którym kiedyś
wspólnie walczyliśmy.
Były Prezydent Lech Wałąsa pałowałby działaczy Solidarności
dlatego ,że protestują przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Dwa i pół miliona podpisów pod referendum ws. wieku
emerytalnego ląduje w śmietniku. Marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz nie wpuszcza swoich byłych kolegów ze Związku
do Senatu i głosuje za wydłużaniem wieku emerytalnego oraz
likwidacją 8 godzinnego dnia pracy. Obecnie trwają prace
nad zmianą Ustawy o związkach zawodowych mającą na celu
likwidację ruchu związkowego w Polsce. Jakość żaden z w/w
panów nie protestuje.
W kolejną rocznicę sierpnia 1980 r. obydwu panom oraz nam
wszystkim poniżej przypominamy postulaty z sierpnia 1980 r.
Wiele z nich jest nadal aktualnych.
Numeracja z 1980 r.

W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Gorzowskiego
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Głównym tematem posiedzenia były Ogólnopolskie Dni Protestu , oraz udział w nich
przedstawicielu naszego regionu. Omówiono aktualny harmonogram Dni Protestu 11-14.09. 2013 r. oraz szczegóły dotyczące wyjazdów do Warszawy. Wskazano osoby odpowiedzialne za koordynację działań związanych z Dniami Protestu.

Członkowie ZR Gorzów Wlkp. podczas obrad.

Inne tematy poruszane podczas posiedzenia ZRG:
-Informacja z ostatnich działań Prezydium ZR.-Wybory samorządowe -członek ZR Krzysztof Hańbicki został wybrany Radnym Gminy Rzepin w wyborach uzupełniających. Przew.
J.Porwich zachęcał wszystkich do kandydowania w przyszłych
wyborach samorządowych , oraz do wystawiania kandydatów z
NSZZ Solidarność. -Wybory na nową kadencję. Odbyło się
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych spotkanie Regionalnej Komisji Wyborczej.24.09.2013 planozwiązków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez wane jest szkolenie z ordynacji wyborczej. –Relacja z ostatniePRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, go posiedzenia Komisji Krajowej. –Inicjatywa KK ws zbieradotyczących wolności związków zawodowych.
nia podpisów pod wnioskiem o skrócenie kadencji obecnego
Sejmu. –Sytuacja w zakładach pracy w naszym regionie. –
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL
wolności słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjo- Inicjatywa w sprawie wybudowania Pomnika Żołnierzy Wynować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki ma- klętych. –Wstępnie ustalono termin następnego posiedzenia
ZRG-8 październik 2013 r.
sowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie
kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

4.09.2013 Obradowała KP
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Tematyka obrad:
i przyjęto protokoły z ostatnich spotkań .
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do 1.Wysłuchano
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członwzrostu cen i spadku wartości pieniądza.
kowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasa- od ostatniego spotkania KP tj. od. 6.08.2013 r.
dach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść 3.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej or(Ciąg dalszy na stronie 5)
przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie
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ganizacji przyjęto kolejne 2 osoby.

pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w Enea Operator. Nowa wersja tego ważnego dokumentu weszła została
przyjęta przez Zarząd Operatora , nikt jej nie widział. Sprawa
do wyjaśnienia.

5.09.2013 Posiedzenie
KM NSZZ Solidarność Enea.
W Zielonej Górze spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. W zebraniu uczestniczyli
również członkowie Komisji Podzakładowej z Zielonej Góry
oraz zaproszeni goście:-Przew. Zarządu Regionu Zielona Góra
Maciej Jankowski, Członek Zarządu Operatora Jakub Kamyk,
Członek Rady Nadzorczej Enea S.A. Sławomir Brzeziński.

Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej

4.Ogólnopolskie Dni Protestu. Omówiono kwestie organizacyjne związane z naszym udziałem w organizowanych protestach.
Omówiono dotychczasową akcję informacyjną związaną z protestami. Ustalono ,że będziemy uczestniczyć w proteście od 11
do 14.09.2013 w Warszawie. Zapisy chętnych ( członkowie
związku, ich rodziny , oraz wszyscy niezadowoleni z polityki
obecnego rządu.) będą prowadzone w siedzibach związku w
Rejonach Dystrybucji i Centrali Oddziału Dystrybucji do
6.09.2013 r. do godz.13.00. Szczegółowy komunikat zostanie
wysłany dzisiaj do wszystkich pracowników.
5.Centrum Usług Wspólnych (CUW).Pomimo zapewnień Zarządu Enea S.A. ,że plany ich poprzedników podlegają weryfikacji , i we wrześniu 2013 dostaniemy nową wersje strategii
uwzględniającą ład korporacyjny, pojawiają się informacje
( Enea News nr 52 z 20.08.2013 r.) przesądzające o działaniach
restrukturyzacyjnych (CUW) nie skonsultowanych jeszcze ze
stroną społeczną. Temat zostanie przekazany władzom Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea na najbliższym
posiedzeniu.
6.Punkty kasowe na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. Zapoznano członków KP z ustaleniami jakie zapadły w
Poznaniu oraz w Gorzowie Wlkp.
7.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Energobudu oraz BHU przedstawili sytuację panującą w tych spółkach.
Brak ładu korporacyjnego powoduje coraz trudniejszą sytuację
w tych podmiotach.
8.SIP .Obecna kadencja Społecznych Inspektorów Pracy kończy się w 2014 r. Należy z tą informacją dotrzeć do osób zainteresowanych piastowaniem tej funkcji.
9.Wniosek o skrócenie kadencji Sejmu obecnej kadencji. KK
podjęła decyzję o rozpoczęciu akcji zbierania podpisów pod
w/w wnioskiem. Osoby zainteresowane poparciem tej inicjatywy mogą zgłaszać się do siedzib związku.
10.Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wlkp. Powstał
społeczny komitet budowy takiego pomnika. Komisja rozważy
możliwość wsparcia tej inicjatywy po otrzymaniu kompletu
dokumentów.
11.Ubrania robocze. Odzież robocza do prac pod napięciem nie
nadają się do innych prac. Temat do przekazania SIP.
12.Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Szczegółowe informacje
znajdują się na naszej stronie internetowej. MenuOrganizowane przez nas imprezy.
13. Zdroisk obchody Dnia Energetyka. Dzieci pracowników
ukaranych nie mogły uczestniczyć w festynie rodzinnym organizowanym dla nich w Zdroisku. Dziecku ciężko jest wytłumaczyć dlaczego nie może brać udziału w konkurencjach i zawodach w których doskonale bawią się inne dzieci.
14. JOBE. Nowa wersja Instrukcji Organizacji Bezpiecznej

Komisja Międzyzakładowa podczas obrad w Zielonej Górze.

Tematyka obrad KM:
1.Przeczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania z
1.08.2013 r.
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania zdali
członkowie Prezydium KM.
3.Relacja z ostatniego posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
4.Manifestacje w Warszawie w ramach Ogólnopolskich Dni
Protestu. Członków Komisji Międzyzakładowej zapoznano z
aktualnym harmonogramem działań w ramach dni protestu 1114.09.2013 r.
5.Poruszono tematykę do rozmów z Zarządem Enea S.A. i
Enea Operator.
6.Restrukturyzacja –plany przenoszenia eksploatacji z Operatora do Energobudu. Zespół J.Wieczorka zakończył prace. Działania restrukturyzacyjne zostały wstrzymane przez obecny Zarząd Operatora. Czekamy na nową Strategię Grupy Enea.
7.Centrum Usług Wspólnych –(CUW). Podsumowano nasze
pisma w tej sprawie oraz uzyskane odpowiedzi. Korespondencja jasno wskazuje na zbywanie strony społecznej i tworzenie
faktów dokonanych. (przypomina nam to działania poprzedniego zarządu).Temat zostanie poruszony na najbliższym spotkaniu z Zarządem S.A.
8.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach
elektroenergetycznych w Enea Operator.(JOBE). 3.09.2013
uchwałą Zarządu Operatora została przyjęta nowa JOBE. W
najbliższym czasie odbędą się szkolenia z nowej instrukcji i
dopiero wtedy wejdzie ona w życie.
9.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek z
grupy zdali relację z sytuacji w swoich spółkach. Podkreślono
ważność komunikacji członków Prezydium z przedstawicielami Komisji Wydziałowych.
10.Ratownictwo medyczne. Chętni członkowie KM mogą
uczestniczyć w manewrach , których podstawowym celem jest
podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.
11.Ubrania robocze. Ubrania do pracy w technologii PPN nie
nadają się do innych prac, szczególnie latem. Zdania w tej sprawie są podzielone. Przekazano temat Społecznym Inspektorom
Pracy .
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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pracownicy, oraz przedstawiciele związku do którego Teresa
należała , i mamy nadzieję nadal będzie należeć.( z chwilą
przejścia na emeryturę członkostwo związku nie ustaje). Jak
zwykle przy takich okazjach były życzenia , prezenty, wspo6.09.2013 Pożegnanie
mnienia oraz zaduma nad jakże szybko przemijającym czasem.
Andrzeja Kapuścińskiego Odśpiewano tradycyjne STO LAT a czterech tenorów specjalNa Posterunku Energetycznym w Strzel- nie dla Tereski wykonało HYMN EMERYTÓW. Spotkanie
cach Krajeńskich odbyło się pożegnanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Teresie tą drogą
byłego Mistrza tegoż Posterunku Anżyczymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia , oraz
drzeja Kapuścińskiego. Kolega Andrzej zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Rencistów
w 2012 uległ ciężkiemu wypadkowi sa- i Emerytów działającym przy naszej komisji.
mochodowemu i na początku 2013 r.
Więcej zdjęć z pożegnania na naszej stronieprzeszedł na rentę. W pożegnalnym spoMenu-Aktualności
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji i Kierownictwa
Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. współpracownicy oraz ko- 11-14.09.2013 Dni protestów w Warszawie.
ledzy ze związku do którego Andrzej należy. Były wspomnie- 11.09.2013 w Warszawie rozpoczęły się dni protestu ogłoszone
nia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Andrzejowi przez reprezentatywne organizacje związkowe. Protesty rozpożyczymy powrotu do pełni zdrowia.
częły się od pikiet przed Ministerstwami. Reprezentanci protestujących złożyli petycje przedstawicielom poszczególnych Ministerstw (żaden
minister nie znalazł czasu by spotkać się z protestującymi). Energetycy w tym i nasi przedstawiciele pikietowali przed Ministerstwem Gospodarki. Następnie wszyscy protestujący udali się
pod Sejm, gdzie Szefowie Central Związkowych
przedstawili powody protestu oraz przyjęli meldunki od szefów poszczególnych grup protestujących przed Ministerstwami. Główne powody
protestów: -zmiana ustawy o referendum (po
zebraniu 500 tys. podpisów referendum ma być
obligatoryjne), -wycofanie zmian w Kodeksie
Pracy wprowadzających tzw. elastyczny czas
pracy, -wycofanie ustawy podnoszącej wiek
emerytalny, -zaniechanie likwidacji przywilejów emerytalnych
Uczestnicy pożegnalnego spotkania
dla pracowników pracujących w warunkach szczególnych, ograniczenie stosowania tzw. umów śmieciowych, W imieniu Andrzeja tą drogą składamy serdeczne
podziękowania wszystkim tym , którzy oddali krew zaprzestanie likwidacji szkół,- podniesienie wysokości płacy
w celu ratowania jego życia, oraz tym którzy przy- minimalnej.

