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W numerze:
Rozmowy w Operatorze

Kolejne zagrożenia dla miejsc pracy:

-Strategia grupy Enea.
-Strategie Obszarowe.
-Centrum Usług Wspólnych.
-Centralna Dyspozycja Ruchu.
-Integracja Obszaru Wytwarzania.
Energetyczny Protest w Toruniu -Zmiany w Departamencie Sprzedaży.

POZNAJ SWOJE PRAWA
W PROCESACH
RESTRUKTURYZACYJNYCH
(Szczegóły na stronie 10)

Bowling-Turniej Solidarności

PAŹDZIERNIKOWE ROCZNICE

16.X.
1978r.

Obrady ZR Gorzów NSZZ „S”

Spotkania ws Strategii i CUW

Obradowała Rada SKE NSZZ”S”

19.X.
1984 r.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.10.2013 W Operatorze o SEP, ECM,
PDO,CUW, Funduszu motywacyjnym,
Planach rozwoju, Służbach ruchu……
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea
Operatorze.

12. Sprawy płacowe. Polityka płacowa w 2013 r.
,rozdysponowanie wolnych środków( tzw. górka z lat poprzednich.) W tym temacie w niedługim czasie odbędzie się spotkanie.
13.Nowa instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych w Operatorze. Trwają szkolenia pracowników Operatora. Strona związkowa zwróciła uwagę ,że o
wprowadzeniu nowej instrukcji należałoby poinformować spółki siostrzane.
14.Reorganizacja służb ruchu. Trwają prace przygotowawcze
do utworzenia Centralnej Dyspozycji Ruchu oraz przeprowadzenia innych zmian organizacyjnych w dyspozycjach ruchu.
Po zakończeniu prac zespołu do tego powołanego dostaniemy
stosowną informację w tym temacie.
15.CUW. Przedstawiciele Zarządu Operatora chcąc mieć
wpływ na Strategię Enea S.A. uczestniczą miedzy innymi w
rozmowach na temat Centrum Usług Wspólnych. Strategia
zostanie przedstawiona stronie związkowej 10.10.2013 r.

1.10.2013 W Enea S.A. o
Departamencie Sprzedaży.
Prezes M. Jarczyński przedstawia wyzwania stojące przed spółką.
Tematy poruszane podczas spotkania:
1. M. Bartoś przedstawiła sytuację finansową w Enea Operatorze za pierwsze półrocze 2013 r. Zakładane wyniki są osiągane.
2.M.Szymankiewicz przedstawił projekt Planu Rozwoju Operatora na lata 2014-2020.Większość sił i środków zostanie przeznczona na infrastrukturę sieciową.
3.M.Jarczyński przedstawił wyzwania stojące przed Spółką do
roku 2020 , oraz zaprosił stronę społeczną do włączenia się w
proces budowy strategii Operatora.
Sprawy zgłoszone przez stronę społeczną na spotkaniu
16.07.2013 r.:
4.SEP. Nowy system ewidencji czasu pracy z pewnymi oporami jednak został wprowadzony. Ostatnimi komórkami wprowadzającymi SEP były Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. i
Szczecin.
5.Punkty kasowe. Zgodnie z porozumieniem z 20.08.2013 we
wszystkich Oddziałach Dystrybucji podpisano stosowne uzgodnienia w zakresie funkcjonowania kas w OD oraz RD. Likwidacja punktów kasowych nie pociągnęła za sobą żadnych skutków społecznych.
6.Regulamin Funduszu Motywacyjnego. Prace rozpoczęte
przez poprzedni zarząd są kontynuowane . W Operatorze planowane jest wprowadzenie funduszu motywacyjnego od stycznia 2014 r.
7.ECM. Nowy system obiegu faktur posiadał błędy i z tego
powodu pojawiały się problemy. Po usunięciu tych błędów
oraz dostosowaniu go do współpracy z SEP, system zostanie
wprowadzony we wszystkich komórkach Operatora do końca
listopada 2013 r.
8.PDO. Zarząd Operatora nie planuje uruchamiania Programu
Dobrowolnych Odejść w 2013 r.
9.Budżetowienie komórek organizacyjnych. Zarząd przyjął
sugestię strony związkowej i rozpoczął rozmowy z Dyrektorami na temat ustalenia budżetów dla podległych im komórek.
10.PTPiREE. Zarząd będzie kontynuował członkostwo w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Po rozwiązaniu związku Pracodawców Energetyki jest to jedyna organizacja do rozmów o problemach Polskiej Energetyki z
Ministerstwami oraz Urzędem Regulacji Energetyki.
Strona związkowa poruszyła następujące tematy:
11. Spory zbiorowe w Operatorze. Ponownie poruszono temat
sporów zbiorowych ( płacowy i restrukturyzacyjny) odziedziczonych po poprzednim zarządzie. Po krótkiej dyskusji ustalono ,że 22.10.2013 odbędzie się spotkanie w tym temacie.

Dyrektor Pawłowski prezentuje proponowane zmiany .

Korzystając z obecności strony społecznej w Operatorze Dyrektor Pawłowski z Enea S.A. spotkał się z przedstawicielami
załogi i przedstawił informację na temat wstępnego projektu
zmian struktury organizacyjnej Departamentu Sprzedaży w
Enea S.A. W tym temacie mają się odbyć kolejne spotkania
podczas , których zostaną przedstawione między innymi skutki
społeczne proponowanych zmian. W listopadzie 2013 projekt
nowej struktury ma zostać przekazany Zarządowi Enea S.A.
Ewentualne wdrożenie miałoby nastąpić od grudnia 2013 r.

3.10.2013 Likwidacja miejsc pracy
w Energa.
24 września 2013 Zarząd Energa Operator wypowiedział spółkom eksploatacyjno-inwestycyjnym część umowy dotyczącej
działalności inwestycyjnej. Jako powód takiej decyzji podaje
się poprawę efektywności czyli zlecanie tej działalności firmą
zewnętrznym, które wg opinii Zarządu wykonują te same prace
o kilkadziesiąt procent taniej. Decyzja Operatora wiąże się z
likwidacja miejsc pracy w grupie Energa. „ W konsekwencji
podjętej decyzji dla znacznej grupy pracowników spółek
prac na sieci nie będzie pracy”.
Pracownicy sami
mogą podjąć decyzję o opuszczeniu
grupy Energa. Proponuje im się trzy
warianty odejścia:
1. Odejście za odszkodowaniem
( dodatek od 15-18
tys. zł. w zależności
kiedy złoży się stosowny wniosek)
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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2.Odejście i założenie własnej firmy
wykonującej usługi dla Operatora –
gwarancja zleceń przez 36 miesięcy
po cenach rynkowych.
3.Odejście na program przedemerytalny ( dla osób które do 31.12.2015 r.
uzyskają prawo do emerytury lub
świadczenia przedemerytalnego)odszkodowanie do wysokości 12 miesięcznych poborów.
Od przeszkolonej kadry kierowniczej „oczekuje się zaangażowania w
tym procesie i udzielania pomocy pracownikom , których
dotyczą zapowiadane zmiany”
Szczegóły oferty dla pracowników Enearga dostępne na
naszej stronie: Menu-Aktualności.
Tym sposobem likwiduje się dobre miejsca pracy gdzie prawo
pracy jest na wysokim poziomie (Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy, Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Umowy Społeczne). W zamian proponuje się kasę lub dostosowanie się do
reguł panujących drapieżnym kapitalizmie jakim przyszło
nam żyć w Polsce. Zamiast równać do najlepszych w Polsce
postępuje się odwrotnie.
Najpierw wygonić ludzi do spółek zależnych , a później
stwierdzić ,że są za drodzy i zlecać ich działalność innym
tańszym wykonawcom. Chytry plan jak pozbyć się ludzi z
grupy Energa.
Kolejny przykład na to ,że nie można pozwalać na przenoszenie Pracowników z Operatora do innych spółek.