(Ciąg dalszy ze strony 5)

czynili się do tego ,że może normalnie funkcjonować.

Pomimo
fatalnej
pogody
6.09.2013 Nowa
(ciągłe
emerytka
opady
deszczu) w
Teresa Dąbrowska.
protestach
Do szczęśliwców którzy doczekali się
uczestniemerytury w grupie Enea dołączyła
czyło ok 26
Teresa Dąbrowska Kierowniczka Wytysięcy
działu finansowo-księgowego z Gorzoosób. Rewa Wlkp. Uroczyste pożegnanie odbyło
prezentanci
poszczególnych
organizacji
pozostali
w
Warszawie
się w Hoteliku „Pod Słońcem” w Gorzowie Wlkp.
w miasteczku namiotowym gdzie protest był kontynuowany do 14.09.2013
r. Noc w miasteczku nie należała do
przyjemnych, ciągłe opady deszczu ,
wszechobecna wilgoć. Trudy pobytu
rekompensowała wspaniała atmosfera
panująca wśród ludzi , którzy chcą coś
zmienić w Naszej Ojczyźnie. Była
kuchnia polowa , owoce przynoszone
przez rolników, oraz kanapki rozdawane przez młodzież. Jednym zdaniem
niepowtarzalna atmosfera. Sześć lat
temu gdy w Warszawie powstało tzw.
Uczestnicy pożegnania Teresy Dąbrowskiej
białe miasteczko utworzone przez pielęgniarki ówczesna i
W tej doniosłej uroczystości uczestniczyła Dyrekcja, współ(Ciąg dalszy na stronie 7)
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obecna Prezydent Warszawy HGW w trosce o zdrowie pielęgniarek przesłała im poprzez Straż Miejską koce oraz ciepły
POsiłek. Tym razem nie stać jej było na taki gest. A szkoda
może taki gest poprawiłby jej wizerunek w przededniu referendum nad jej odwołaniem.
12.09.2013 drugi dzień protestów -debaty ekspertów.

Marek Lewandowski, rzecznik "Solidarności" oczytał
laudację. "Ukochany Premierze! Donaldzie Drogi! Słońce ty nasze! Przepełnieni
radością z Twoich rządów
łaskawych, my naród poddany, składamy Ci szczere i
radosne podziękowania. Niewysłowiona jest wdzięczność
i niewypowiedziane uwielbienie nasze za to, co dla swoich poddanych, ciężką pracą
swoją, harówką nieludzką,
czynisz na co dzień."
J. Porwich i słońce Peru.

Debata ekspertów w miasteczku namiotowym.