4.10.2013 Energetyczny Protest w Toruniu

postanowień umowy. Upominał, iż nie możemy się zgodzić na
zastępowanie pracowników ENERGI firmami z zewnątrz, dla
których energetycy będą ... przygotowywali front robót. Po
nich głos zabrał także wiceprzewodniczący Zarządu Regionu
Toruńsko-Włocławskiego Janusz Dębczyński. Wyraził pogląd,
iż kryzysowa sytuacja w ENERDZE wpisuje się w cała serię
konfliktów prowokowanych wobec polskiego świata pracy.
"Na naszych oczach jest marnowany wysiłek pokoleń i niszczony narodowy majątek - grzmiał Dębczyński. Następnie
przekazano mikrofon przewodniczącemu sekcji krajowej energetyków Romanowi Rutkowskiemu. W ekspresyjnym, momentami dramatycznym wystąpieniu zaapelował aby nigdy nie wątpić w możliwość obrony swojego miejsca pracy, aby poczuć
się współgospodarzem, nie godzić się na kolejny - tym razem
gospodarczy rozbiór Polski. Zdaniem Rutkowskiego obecną
ENERGĄ rządzą ludzie niekompetentni, a ich plany gospodarcze opierają się jedynie na ograniczaniu zatrudnienia.

Po wystąpieniach pracownicy ENERGI, poprzedzani
"konduktem żałobnym" niosącym czerwoną trumnę z napisem
ENERGA przeszli pod Urząd Miasta Torunia, gdzie zostali
bardzo uprzejmie i z dużym szacunkiem przyjęci przez wiceprezydenta Zbigniewa Fiderewicza. Ten zapewnił, że sprawy
energetyków znajdą wsparcie w działaniach władz Torunia.
Także przed Urzędem doszło do wystąpienia posła Zbigniewa
Giżyńskiego (PiS), który oprócz słów aprobaty dla akcji pracowników, jako winnych ogólnego bajzlu wskazał rządzącą
ekipę. Następnie zebrani przeszli pod Urząd Marszałka Województwa, gdzie przekazano petycję i... zostawiono trumnę.
Dramatyczny list pracownika Energa, więcej zdjęć, relacja
TV -dostępne na naszej stronie : Menu- Aktualności.

Przed biurowcem firmy i na ulicach Torunia protestowali pra5.10.2013
cownicy koncernu ENERGA. Domagali się utrzymania dotychczasowych miejsc pracy, poważnego traktowania przez kierowPuchar
nictwo podpisanych umów społecznych, a także zakończenia
Solidarności
"wiecznej restrukturyzacji".
Punktualnie, w samo południe około 200 pracowników firmy
w Bowlingu.
zebrało się przy budynku głównego biurowca ENERGI w Toruniu (ul. Bema). Choć zebrani mieli z sobą i na sobie różne
Już po raz piąty zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali
emblematy związkowe (ze zdecydowaną przewagą NSZZ"S"), się by rywalizować o Puchary Komisji Podzakładowej NSZZ
to jednak zgromadzenie zostało pomyślane jako protest wszyst- Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu.
kich zatrudnionych. Przewodniczącym ustanowiono Piotra
Grążawskiego z Brodnicy. Po wystąpieniach liderów dwóch
związków zawodowych: NSZZ"S" Józefa Adamczewskiego i
NSZZ Pracowników Energetyki Piotra Bębnowskiego, którzy
przypomnieli o rozmaitych nie dotrzymywanych przez zarząd
firmy uzgodnieniach, o pogarszających się warunkach pracy,
groźbie likwidacji stanowisk pracy i nieustannej presji. Adamczewski wezwał do odważnego wsparcia związków zawodowych. Przypomniał, że to właśnie nieustępliwość działaczy
doprowadziła w przeszłości do sukcesu w postaci Umowy Społecznej (m.in. gwarantującej na jakiś czas zatrudnienie) ale też
niezdecydowanie spowodowało ewidentne próby obchodzenia

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Tegoroczna edycja turnieju odbyła się w Gorzowie Wlkp. w
kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Słowianka”. Zabawa
była przednia, uczestnicy turnieju wkładali wszystkie swoje
umiejętności by uzyskać jak najlepszy wynik. Zawodniczki i
zawodnicy uzyskiwali bardzo dobre wyniki a wielu uczestników „strajkowało”. Rozegrano trzy serie rzutów o końcowej
klasyfikacji decydowała ostatnia kolejka. Zwycięzcy otrzymali
pamiątkowe puchary i dyplomy , a wszyscy uczestnicy turnieju
upominek od Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp.

Uczestnicy Turnieju Solidarności.

Kolejny turniej przeszedł do historii, do zobaczenia za rok.
Najlepsi zawodnicy turnieju:
Kobiety:
1.Magdalena Boch –Rejon Dystrybucji Międzychód- 240 pkt.
2.Arleta Belowska- Centrala Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp.-236 pkt.
3.Katarzyna Cybulska-Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie-225 pkt.
Mężczyźni :
1.Grzegorz Kopyciński- Centrala Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp-371 pkt.
2.Zenon Sobczyk-Rejon Dystrybucji Choszczno-327 pkt.
3.Krzysztof Gonerski- Centrala Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp-323 pkt.
Dzieci:
1. Maria Skrodzka-204 pkt.
2.Katarzyna Skrodzka-116 pkt.
3.Natalia Boch-115 pkt.
Fotorelacja z tego i wcześniejszych turniejów dostępna na
nasze stronie-Menu –Aktualności.

były dość bojowe, gdyż mimo teoretycznie pewnej przewagi
Taja Woffindena w klasyfikacji generalnej IMŚ, niepewność
wzbudzał fakt, iż Tajski startował z kontuzjowanym obojczykiem. Eksperci przed zawodami domniemywali czy kontuzja
nie pokrzyżuje mu planów, sugerując, iż w cyklu grand prix nie
ma łatwych wyścigów, do każdego startu trzeba być przygotowanym w 100%. Brytyjczyk po nieudanym pierwszym starcie
i zerowym dorobku punktowym zrehabilitował się już w kolejnym starcie, pokonując trójkę naszych reprezentantów, jednocześnie zapewniając sobie złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata. Taj zadedykował swój medal zmarłemu przed
trzema laty Tacie. W turnieju o srebrny medal w
klasyfikacji generalnej nadal walczyli Jarosław
Hampel z Nielsem Kristianem Iversenem, zaś w
walce o brąz bez szans nie pozostawał najstarszy
żużlowiec cyklu, Amerykanin Greg Hancock.
Ostatecznie indywidulnym vice mistrzem świata
został Polak, wychowanek Pilskiej Polonii - Jarosław Hampel, zaś brązowy medal trafił na szyję
Duńczyka Nielsa Kristiana Iversena, dla którego
był to największy sukces w dotychczasowej karierze.
Wiele emocji wzbudziły wyścigi półfinałowe
turnieju, głównie za sprawą udziału kompletu
Polskich zawodników startujących w turnieju. W
pierwszym półfinale zwyciężył Jarosław Hampel,
a czwarty na linii mety zameldował się Krzysztof Kasprzak.
Drugi półfinał okazał się szczęśliwy dla Adriana Miedzińskiego, startującego w zawodach z dziką kartą. Polak po pasjonującej walce z Australijczykiem Darcy Wordem wywalczył awans
do finału, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Toruńskie trybuny do czerwoności rozgrzał wyścig finałowy. Po słabym
starcie, Adrian Miedziński przedarł się na drugie miejsce wyprzedzając Jarosława Hampela. Miejscowy zawodnik wzniósł
się na wyżyny swoich umiejętności mijając prowadzącego w
wyścigi Grega Hancocka, czym wprawił w euforię zgromadzonych na Motoarenie kibiców. Czwarty w wielkim finale był
Niels Kristian Iversen. Ostatnie zawody cyklu Grand Prix zakończyły się optymistycznie dla Polskich fanów, kibice opuszczali stadion w doskonałych nastrojach.
Relacja + zdjęcia-Radosław Jacko
Więcej zdjęć z tego i innych GP na naszej stronie-MenuGaleria zdjęć-Speedway.

8.10.2013 Posiedzenie ZR Gorzów Wlkp.
NSZZ Solidarność.

5.10.2013 Żużel –GP Polski w Toruniu.

Członkowie Zarządu Regionu podczas obrad.
Jeden z wielu emocjonujących biegów.

W pierwszą sobotę października na Toruńskiej Motoarenie im.
Mariana Rosego, odbyły się ostatnie w tym roku rozgrywki
cyklu Grand Prix. Na trybunach zgromadził się komplet widzów, z całego świata w tym również piszący te słowa oraz
reprezentanci Enea Speedway Team . Nastroje przed turniejem

W siedzibie Związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się Członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Tematyka spotkania:
1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZR Gorzów jakie
odbyło się 3 września 2013 r.
(Ciąg dalszy na stronie 5)

str. 5 / Pod Napięciem 136/ 10 /2013
(Ciąg dalszy ze strony 4)

2.Manifestacje w Warszawie-Dość lekceważenia Społeczeństwa. Podsumowano dni protestu w Warszawie w dniach 1114.09.2013 r. oraz udział w nich naszych przedstawicieli.
3.Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność J. Porwich
zdał relację z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej jakie
odbyło się Stalowej Woli w dniach 2-3.10.2013 r.
4.Członkowie Prezydium zdali sprawozdanie z działalności od
ostatniego zebrania.
5. Wybory na kadencję 2010-2014. Członków ZR poinformowano o szkoleniach w tym temacie. Materiały potrzebne do
przeprowadzenia wyborów na nową kadencje zostaną przesłane
drogą elektroniczną. O dacie Walnych Zebrań Delegatów należy poinformować co najmniej dwa tygodnie wcześniej Regionalną Komisję Wyborczą.
6.Obecna sytuacja gospodarcza Polski. Członków ZR zapoznano z badaniami dotyczącymi tej tematyki przeprowadzonymi
przez Zachodni Ośrodek Badań Społeczno-Politycznych w
województwie Lubuskim.
7.Sytuacja w zakładach pracy w Regionie. Przedstawiono sytuację w : Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie, Enea OD Gorzów, PGE EC Gorzów, Arctic Paper Kostrzyn, Wodociągi
Gorzów.
8.Ustalono termin następnego posiedzenia-5.11.2013 w nowej
siedzibie Archiwum Państwowego w Gorzowie.

tacji społecznej wynikającej z założeń zawartych w prezentowanej Strategii (bardzo ogólnej). Według Zarządu Enea S.A.
skutki społeczne zostaną bardziej uwypuklone w strategiach
obszarowych dla poszczególnych spółek Grupy Enea. Strona
związkowa zajęła stanowisko w zakresie konsultacji społecznych w proponowanych zmianach w Grupie Enea. Ponownie
poruszono temat złamania przez Zarząd Enea S.A. Porozumienia z 28.05.2008 r ze Zdroiska dotyczącego świadczenia pieniężnego dla pracowników nie posiadających praw do akcji.
( stanowiska w s Konsultacji i Porozumienia ze Zdroiska
dostępne na naszej Stronie-Menu Aktualności)
Jak wynika z powyższej relacji deklaracje o nowej jakości dialogu społecznego w Grupie Enea pozostają tylko deklaracjami.
Niestety………

11.10.2013 Spotkanie w sprawie Integracji
Obszaru Wytwarzania.
W Kozienicach odbyło się spotkanie Zarządu ENEA Wytwarzanie z Organizacjami Związkowymi reprezentującymi Spółki
wskazane do konsolidacji wytwarzania w ramach Enea Wytwarzanie S.A.(EWSA)

10.10.2013 Strategia Korporacyjna Grupy
Enea .Konsultacje?
Zarząd Enea S.A. zaprosił wybrane Zarządy Spółek z Grupy
Enea oraz przedstawicieli strony społecznej do Baranowa na
prezentację Strategii Grupy Korporacyjnej Enea S.A. W zaproszeniu dla strony społecznej podkreślono ,że w prezentacji
zostaną przedstawione skutki społeczne proponowanych
zmian.

Jako pierwszy głos zabrał prezes EWSA, zapoznał zebranych z
zapisami Art.231KP który nakłada na pracodawcę obowiązek
poinformowania Organizacje Związkowe o przewidywanym
terminie przejęcia zakładów pracy, jego przyczynach prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników. (Prezentacja w formie elektronicznej ma być przekazana
Zawiązką Zawodowym). Prezes obiecał że:
- po konsolidacji nie będzie podejmował żadnych działań dotyczących warunków zatrudnienia przechodzących pracowników,
Uczestnicy spotkania w Baranowie
Niestety przedstawiona strategia oprócz diagnozy czyli:- spad- z wyłączeniem możliwych działań wobec kadry kierowniczej
(dyrektorów i kierowników ).
ku sprzedaży ,-braku identyfikacji pracowników z grupą, podeszłym wieku pracowników grupy –braku ładu korporacyjne- - przystąpi do rozmów ze Stroną Społeczną w sprawie zawarcia
nowego ZUZP -u w dobrej wierze i z poszanowaniem interego, nie przedstawiła nic nowego czego by strona społeczna
sów pracowniczych, tak aby podpisanie nowego ZUZP dla
wcześniej nie sygnalizowała .Przedstawiona Strategia była
bardzo ogólna wskazywała hasłowo wizję i misję firmy ogólnie EWSA nastąpiło przed upływem roku od przejęcia.
-będzie gotowy do rozmowy ze stroną społeczną o ujednolicerzecz biorąc polegającą na skupieniu się na działalnościach
podstawowych i odchodzenie od działalności nie związanych z niu ZFŚS dla wszystkich przejmowanych Spółek, ale najpierw
Elektrownie Wodne muszę wypowiedzieć część ZUZP- u dotyprodukcją, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Jedyczącą zapisów o ZFŚS.
nym przedstawionym przez prelegentów skutkiem społeczPrezes zwrócił się też do Organizacji Związkowych o spowonych proponowanych zmian było odejście na emerytury do
2020 r. blisko 2 tys. Pracowników Grupy Enea . Strona związ- dowanie dostosowania struktur związkowych do jednego prakowa podkreśliła ,że doczekanie emerytury w Grupie Enea nie codawcy.
Następnie oddał głos panu Mec. Raczkowskiemu z Kancelarii
jest skutkiem społecznym, tylko marzeniem większości praPrawnej który omówił skutki prawne konsolidacji m.in. mówił
cowników . W strategii pojawiło się Centrum Usług Wspólo uprawnieniach przejmowanych pracowników wynikających z
nych (CUW) , jednak na tym spotkaniu nie rozwinięto tego
ZUZP. Zapoznał nas z Art. 2418 KP który mówi że, w okresie
tematu. CUW ma być omawiane na specjalnym spotkaniu
17.10.2013 r. Zgłoszono szereg zastrzeżeń dotyczących konsul(Ciąg dalszy na stronie 6)
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17.10.2013 Spotkanie w sprawie