Niestety pogoda nadal podła dopiero ok 14.00 przestało padać.
Na scenie ustawionej przed Sejmem miały miejsce dwie debaty. Pierwszą debatę na temat polityki przemysłowej poprowadzili prof. Ryszard Bugaj, Stephane Portet (prof. nauk ekonomicznych, dr socjologii), dr Bolesław Jankowski (specjalista
ws. pakietu klimatycznego), Krzysztof Mroczkowski
(Stowarzyszenie Polskie Lobby Przemysłowe).Drugą debatę na
temat służby zdrowia pod hasłem: "Zdrowie: system, pacjent,
pracownik - misja czy zysk?" poprowadzili Stanisław Karczewski (wicemarszałek Senatu RP), Ewa Kralkowska (była wiceminister zdrowia), Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Zdrowia dr Adam Sandauer (honorowy przewodniczący
Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere"), prof. Józefa Hrynkiewicz (posłanka na Sejm, specjalista polityki społecznej) Wszyscy zaineresowani mogli posłuchać opinii
ekonomistów , profesorów różniących się znacząco od przekazywanych nam przez prorządowe media lobbujące na rzecz
pracodawców. Pikieta oświatowa. Poza debatami, o godz.
12.00 przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ "Solidarność" zorganizował demonstrację,
której uczestnicy po przekazaniu petycji przemaszerowali do
miasteczka namiotowego przed Sejmem.
13.09.2013 trzeci dzień protestu. Hyde Park dzień otwarty
z debatami i wolną trybuną. Debata na temat dialogu społeczny Uczestnicy debaty: Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda, Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący
FZZ Tadeusz Chwałka, Prof. Ryszard Bugaj – ekspert, Prof.
Juliusz Gardawski – ekspert, Prof. Paweł Ruszkowski. Druga
debata dotyczyła uprawnień związków zawodowych. Uczestnicy: Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” H. Nakonieczny,
Przedstawiciel OPZZ Andrzej Radzikowski, Przedstawiciel
FZZ Waldemar Lutkowski, Prof. Ryszard Bugaj – ekspert,
Prof. Juliusz Gardawski – ekspert, Prof. Paweł Ruszkowski –
ekspert. Trzecia debata obywatelska, prawa obywateli – prawo
do referendum ogólnonarodowego: Uczestnicy: Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Adam Rogalewski OPZZ,
Przemysław Dzido FZZ, Rafał Górski - kampania "Obywatele
Decydują", Piotr Ciompa - ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich. Ponownie można było porównać jak znacząco różnią się
informacje przekazywane przez prorządowe media od opinii
wygłaszanych w debatach.
Późnym popołudniem podczas happeningu przed Sejmem Piotr
Duda, Jan Guz oraz Tadeusz Chwałka odsłonili pomnik premiera Donalda Tuska w peruwiańskiej czapce z piłką pod pachą. Pod figurą znajduje się napis: "premierowi naród".

Manifestanci złożyli pod pomnikiem wieńce z podziękowaniami za największe osiągnięcia rządu. "Jednak prosimy, racz w
swej łaskawości przyjąć nasze nieudolne, ale jakże szczere
podziękowania: - za szybki i przyjazny dla pacjenta system
ochrony zdrowia, - za doskonale funkcjonującą i tanią edukację, kształcącą samych poszukiwanych przez rynek fachowców, - za tanie żłobki i przedszkola, gdzie dzięki uzdrowionej
przez ciebie demografii, licznie rodzące się dzieci już od maleńkości mogą grać w piłkę, - za możliwość pracy na umowy
śmieciowe, źródło rozwoju rodzimego biznesu, - za bezrobocie
i szarą strefę, wspierającą emigracją bratnie gospodarki naszych sąsiadów, - za wydłużony wiek emerytalny i przyszłe
emerytury, których wysokość pozwoli nam zachować szczupłą,
a więc zdrową sylwetkę. - za elastyczny kodeks pracy, dzięki
któremu możemy pracować na rozkaz bez zbędnie wysokich
wynagrodzeń, - za ograniczanie prawa do referendów i innych
demokratycznych fanaberii, mogących zakłócić rozwiązania,
które tylko twój geniusz ogarnąć może"
.
14.09.2013 czwarty dzień protestu kulminacja akcji związków zawodowych w Warszawie. Pogoda trochę się poprawiła
–nie padało. Ulicami stolicy przeszła wielka ogólnopolska manifestacja pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa”. W
największej po 1989 r. manifestacji wzięło udział 200 tys.
osób, wśród których nie mogło zabraknąć przedstawicieli Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

„Nasi w Warszawie”

Na czele wielkiego pochodu jechał autobus z pomnikiem premiera Tuska. Wśród wielu transparentów można było znaleźć
miedzy innymi takie: „Jakie jest najlepsze zdjęcie premiera?
Zdjęcie ze stanowiska”. "Tusk, miałeś rządzić dla nas, nie nami", "Na stanowisku się bywa- człowiekiem się jest", ""Dość
pogardy i obłudy", "Stop dla biedy". Trzy centrale związkowe
wyruszyły z trzech punktów Warszawy i spotkały się przy Ron(Ciąg dalszy na stronie 8)
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zujemy swoje twarze, nie boimy się mówić co myślimy. Wy
też zróbcie demonstrację poparcia dla tego rządu. Zobaczymy
ilu was będzie. Już widzę te transparenty w stylu "służba zdrowia jest ok" i tym podobne. Lider Związku zwrócił się z prośbą
do manifestantów, aby od dzisiaj zaczęli zbierać podpisy pod
wnioskiem o odwołanie parlamentu - Bo oni już nic nowego
Treść petycji do Prezydenta RP dostępna na naszej
tam nie wymyślą - skomentował. Na koniec Piotr Duda wspostronie –Menu-Aktualności.
Na scenie przy mniał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę kapelana "Solidarności", w
rocznicę jego urodzin - Jesteśmy dzisiaj tutaj, by dobrem zło
Zamku Krózwyciężać.
lewskim odbył
się finał akcji, Ok godz.16.00 demonstracja dobiegła końca. Udaliśmy się w
podczas które- drogę powrotną do Gorzowa Wlkp. gdzie dotarliśmy
15.09.2013 o godz. 2.00.
go wystąpili
Więcej stronie zdjęć z tej i wcześniejszych
liderzy trzech
central związmanifestacji na naszej stronie –Menu-Galeria zdjęćkowych. P.
Pikiety Strajki Manifestacje.
Duda: Serce mi
Podziękowania dla wszystkich , którzy
się raduje, jak
was wszystkich widzę. Jestem facetem, ale płakać mi się chce
poświęcili swój prywatny czas dla Polski i
ze szczęścia. Bo wreszcie obudziliśmy się jako Polacy, jak prauczestnicząc w Dniach Protestu i pokazali swoje
cownicy! Przewodniczący KK dziękował związkowcom za tak
niezadowolenie z rządów ekipy Donalda Tuska.
liczny udział w manifestacji, za miasteczko namiotowe, za zaangażowanie. Przypomniał, pod jakim hasłem odbywały się dni
20.09.2013 Kolejne nasze
protestu. - Przyjechaliśmy tutaj wykrzyczeć, że mamy dość
pismo w sprawie CUW.
lekceważenia, chcemy szacunku należnego każdemu obywateTreść
korespondencji
w sprawie toczących się bez naszego
lowi- podkreślał- Politycy myślą, że mają monopol na władzę,
udziału
prac
nad
powołaniem
Centrum Usług Wspólnych w
a my mamy być wołami roboczymi. Nie możemy na to pozwoEnea
zmusiła
nas
do
napisania
kolejnego pisma w tej sprawie.
lić, dlatego tu jesteśmy. Szef "Solidarności" przypomniał, jakie
są najgorsze posunięcia rządu wobec pracowników w ostatnich W piśmie jasno wskazaliśmy fakty pokazujące ,że deklaracje o
latach. Krytykował rząd i polityków, którzy lekceważą pracow- konstruktywnym dialogu w grupie Enea niestety pozostają
ników i "żyją sami dla siebie". Mówił o zalewających nas umo- tylko deklaracjami. Nawiązując do zaproszenia Zarządu Enea
wach śmieciowych, o podwyższeniu wieku emerytalnego, ela- S.A. na dzień 25 września 2013 r. na spotkanie w sprawie „
stycznym czasie pracy. Wspomniał o trudnej sytuacji w służbie bieżących i ważnych spraw dotyczących Enea S.A.” podkreśliliśmy że tematyka związana z CUW powinna być pierwszozdrowia i szkolnictwie, na które ciągle brakuje pieniędzy. Nie podoba nam się to, co robi ten rząd - podkreślał - Nie chce- planowym tematem omawianym na tym spotkaniu.
Treść korespondencji w sprawie CUW dostępna na naszej
my rządu, który nie widzi pracownika, nie widzi człowieka,
stronie-Menu-Aktualności.
tylko zysk.- Mamy prawo wypowiadać się w ważnych dla kraju
sprawach- mówił Duda, nawiązując do wniosku o ogólnopol15-23.09.2013 Pielgrzymka
skie referendum w sprawie wieku emerytalnego, pod którym
do Ziemi Świętej.
podpisało się 2 i pół miliona obywateli, ale zostało odrzucone
Śladami
Jezusa
Chrystusa
po Izraelu to hasło jakie przyświecaprzez Sejm. Przewodniczący podkreślił, że dla polityków deło
Pielgrzymom
z
terenu
działania
Oddziału Dystrybucji Gomokracja jest tylko raz na 4 lata, wtedy kiedy trzeba zgłosować
rzów
Wlkp.
podczas
Pielgrzymki
do Ziemi Świętej. Miejsca i
w wyborach. - Poza tym mamy siedzieć cicho. Dlatego trzeba
wydarzenia
znane
dotychczas
głównie
z Pisma Świętego mozmienić konstytucję w kwestii referendum obywatelskiego, bo
gliśmy poznać osobiście . Po Izraelu oprowadzał nas przewodto jest najlepsza kontrola polityków. Innej nie ma.
nik Marek, o stronę duchową dbał Ojciec Andrzej Tomkiel, a
za sprawy organizacyjne odpowiadała opiekunka grupy Anna
Jacko. Chcąc opisać wszystko co było naszym udziałem trzeba
by było napisać kilkustronicowe opracowanie lub wydać wspomnienia w formie książkowej . Nam zależało głównie na skrótowym opisie, dlatego ograniczyliśmy się do chronologicznego
podania miejsc jakie mieliśmy okazję zobaczyć podczas
dzie de`Gauella i przeszły Nowym Światem i Krakowskim
Przedmieściem na Pałac Zamkowy. Po drodze związkowcy
zatrzymają się na chwilę przy Pałacu Prezydenckim, gdzie
przekazana została petycja do Prezydenta RP.