jednego roku od dnia przejścia zakładu pracy na nowego pracoutworzenia CUW w Grupie Enea.
dawcę do pracowników stosuje się postanowienia układu, któW
Baranowie
odbyło się spotkanie w sprawie planów utworzerym byli objęci przed przejściem zakładu pracy na nowego
nia
Centrum
Usług
Wspólnych (CUW) w Grupie Enea.
pracodawcę , oraz konsekwencjach przejęcia pracowników w
sferze ZFŚS. EWSA przejmuje środki, należności i zobowiązania ZFŚS działających w Spółkach przejmowanych.
Na koniec spotkania Prezes wręczył przedstawicielom Organizacji Związkowych projekt Porozumienia w związku z IOW w
grupie ENEA, z prośbą o zapoznanie się z treścią tego projektu
i naniesienie własnych propozycji do projektu. Propozycje należy przesłać do dnia 22.10.2013r.

16.10.2013 -35 rocznica wyboru
Karola Wojtyły.
Minęła kolejna 35.rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły
na papieża.

Watykan 16.10.1978 r.

Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch.
- To było psychologiczne trzęsienie ziemi dla całego wschodu
Europy- powiedział wtedy austriacki kardynał Franz Koenig.
W rozpoczętym 14 października 1978 roku konklawe udział
wzięło 111 kardynałów elektorów. Było to drugie w ciągu kilku tygodni konklawe po śmierci Pawła VI i trwającym miesiąc
pontyfikacie Jana Pawła I. Kardynał Wojtyła został wybrany w
ósmym głosowaniu. Nieoficjalnie wiadomo, że otrzymał 99 na
111 głosów. Po godzinie 19. nowy papież wyszedł na balkon
bazyliki Świętego Piotra i wygłosił przemówienie do wiwatujących tłumów, którym był niemal całkowicie nieznany. Wówczas Jan Paweł II wygłosił słowa, które powtarzano potem wielokrotnie jako najbardziej symboliczne: "Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej". Oficjalna inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października. To obecnie dzień
wspomnienia liturgicznego błogosławionego Jana Pawła II, już
wkrótce świętego. Podczas uroczystego homagium kardynałów
doszło wtedy do najbardziej symbolicznego wydarzenia: polski
papież złożył hołd prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W
homilii Jan Paweł II mówił: "Nie lękajcie się! Otwórzcie,
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi jego
zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i
rozwoje. Nie lękajcie się!". Te słowa uznano za programową
wypowiedź trwającego prawie 27 lat pontyfikatu. W jego trakcie papież Polak odbył 104 zagraniczne podróże do 132 krajów. Pokonał 1,7 miliona kilometrów, co odpowiada 30krotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika i trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Niecałe trzy miesiące
później rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 1.05.2011
odbyła się Beatyfikacja Jana Pawła II. Dziewięć lat po śmierci,
27 kwietnia przyszłego roku, w rekordowo krótkim czasie odbędzie się kanonizacja polskiego papieża.

Przedstawiciele pracodawców.

W spotkaniu uczestniczyły Zarządy Enea S.A. Enea Centrum ,
Komitet Sterujący ds. CUW oraz przedstawiciele strony społeczne w Enea. Członkowie Zarządów przedstawili prezentację , która zakłada utworzenie od stycznia 2014 CUW w Grupie
Enea. Według przedstawionej prezentacji na początek mają
zostać scentralizowane działalności związane z finansami ,
informatyką oraz obsługą klienta. Według prelegentów „ zmiana zostanie przeprowadzona z zapewnieniem bezpieczeństwa i
wsparcia Pracowników” Przedstawiono wstępny harmonogram
wdrożenia CUW, korzyści płynące z jego powołania dla spółki
i klientów, oraz podmioty jakie będą uczestniczyły w poszczególnych etapach wdrażania CUW. Poinformowano ,że nie będzie przymusu przechodzenia do CUW-u .Zapewniono nas
również ,że odbędą są spotkania z pracownikami w tym temacie. Będą też wydawane broszury informacyjne oraz będzie
można drogą mailową zadawać pytania związane z CUW.
Zwrócono się do strony społecznej o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu procesu związanego z utworzeniem CUW. Pomoże to w podniesieniu bardzo niekorzystnych statystykach dotyczących identyfikacji z Grupą Enea Pracowników poszczególnych spółek.

Przedstawiciele KM NSZZ Solidarność ENEA

Po prezentacji strona związkowa mogła zadawać pytania. Oto
niektóre z nich:
1.Jak do pomysłów powołania CUW ma się niezależność Operatora zagwarantowana w Ustawie Prawo Energetyczne?.
Odp. Zarządy znają Prawo Energetyczne i powołanie wspólnego CUW dla sprzedaży i Operatora jest zgodne z prawem.
2.Jaką gwarancję zleceń ma ewentualnie powołana spółka
CUW w świetle ustawy o zamówieniach publicznych? Odp.
Jeżeli podmiot wykonuje ponad 80 % zleceń na rzecz grupy,
można nie stosować ustawy.
3.Dlaczego kolejna strategia nie zawiera skutków społecznych
proponowanych zmian. Ilu Pracowników przejdzie do Enea
Centrum-CUW? Ilu Pracownikom zmieni się stanowisko i na
jakie ?. Ilu będzie musiało dojeżdżać do nowego miejsca pracy ? Odp. Na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnej liczby
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Górę. Za rok do Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w
coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę
(było ich razem 26). Władza urządza nagonkę. Od stycznia do
czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie
brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Jak wiemy na podstawie
zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozorowany wypadek samochodowy 13 października 1984r.w drodze z Gdańska do Warszawy był pierwszym zamachem na życie Ks. Popiełuszki. 19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony
do Bydgoszczy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas rozważań tajemnic Różańca Św. ostatnie zdanie
wypowiedziane przez Ks Jerzego brzmiało :
„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara
Chrostowskiego, został zatrzymany przez umundurowanych
milicjantów ruchu drogowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa). Waldemar Chrostowski został
zmuszony do oddania kluczyków i przejścia do milicyjnego
samochodu, tam skuto go kajdankami. Natomiast Grzegorz
Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili Ks. Jerzego, aby
wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Odjechali. W
czasie jazdy Waldemar Chrostowski wyskoczył z pędzącego
samochodu i natychmiast zaczął szukać pomocy. Przebieg wydarzeń, które nastąpiły tej strasznej nocy, znamy jedynie z zeznań zabójców.
Biskup Wojciech Ziemba ujął to w prostym zdaniu: „Tak Pan
Bóg przez śmierć Księdza Jerzego otwiera nasze oczy, oczy
naszego serca, naszego umysłu, naszej wiary”. Proces zabój19.10.2013 Kolejna rocznica
ców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 r.
zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowały
jego przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się
on w „sąd nad Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie
przyzwalano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie
arogancko zachowywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było w nim nawet śladu skruchy.
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama
Pietruszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielewskiego na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania Księdza
Jerzego? Do dziś nie znamy odpowiedzi na nie. Wszyscy zabójcy opuścili już więzienia.
Krótki życiorys ks. Jerzego :
Prawie trzydzieści lat po zamordowaniu ks. Jerzego PopiełuszKsiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we ki nadal nie wiadomo, kto odpowiada za tę zbrodnię, i nawet
wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja 1972 r. przy- oficjalna data śmierci księdza budzi wątpliwości. Wiele wskajął święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. zuje na to, że przed morderstwem kapłana przez pięć dni więPracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny, prowa- ziono i torturowano na terenie bazy wojsk sowieckich koło
dził konwersatorium dla studentów medycyny. Ostatnim miej- Kazunia. W latach 90-tych oraz 2003-2004 śledztwo prowadził
scem pracy ks. Jerzego była parafia p.w. Św. Stanisława Kost- prokurator Andrzej Witkowski. Dwukrotnie odsuwano go od
ki, gdzie prowadził duszpasterstwo średniego personelu mesprawy, zazwyczaj wtedy, gdy udawało mu się zebrać nowy
dycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powstające materiał dowodowy. Obecnie śledztwo jest nadal prowadzone
Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 sierpnia delegacja strajkująprzez prokuratorów IPN.
cych hutników poprosiła ks. Kardynała Wyszyńskiego o przy- Jednak to Witkowskiemu udało się ustalić wiele nowych fakbycie księdza do huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten tów dotyczących przebiegu zdarzeń, w wyniku których doszło
sposób rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z Ks. Jedo śmierci księdza. W sposób fundamentalny podważają one
rzym. Odprawiał dla nich msze św., prowadził katechezy i or- całą dotychczasową wiedzę na temat zamordowania ks. Jerzeganizował wykłady. We wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorgani- go.
zował pielgrzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną
(Ciąg dalszy na stronie 8)

Pracowników oraz spraw związanych ze zmianami miejsca
pracy. Będzie to przedmiotem kolejnych spotkań.
4. Dlaczego prezentowany harmonogram nie zawiera punktu
mówiącego o zawarciu Porozumienia Zbiorowego na okoliczność przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do
nowego pracodawcy? Odp. W toku kolejnych spotkań rozważona zostanie możliwość zawarcia takiego porozumienia , ale bez
możliwości rozszerzania uprawnień Pracowniczych.
5.Nie będzie przymusu przechodzenia do CUW , jaka alternatywa będzie przedstawiona np. Pani z działu finansowego Operatora z Gorzowa Wlkp. jakie dostanie propozycje? Odp. Każdy
taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Można
rozważyć możliwość przekwalifikowania lub skorzystania z
oferty PDO.
6.Jak pracownicy mają się identyfikować z Grupą Enea skoro
grupa ok 3000 pracowników została oszukana, do dziś nie zrealizowano Porozumienia ze Zdroiska. Odpowiedzi na to pytanie nie udzielono.
7.Czy zrobiono analizę ekonomiczną dotyczącą kosztów obsługi
np. Operatora przez CUW, czy czasami nie będzie to drożej
kosztowało? Odp. Tak zrobiono takie analizy już w drugim roku funkcjonowania CUW koszty mają być mniejsze o 30 %.
8. Czy wszystkie scentralizowane działalności mają mieć swoje
siedziby w Poznaniu? Odp. Nie planujemy centralizacji wszystkiego w Poznaniu.
9. Ile miejsc pracy stanie się zbędnych po połączeniu działalności? Odp. Powołanie CUW nie ma za zadanie ograniczenia
zatrudnienia. Odp. Optymalizacja kosztowa nie będzie szła w
kierunku ograniczenia zatrudnienia.
10.Czy w świetle tego co się dzieje w Energa, celowe jest przenoszenie ludzi z Operatora do innych spółek? Odp. Model
CUW w Energa był zupełnie inny niż planowany w Enea.
Następne spotkanie w temacie CUW planowane jest na dzień
27 listopada 2013 r.
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Kiedy więc ksiądz zakończył życie ? Wiele poszlak wskazuje,
że miało to miejsce 25 października 1984 r. Wątpliwości mogą
dotyczyć jedynie godziny zgonu. Prof. André Horve z jednego
z uniwersytetów paryskich sugeruje również datę po 25 października 1984 r. 26 października ludzie gen. Kiszczaka lokalizują zwłoki w Wiśle po raz pierwszy.

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Fakt ten potwierdza zeznanie jednego z prokuratorów, któremu
wydano polecenie wyjazdu i przeprowadzenia czynności na
miejscu zdarzenia. Wówczas zwłoki księdza zostały wydobyte
z wody i poddane oględzinom przez medyka, czego nie ujawniono na procesie toruńskim, następnie z powrotem wrzucone
do Wisły.
30 października gen. Kiszczak przylatuje helikopterem na tamę
we Włocławku wraz ze swoim orszakiem i buńczucznie oznajmia zebranym ekipom poszukiwawczym: „Dziś musi się znaleźć”. Do akcji ruszają płetwonurkowie, którzy mają ujawnić i
wydobyć zwłoki. Lokalizacja i wydobycie ciała księdza 30
października 1984 r. są również scenariuszem w detalach skonstruowanym przez MSW. Wystarczy wspomnieć, że inna ekipa
nurków ujawniła zwłoki księdza w wodzie, a inna je wydobyła.
Jeszcze przez wiele lat biorący udział w akcji płetwonurkowie
będą poddawani naciskom ludzi gen. Kiszczaka. Nawet po
1989 r. wielu z nich będzie się bało złożyć zeznania przed prokuratorem prowadzącym śledztwo, obawiając się o swoje życie. Wersję odnalezienia zwłok księdza uzupełnia fakt, że ani
Piotrowski, ani jego koledzy nie byli w stanie na procesie toruńskim precyzyjnie określić miejsca ich porzucenia.
Po 28 latach od tamtego wydarzenia udało się beatyfikować
kapłana, ale nie udało się wyjaśnić okoliczności tej zbrodni i
ustalić jej bezpośrednich sprawców. Morderca ks. Popiełuszki
Grzegorz Piotrowski jest już na wolności jest dziennikarzem i pisze pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel
i Anna Tarczyńska) dla "Faktów i Mitów” - tygodnika, którego współwłaścicielem i redaktorem naczelnym jest Roman Kotliński (poseł Ruchu Palikota). Teksty Piotrowskiego o Kościele ociekają nienawiścią do duchownych, co widać już po samych tytułach: "Macharski cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać", "Stan wysokiego Rydzyka",
"Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w zalotach".
Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak.
Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy
Organizacji Wolność i Niezawisłość.