„Nasi pod Zamkiem Królewskim”

Duda zaapelował do zwolenników obecnego rządu. - My poka-

16.09.2013 Góra Oliwna Msza Św. W Bazylice Konania
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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naszego pielgrzymowania:

19.09.2013 – Góra Błogosławieństw , Msza Święta
w jednym z ogrodów , -Rejs po Jeziorze Genezaret
(Galilejskim), -Kościół Rozmnożenia (chleba i ryb),
Tabgha –Kościół Prymatu Św. Piotra, Kafarnau -Dom
Św. Piotra, Obiad na jeziorem (ryba Św. Piotra), Kąpiel
w Jeziorze Genezaret, Fabryka diamentów w Tyberiadzie.

20.09.2013 –Góra Tabor ( Msza Święta w Kościele
Przemienienia) ,- Odnowienie Sakramentu Chrztu nad
Jordanem, -Jerycho ( Góra Kuszenia, Źródło Elizeusza,
Taras Widokowy), Morze Martwe (kąpiele błotne i nie
tylko).
18.09.2013 5 Nazaret -Bazylika Zwiastowania NMP

15.09.2013 – Wylot w Warszawy z Lotniska Fryderyka Chopina do Izraela. Boeing 737 linii Enter Air bezpiecznie przetransportował nas z Warszawy na Lotnisko Ben Guriona w Tel
Avivie. Przejazd autokarem do Betlejem do hotelu Aleksander.
Krótki rekonesans po Betlejem.
16.09.2013 –Jerozolima, - Góra Oliwna, -Kościół „Pater
Noster”,-punkt widokowy, -Kościół Dominus Flewit (Pan Zapłakał),-Getsemani, -Ogrójec, -Msza Święta w Bazylice Konania w Kościele Narodów, Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Grota Pojmania Jezusa, Wizyta w Bazylice
Grobu Pańskiego ( Kaplica Grobu- XIV stacja drogi krzyżowej),- Dzielnica Żydowska, Ściana Płaczu - Wzgórze Świątynne, Kopuła Skały, Meczet Alaksa- -Kościół Zaśnięcia NMP,Wieczernik- Grób Dawida,
17.09.2013 –Betlejem( Grota Mleczna, Bazylika Narodzenia
21.09.2013 Jerozolima Droga Krzyżowa
-Grota Narodzenia, Msza Święta w Kaplicy Snu Świętego Jó- 21.09.2013 –Jerozolima ( Kościół Św. Anny, Msza święta w
zefa),Jerozolima( Muzeum Yad Vashem-Aleja SprawiedliKościele Biczowania, Droga Krzyżowa do Bazyliki Grobu
wych, Ein Karen-Kościół Św. Jana Chrzciciela, Siedziba Kne- Pańskiego), Betania ( Kościół i Grób Łazarza), Betlejem -Pole
setu-Menora).
Pasterzy.
18.09.2013 –Cezarea miasto Heroda (Teatr, hipodrom, port,
Akwedukt),-Hajfa (–Kościół Stella Maris -Gwiazda Morza,
punkt widokowy Carmel, Ogrody i Sanktuarium Bahajów).
Nazaret (Msza Święta w Kościele św. Józefa obok Bazyliki
Zwiastowania) –Kana Galilejska –odnowienie przysięgi małżeńskiej, przyjęcie weselne i nocleg w Hotelu Galilea w Nazarecie.

22.09.2013 Betlejem -Góra Pasterzy

22.09.2013 -Betlejem ( Msza Święta w Kościele na Polu
Pasterzy), -Jaffa (Port, Stare Miasto, Dom Garbarza Szymona, Kościół Św. Piotra) ,-Tel Aviv ( przejazd autokarowy, kąpiel nad Morzem Śródziemnym) ,po szczegółowej
kontroli , wylot z lotniska Ben Guriona do Warszawy.
Samolotem Boeing737 liniami Enter Air bezpiecznie wylądowaliśmy w Warszawie , transfer do Gorzowa Wlkp.
Naszą Pielgrzymkę zakończyliśmy 23.09.2013 o godz.
6.00 .Po uczcie duchowej jaką na pewno była Pielgrzymka
do Ziemi Świętej pozostały wspomnienia , zdjęcia oraz
19.09.2013 Kościół i Góra Błogosławieństw