I nie ma w nas żądzy odwetu i przemocy. Jedynie
przejmująca świadomość niesprawiedliwości.

23.10.2013 Obradowała KP NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
W świetlicy Rejonu Dystrybucji Sulęcin spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego posiedzenia KP
(4.09.2013) oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności,
członkowie KP przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego
programu zebrania:
1.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej
Organizacji przyjęto kolejną Osobę.
2.Dni Protestu. Podsumowano protesty i manifestację w Warszawie w dniach 11-14.09.2013 r. oraz udział w nich funkcyjnych członków KP.
3.Strategia Grupy Enea. Przedstawiona strategia nie pokazuje
najważniejszych dla Pracowników skutków społecznych proponowanych działań. Nasi przedstawiciele przedstawią uwagi do
strategii na posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej.
4.CUW. Prezentacja zaprezentowana w Baranowie 17.10.2013
hasłowo przedstawia temat utworzenia Centrum Usług wspólnych w Grupie Enea podobnie jak Strategia nie zawierała skutków społecznych . Przedstawiony harmonogram nie przewiduje
zawarcia porozumienia na okoliczność przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie dopuścimy do przenoszenia
pracowników do innych podmiotów bez zabezpieczenia ich
interesów w stosownym porozumieniu.
5.Enea Wytwarzanie. Zapoznano członków KP z planami konsolidacji wytwarzania w Grupie Enea. Aktualnie trwają prace
nad zawarciem porozumienia gwarantującego bezpieczeństwo
pracowników w trakcie i po zakończeniu procesu konsolidacji.
6.Departament Sprzedaży w Enea S.A. Niekorzystne wyniki
handlowe w Enea S.A. są powodem planowania kolejnej zmiany struktury organizacyjnej w Enea S.A. Niektóre rozwiązania
są nie do przyjęcia dla strony społecznej. Stosowną opinię w
tym temacie przesłano do Enea S.A.
7.Centralna Dyspozycja Ruchu. 22.10.2013 dostaliśmy propozycję zmian w systemie prowadzenia ruchu sieci. Zbieramy
uwagi do przesłanych dokumentów, by przekazać je na najbliższym posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej upoważnionej do opiniowania takich propozycji.
8.Sytuacja w spółkach Grupy Enea. Członkowie Komisji z
BHU, Energobud, Elektrownie Wodne zdali relację z sytuacji
panującej tych spółkach.
9.Wniosek o rozwiązanie Sejmu obecnej kadencji. Zgodnie z
decyzją Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zbieramy podpisy pod stosownymi wnioskami.
10. Zapomogi losowe. Trzem członkom naszej organizacji ,
którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg losowych.
Po zakończeniu zebrania Komisji jej przedstawiciele spotkali się z pracownikami Rejonu Dystrybucji Sulęcin. Tematyka poruszana podczas spotkania pokrywała się z tematyką obrad KP. Dodatkowo poruszano sprawy związane z
tematyką płacową , porozumieniem ze Zdroiska oraz pozwami Sądowymi.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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24.10.2013 Obradowała Rada
SKE NSZZ Solidarność .
W Ślesinie koło Konina spotkali się członkowie Rady sekcji
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

8.Przew.R.Rutkowski w imieniu K. Grajcarka zaprosił wszystkich na Pielgrzymkę Górników do Częstochowy -24.11.2013 r.

28.10.2013 Integracja
Obszaru Wytwarzania.
W Świerżach Górnych na terenie Elektrowni Kozienice doszło
do kolejnego spotkania w temacie Integracji Obszaru Wytwarzania (IOW) w Grupie Enea.

Uczestnicy spotkania w Elektrowni Kozienice.
Członkowie Rady SKE NSZZ Solidarność podczas obrad.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Enea Wytwarzania S.A.
(EWSA) Krzysztof Sadowski. Z niewielkimi poprawkami strony przyjęły protokół z 11.10.2013 . Następnie przystąpiono do
redakcji przygotowanego przez stronę pracodawcy Projektu
porozumienia na okoliczność Integracji Obszaru Wytwarzania.
Głównym założeniem porozumienia przygotowanego przez
stronę pracodawców jest zagwarantowanie pracownikom z
obszaru wytwarzania utrzymania istniejących uprawnień, bez
możliwości ich rozszerzania. Strona związkowa zgłosiła szereg
uwag mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa
wszystkim pracownikom w procesie integracji wytwarzania w
Enea.
Zgłoszono między innymi następujące uwagi:
1. Zapisami dotyczącymi nie pogorszeniem warunków pracy i
płacy należy objąć wszystkich pracowników , również kadrę
kierowniczą. Ewentualne odstępstwa od tej zasady mają być
konsultowane ze związkami ,zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Strona związkowa szczególną ochroną chce objąć dotychczasowe miejsca pracy ( miejscowość w której obecnie świadczą pracę pracownicy wytwarzania), tj. wskazanie, że nie zmieni się miejsce wykonywania pracy bez zgody pracowników,
oraz aby działania dot. warunków zatrudnienia były podejmowane w uzgodnieniu ze związkami; Zarząd EWSA zdeklarował, że będzie takie działania konsultował z organizacjami
związkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy bliżej sprecyzuje swoje zamiary w tym zakresie. Zarząd EWSA
poinformował, że jego zamiarem nie jest naruszanie gwarancji
zatrudnienia pracowników, gdyż zmiany wynikają ze zmian
struktury organizacyjnej w związku z IOW.
3. Korzystanie z funduszu świadczeń socjalnych . Zdaniem
strony związkowej najlepszym sposobem utrzymania dotychczasowych uprawnień do świadczeń socjalnych jest przestąpienie EWSA do wspólnej działalności socjalnej w grupie. Zarząd
EWSA zdeklarował, że jego zamiarem jest prowadzenie jednolitej działalności socjalnej po przejściu i zaproponował, aby
kwestie socjalne były przedmiotem rozmów na następnym spotkaniu. Organizacjom Związkowym przekazano projekt nowego regulaminu ZFŚS, który będzie omawiany na następnym
spotkaniu.
4.Programy emerytalne pracowników wytwarzania. Związki
zawodowe wskazały, że w wytwarzaniu są dwa programy
emerytalne. Zdaniem strony społecznej najlepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie kontynuowania ubezpieczenia w

Tematyka Obrad Rady:
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady SKE.
(29.08.2013 ).
2.Informacja z posiedzenia Rady Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność. Rada organizuje pikietę w Warszawie podczas Światowej Konferencji Klimatycznej. Do
10.11.2013 do biura SKE należy podać liczbę uczestników
pikiety z poszczególnych grup.
3.Sytuacja w grupach energetycznych. Przedstawiciele Energa,
Enea, PGE, Tauron zdali relację z sytuacji w ich zakładach
pracy. Z przedstawionych relacji wynika jednoznacznie ,że
działania poszczególnych zarządów idą w tym samym kierunku. Ogranicza się prace wykonywane własnymi służbami , zlecając te działalności obcym wykonawcom (firmy krzak w których większość pracowników pracuje na umowach śmieciowych). Pracowników zmusza się do odejść stosując różne metody w tym również mobing. Ci co zostają wielokroć nie są
wstanie wywiązać się z nowego bardzo szerokiego zakresu
obowiązków. Prowadzi to do tragedii w postaci targnięć się na
własne życie oraz wypadków, w tym również śmiertelnych.
Wiele wypadków jest na sieci i naszych urządzeniach wypadki
te nie są rejestrowane –obcy wykonawcy. We wszystkich grupach aktualizuje się instrukcje organizacji bezpiecznej pracy
przy urządzeniach energetycznych ,dopuszcza się możliwość
samo dopuszczenia oraz rozszerza się wykaz prac wykonywanych jednoosobowo. Takie działania doprowadzą do następnych wypadków. Najwięcej patologii występuje w grupie
Energa. Ostatnio odbyły się tam protesty w tym również manifestacja na ulicach Torunia. Organizatorów protestów próbuje
się zastraszać. W sprawie sytuacji w Energa Rada SKE przyjęła
stanowisko.
4.Wybory na kadencję 2014-2018. Z krótkiej dyskusji można
wyciągnąć wniosek-należy odmłodzić władze związku na
wszystkich szczeblach. Uchwałą przyjęto klucz wyborczy na
Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ
Solidarność.
5.Dni protestu w Warszawie .Podsumowano manifestację w
Warszawie oraz udział w nich członków SKE.
6.Ankiety Komisji będących członkami SKE. Wiele komisji
nie przesyła ankiet o aktualnej liczbie członków. Apel o przesłanie tych dokumentów.
7. Finanse SKE. Skarbnik M. Brzuśmian przedstawił opłacanie
składek przez poszczególne Komisje. Wiele ma nieopłacone
wybranym przez pracownika zakresie w tym również w ubezpieczeskładki, apel o uregulowanie ich.

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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niu „Pogodna Jesień”. Zarząd EWSA zobowiązał się do rozpoznania
w/w kwestii.
5. Strona pracodawcy zgodziła się wykreślić zapis w porozumieniu
mówiący o strukturach związkowych. Wewnętrzna sprawa związków
zawodowych.

Przedstawiciele Strony Społecznej
Strona pracodawcy oczekiwała podpisania w dniu dzisiejszym omawianego porozumienia. Strona związkowa przekazała ,że w dniu dzisiejszym nie może podpisać żadnego porozumienia gdyż musi uzyskać
stosowną akceptację organów statutowych związku. Strona pracodawcy oczekuje podpisania porozumienia w zaproponowanej wersji na
następnym spotkaniu.
Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w EWSA
( związki zawodowe z Kozienic i Zarząd EWSA) przestąpiły do redakcji protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP EWSA. Doprecyzowano
zapisy ZUZP EWSA uzgadniając ,że pracownicy nowozatrudnieni po
1 stycznia 2014 r. będą objęci zapisami ZUZP EWSA. Organizacje
Związkowe wskazały, że pracownicy EWSA wykonują pracę w lokalizacji Kozienice, Ryn i Dziwnówek powinni też być objęci zapisami
ZUZP. Zarząd EWSA wyraził gotowość uzupełnienia o te zapisy
załącznika do ZUZP.
Strony uzgodniły, że następne spotkanie poświęcone regulaminowi
ZFŚS oraz innym kwestiom związanym z IOW odbędzie się 14 listopada 2013 r.

=============================================

TWOJE PRAWA -KORZYSTAJ Z NICH
Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007
§4 pkt 3.
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od
Regulaminu Organizacyjnego ENEA S.A. W szczególności
ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują
się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie
działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym
podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności
zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”.
Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r.
§5
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków pracy i płacy na poziomie nie
mniej dla nich korzystnym, od obowiązującego w dniu
zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje:
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co
Strony rozumieją miejscowość, w której pracownik jest
obowiązany stawić się do pracy i gdzie ją kończy;
d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem
ewentualnej ich mody#ikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi Strony Pracodawców.
3. Mody*ikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im zaproponowana pod warunkiem
zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwali#i-

kacji lub umożliwienia podniesienia posiadanych kwali#ikacji na koszt Strony Pracodawców oraz jednocześnie pod
warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy i nie niższej od dotychczas przy sługującej, w rozumieniu postanowień ust. 2 lit. a, b, a także zachowania
miejsca pracy w rozumieniu postanowienia ust. 2 lit. c.
§7
1.W razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z
pracownikiem lub niewłaściwie stwierdzonego przez pracodawcę wygaśnięcia stosunku pracy, poszczególne Spółki i
Spółki Zależne będą obowiązane do wypłaty jednorazowej
odprawy w wysokości określonej w postanowieniu ust. 2, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 oraz wyjątków określonych postanowieniami § 9.
§ 10
Przenoszenie pracowników w trybie przepisu art. 23.1 kodeksu pracy do jakichkolwiek pracodawców wymaga alternatywnie spełnienia warunków niżej określonych:
a) kumulatywnie - zachowania warunków pracy i płacy pracownika w rozumieniu postanowień § 5 oraz objęcia pracownika na czas nieokreślony postanowieniami - zmodyfikowanego zgodnie z postanowieniami § 19 - Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy Pracowników Energetyki Poznańskiej S.A.,
gwarantującymi niezmniejszony poziom uprawnień wynikających z postanowień dotychczas obowiązujących;
b) uzgodnienia ze Stroną Związkowy - w formie stosownego
porozumienia - zasad, na jakich odbędzie się przeniesienie
pracownika lub określonej grupy pracowników do konkretnego
podmiotu.
Porozumienie zmieniające, czy wypowiedzenie
dotychczasowych warunków pracy i płacy?
Zarząd Enea S.A. przyjął strategię , która zakłada daleko idącą
restrukturyzację. Jeżeli pozwolimy na wprowadzenie jej w życie , to dla niektórych pracowników wiązać się to będzie ze
zmianą pracy i płacy. Takie zabiegi wymagać będą wprowadzenia zmian do umów o pracę pracowników.
Zmiany te mogą nastąpić za porozumieniem stron lub w
drodze wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy lub płacy).
Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z chwilą jego
podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności jej wprowadzenia. Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutek po upływie okresu wypowiedzenia. Nadto musi być uzasadnione, a podana przez pracodawcę przyczyna musi być rzeczywista i konkretna. Zgodność z prawem wypowiedzenia może
być weryfikowana przez sąd pracy. Nad przyjęciem wypowiedzenia zmieniającego pracownik może się zastanawiać do
połowy okresu wypowiedzenia zależnego od stażu pracy.
Z uwagi na to informujemy, że pracownik nie ma obowiązku podpisywania porozumienia zamieniającego i to niezależnie od tego, czy jest nazwane porozumieniem, aneksem
czy jakkolwiek inaczej. Odmowa podpisania porozumienia
zmieniającego nie wiąże się ponadto z ryzykiem powstania
jakichkolwiek ujemnych skutków wobec pracownika. Co
najwyżej może spowodować, że zmiana warunków pracy
czy płacy będzie później wprowadzona na drodze wypowiedzenia zmieniającego.
Prosimy, aby pracownicy otrzymujący do podpisania porozumienia (aneksy itp.) zapoznawali się z ich treścią przed ich
podpisaniem. W szczególności prosimy, aby projekty tych porozumień zabierali do domów celem przeanalizowania w szerszym gronie przed wyrażeniem zgody na dobrowolną zmianę
warunków pracy i płacy. Takie zachowanie będzie w pełni
zgodne z prawem.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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PRZEGLĄD PRASY