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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2013 przedstawiciele strony związkowej mogą delegować swoprzekonanie że był to niezapomniany wyjazd , który na zawsze ich przedstawicieli do prac w tym zespole.
pozostanie w naszej pamięci.
7.Pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę. Zarząd przyjął sugestię strony społecznej -godne pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę. Planowane są spotkania pożegnalne z udziałem członków Zarządu Enea S.A.
8.Starzejąca się załoga w Grupie Enea. Średnia wieku pracowników w Grupie wynosi 46 lat. Prowadzone są analizy celem
zapobieżenia utracie kompetencji starzejącej się załogi.
9.Identyfikacja z Grupą Enea. Podjęto działania w celu zmiany
niekorzystnej sytuacji ( bardzo niski stopień identyfikacji pracowników z Grupą Enea). W tym celu opracowywany jest Kodeks Etyki oraz Strategia komunikacji wewnętrznej.
10.Świadczenia pieniężne dla pracowników nie mających praw
do akcji wynikające z Porozumienia z 28.05.2008 r. ze Zdroiska. Zarząd Enea S.A. nie widzi możliwości zrealizowania
22.09.2013 Morze Śródziemne –kąpiel przed wylotem.
tego porozumienia. Rezerwa celowa na ten cel decyzją nowego
Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych pielgrzymek Zarządu została rozwiązana. Wielokrotnie podnoszone przez
stronę związkową argumenty ,w postaci wypłaty takich świadna naszej stronie -Menu-Aktualności.
czeń w ELKO oraz umieszczenia zobowiązań na rzecz pracow25.09.2013 W Enea S.A. o: Strategii, CUW, ników wynikających z w/w Porozumienia w Prospekcie Emikomunikacji wewnętrznej , ładzie korpo- syjnym Enea nie wpłyną na zmianę decyzji Zarządu, który
uważa temat Porozumienia ze Zdroiska za sprawę zamkniętą.
racyjnym, Porozumieniu ze Zdroiska.
=============================================
Zgodnie z przyjętymi przez nowy Zarząd Enea S.A. zasadami
komunikacji społecznej odbyło się kolejne spotkanie stron dialogu w Enea S.A.

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
-najnowsze na bieżąco aktualizowane wiadomości ,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
-przydatne dokumenty,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
-linki do innych stron solidarności i nie tylko
=============================================
Dialog czy monolog w Enea S.A. ?

Tematyka spotkania:
1.Przedstawienie nowych Dyrektorów obejmujących stanowiska zarządcze. ( Tomasz Ćwiek, Sławomir Krenczyk, Bartosz
Zieliński.)
2.Wyniki finansowe Enea S.A. oraz Grupy Enea za 6 miesięcy
2013 r.
3.Nowa Strategia Grupy Enea. Aktualnie zbierane są efekty
prac zespołów roboczych.10 października 2013 nastąpi prezentacja głównych elementów Strategii dla strony związkowej.
Następnie wg harmonogramu przyjętego przez Zarząd Strategia
zostanie przedstawiona do akceptacji organom spółki.
4.Ład korporacyjny. W przeciwieństwie do poprzedników ,
którzy twierdzili ,że ładu korporacyjnego nie można budować ,
gdyż jest to zmowa korporacyjna , nowy Zarząd podziela zdanie strony społecznej i podjął działania w celu opracowania
stosownego dokumentu.
5.Centrum Usług Wspólnych. Projekt CUW został uruchomiony. Prowadzone są analizy przez Zarząd Enea Centrum. Proces
budowy CUW będzie prowadzony z poszanowaniem praw pracowniczych. Efekty prac zespołu projektowego zostaną przedstawione stronie społecznej na spotkaniu w dniu 17 października 2013 r.
6.Taryfa pracownicza. Występują problemy z egzekwowaniem
uprawnień do taryfy pracowniczej. Strona pracodawcy powołała zespół w celu zaradzenia tym problemom. Do 30 września

KOSZTY PRACY W UE
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PRZEGLĄD PRASY:
Leki najdroższe w Europie
Minęło półtora roku od wejścia w życie tzw. nowej ustawy refundacyjnej i
okazuje się, że jej skutki są dla chorych w Polsce dosłownie opłakane – analizuje poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Polacy płacą za leki najwięcej w Europie,
taka jest konkluzja raportu firmy IMS Health, monitorującej rynek farmaceutyczny. Nowa ustawa refundacyjna uchwalona w maju 2011 roku, miała ukryty
cel przed opinią publiczną, mianowicie znaczące zmniejszenie środków finansowych przeznaczanych przez NFZ na refundację leków. Głównym instrumentem, który miał ograniczać wydatki na leki refundowane, był swoisty bat
finansowy na lekarzy w postaci zwrotu kwot nienależnej refundacji razem z
odsetkami ustalonej przez kontrolerów NFZ. Kontrole te mogłyby być przeprowadzane w ciągu 5 lat od daty wystawienia recepty, a kontrolowane miało być
nie tylko uprawnienie pacjenta do leków refundowanych (a więc czy w momencie wizyty u lekarza był on ubezpieczony, a dokładnie czy miał opłaconą
składkę zdrowotną), ale przede wszystkim czy przepisany pacjentowi lek podlega refundacji w danej jednostce chorobowej.
Na skutek nacisku środowiska lekarskiego na początku 2012 roku nowelizacją
ustawy, kontrole lekarzy pod tym względem przez NFZ zostały wprawdzie
zniesione, ale ciągle w ustawie znajdują się zapisy nakazujące lekarzowi przepisywanie z refundacją leku tylko w zastosowaniu w stosunku do jednostki
chorobowej, na którą lek został w Polsce zarejestrowany. Za leki nierefundowane oraz refundowane wykupione za 100% ceny pacjenci w roku 2012 zapłacili gigantyczną sumę 5,4 mld zł czyli o 0,4 mld zł więcej niż w roku 2011 (w
2011 wydatki pacjentów na te leki wyniosły 5 mld zł).
IMS Health precyzyjnie wyszczególniła również, że w tej grupie znajdują się
także wydatki na leki refundowane kupowane przez pacjentów na recepty ze
100% odpłatnością (konsekwencja zapisów nowej ustawy refundacyjnej) i
wyniosły one 0,7 mld zł, a więc wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o
0,2 mld zł (w 2011 roku pacjenci zapłacili za te leki 0,5 mld zł).
———————————————————————————————--