ruś otrzymała kwotę o 4 mln dolarów większą. Jak podaje polski MSZ, większość tych środków pochłonęły programy stypendialne
dla Ukraińców. Ukraina została drugim krajem
MIELI WRACAĆ !!!
wśród państw Partnerstwa Wschodniego, które otrzymało tak
Liczba emigrantów ciągle rośnie – podaje „Rzeczpospolita”. W końcu dużą kwotę. Na pierwszym miejscu znalazła się Białoruś, która
2012 roku aż 2,13 mln Polaków przebywało za granicą. To o 70 tys. otrzymała prawie 17 mln dolarów na realizację projektów.
więcej niż w 2011 r. i 130 tys. więcej niż w 2010 r. Pośród nich jest aż Ogólnie na pomoc dla państw Partnerstwa Wschodniego Polska
1,6 mln rezydentów, czyli takich, którzy przebywają za granicą ponad wyłożyła 35,5 mln dolarów.

rok. Jest to fatalna informacja zwłaszcza w kontekście kurczenia się
potencjalnej grupy wyjeżdżających. Mnóstwo młodych ludzi już wyjechało i jeśli to robią następni, oznacza to, że coraz więcej z nich nie
może sobie znaleźć miejsca w kraju. W 2013 roku liczba zgonów
może aż o 40 tys. przekroczyć liczbę urodzonych dzieci. Tylko w
pierwszym półroczu urodziło się o 9 tys. mniej niż przed rokiem dzieci
(183 tys.), a zmarło 202 tys. Polaków (o 7,6 tys. więcej). Natomiast
wśród emigrantów ponad 1,4 mln ma 39 lat lub mniej, w tym jest 226
tys. dzieci do 15. roku życia. GUS nie publikuje tych dramatycznych
danych ze względu na sytuację polityczną. Chodzi o to, by nie zaszkodzić Platformie Obywatelskiej przed referendum w sprawie odwołania
prezydenta miasta Warszawy. Do tej pory GUS publikował te dane już
pięć razy i tylko raz zdarzyło się, by było to później niż we wrześniu.
Tym razem GUS będzie publikować te dane 18 października.
==================================================

Nędza ma oblicze dziecka.
Co szósta polska rodzina żyje w skrajnej biedzie Bieda coraz
częściej wkrada się do polskich domów. Aż 16 procent polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa - wynika z raportu
Głównego Urzędu Statycznego. Problem dotyka najczęściej
dzieci - w skrajnym ubóstwie żyje aż 10 procent osób poniżej
17. roku życia.Co trzecie dziecko żyje w biedzie, co szóste w
nędzy. Eksperci mówią, że nasza polityka społeczna to klęska informuje "Rzeczpospolita". Jak wynika z raportu Głównego
Urzędu Statystycznego, poniżej granicy ubóstwa żyją głównie
rodziny wielodzietne - aż 25 procent rodzin z czwórką bądź
większą liczbą dzieci zmaga się z biedą. Z badań wynika również, że rodziny żyjące poniżej granicy ubóstwa mają do
dyspozycji poniżej 422 złotych miesięcznie na jedną osobę
dorosłą. Aż trzy czwarte tej kwoty pochłaniają wydatki na
jedzenie i rachunki. Na edukację dzieci czy dbanie o zdrowie
zostaje dosłownie po kilka złotych.
=============================================

Nie wszyscy klepią biedę.
Rząd przyznał sobie 330 mln zł nagród. Rządzący tną wydatki
niemal na wszystko, ale są też takie, które regularnie rosną. To
nagrody dla władzy. W 2010 r. na premie dla urzędników w
ministerstwach poszło 105,6 mln zł, rok później – 108,6 mln zł,
a w całym 2012 roku już 115,2 mln zł – pisze „Fakt”. Najnowsze dane z raportu Służby Cywilnej nie pozostawiają złudzeń.
Rząd z roku na rok wydaje coraz więcej na... nagrody dla ministerialnych urzędników. Premie idą w setki milionów złotych.
I to mimo kryzysu, którym nieustanie rząd tłumaczy brak wzrostu innych wydatków. Nie możemy sobie dawać nagród, gdy
nie możemy dać ludziom podwyżek - grzmiał premier Donald
Tusk na początku tego roku, gdy krytykował wysokie nagrody
dla wicemarszałków w Sejmie. Jednak, jak zauważa "Fakt", jak
zwykle skończyło się na zapowiedziach. Jeśli wszystkim każe
się oszczędzać, a jednocześnie wypłaca się takie nagrody, to
jest to po prostu nie fair. Tym bardziej, że teraz wynagrodzenia
urzędników są często wyższe niż w innych sektorach gospodarki - mówi "Faktowi" ekonomista Marek Zuber.
=============================================

Wspieramy demokrację…...na wschodzie
Polski rząd w zeszłym roku, w ramach współpracy z Ukrainą,
przekazał prawie 13 mln dolarów na projekty mające na celu
wsparcie demokratyzacji wschodniego sąsiada. Z kolei Biało-
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Dawny budynek Poczty -ul. Pocztowa

ZNALEZIONE W INTERNECIE

Na ławce w parku siedzi dwóch emerytów.
-Popatrz jak ta młodzież ma ciężko w tym kryzysie…..jednego
papierosa muszą palić we trzech.
-No ale dzielne chłopaki mimo wszystko się śmieją.......

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
KOMENTARZ KISIELA

ZŁOTE MYŚLI
Lata 90
90--te Dyr. J. Szmyt i odznaczeni Z. Kunik i B. Wilejto

OKIEM JUJKI

„Monopol na przemoc ma państwo, a nie bandyci”.
B. Sienkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych.

LICZBY MIESIĄCA
-15,18 zł. wartość akcji Enea 30.10.2013 godz.11.27

-9,6 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-150 000 zł. miesięcznie zarabia trener piłkarskiej reprezentacji Polski –
Waldemar Fornalik.

-183 tys. Polaków urodziło się w I połowie 2013 r. ( o 9 tys. mniej niż
w analogicznym okresie roku 2012.)
-202 tys. Polaków zmarło w I połowie 2013 r. ( o 7.6 tys. więcej niż w
analogicznym okresie roku 2012.)

-4,2tys. osób targnęło się na życie w Polsce w pierwszym półroczu 2013 r. 3 tys. uczyniło to skutecznie. W całym 2012 roku targnęło się na
życie 5,7 tys. osób, z czego 4,1 tys. zmarło.
-27 % zatrudnionych Polaków pracuje na umowach śmieciowych.
-60 % Polaków poparło manifestacje w Warszawie 11-14.09.2013 r.
-2,082 mln. osób zarejestrowało się jako bezrobotni w Urzędach Pracy do
końca IX 2013 r. stanowi to 13 % ogółu pracujących.
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