Stajemy się coraz biedniejsi.
Stajemy się coraz biedniejsi, a wmawiają nam, że z roku na rok
jest lepiej. Sprawdziliśmy więc, na co starczała średnia pensja w
2003 roku i na co starcza dzisiaj. Gdybyś całą pensję z 2013 r.
przeznaczył na chleb kupiłbyś o jedną trzecią mniej pieczywa niż
w 2003 roku! A przecież mamy teraz takie same żołądki jak przed
dekadą. Dziś miesięczne wynagrodzenie nie starczy ci nawet na 1
metr kwadratowy mieszkania. A kiedyś starczało. Benzyny, mięsa,
czy nabiału też musimy kupować mniej. Dzisiejsza cena ryb jest
3,5 raza wyższa niż 10 lat temu.
To dlaczego wciąż mówią, że Polakom żyje się lepiej? Bo mówią to
rządzący, którzy mają po kilkanaście tysięcy miesięcznie. Im faktycznie żyje się lepiej. Co gorsza, prognozy gospodarcze są złe, więc
ludzie jeszcze mocniej oszczędzają. Wystarczy spojrzeć na koszyki
z ich zakupami, by się o tym przekonać.
Zestawienie cen 2003r. - 2013r.
CHLEB 1,30 zł – 3,50 zł
JAJKA 40 gr – 60 gr
CUKIER 1,70ZŁ - 3,80 zł
ŚMIETANA 1,50 zł - 2,50 zł
OLEJ 4,80 zł – 7,50 zł
SCHAB 12,30 zł – 19,90 zł
RYBA MINTAJ 5 zł – 16 zł
KIEŁBASA 11 zł – 20 zł
JABŁKA 1,90 zł – 4 zł

MASŁO 2,80 zł – 4, 80 zł
MĄKA - 1,50 zł – 2,40 zł
MLEKO 1,30 zł – 3,10 zł
SER ŻÓŁTY GOUDA 14 zł – 22,5 zł
WOŁOWINA 11 zł – 26,20 zł
KURCZAK 5 zł – 7,20 zł
SZYNKA 15 zł – 25 zł
ZIEMNIAK 70 gr – 1,50 zł
PAPIEROSY 7 zł – 12 zł

A politykom żyje się lepiej
Wciąż narzekają na swoje zarobki, ale z roku na rok ich portfele
puchną. Mowa oczywiście o posłach, którzy latami zasiadają w
Sejmie i co miesiąc zgarniają 12,5 tys. zł. Na takiej pensji można
się nieźle wzbogacić. Jak choćby wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński (53 l.) z PSL, który w ciągu dziewięciu lat
odłożył na koncie niemal pół miliona złotych. W 2003 r. Piechociński miał 145 tys. zł. Do tego dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych, dwa mieszkania i dwie działki rolne. Od tego czasu
sporo uzbierał. W 2012 r. jego oszczędności sięgały już niemal pół
miliona złotych. Nie gorzej wiedzie się Ludwikowi Dornowi (59 l.).
Poseł Solidarnej Polski w 2003 r. nie miał nawet złamanego gorsza. Przez dziesięć lat na jego koncie przybyły aż 104 tys. zł. Polityk w 2003 r. miał też dom o pow. 150 m kw. wyceniony na 200
tys. zł i mieszkanie 69 m kw. warte 200 tys. zł. Teraz ma większy
dom (210 m kw.) wyceniony na 700-900 tys. zł. Zniknęło mieszkanie, ale za to przybyła mu działka 3100 m kw. oraz dwa samochody. Opel astra z 2009 r. i peugeot 206 z 2002 r.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

ZNALEZIONE W INTERNECIE

Kto wczoraj pił?
Do szatni brygad Pogotowia Energetycznego wpada dyrektor.
-Kto wczoraj pił? !-pyta. Zapada grobowa cisza ,
którą przerywa Janek: -Ja piłem panie dyrektorze.
-To zbieraj się, idziemy na klina. A reszta do roboty!.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

KOMENTARZ KISIELA

Lata 90
90-- te trening Centrali ZE Gorzów Wlkp.

OKIEM JUJKI
ZŁOTE MYŚLI
„Idź wyprostowany ,wśród tych co na kolanach”
Zbigniew Herbert

LICZBY MIESIĄCA
-14,46 zł wartość akcji Enea 30.09.2013 godz.11.44
-5,5% zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-452 mln. zł zysku netto wypracowała grupa Enea w pierwszym
półroczu 2013 r. Zysk netto grupy wzrósł do 7,1 %.
-2,8 średniej krajowej wynosi uposażenie polskich posłów. We
Francji uposażenie wynosi 1.8 średniej a w Szwajcarii 0.88.
-418 mln. zł. wyniesie budżet Kancelarii Sejmu na 2014 r. Jest to o
10 mln. zł. więcej niż w 2012 r.
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