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Rozmowy w Operatorze

Obrady KM NSZZ”S” Enea

ENEA MA JUŻ 10 LAT

Manifestacja w Gdańsku

Pożegnania

Tak powstawała Enea

17.10.2002 Inowrocław-podpisanie planu połączenia 5 Zakładów Energetycznych.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
3.11.2013 Pogrzeb
Tadeusza Mazowieckiego
W Warszawie odbył się pogrzeb Tadeusza
Mazowieckiego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie . Pierwszy niekomunistyczny premier powojennej Polski spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu w
Laskach.
Pogrzeb miał charakter państwowy, organizowała go Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów. W ramach uroczystości żałobnych po śmierci Tadeusza Mazowieckiego prezydent Bronisław Komorowski ogłosił jednodniową żałobę narodową, którą
wyznaczył na dzień pogrzebu.
Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" podczas uroczystości
pogrzebowych reprezentował Marian Krzaklewski oraz poczet
sztandarowy z Gdańska.
Tadeusz Mazowiecki zmarł w Warszawie 28 października.
Miał 86 lat.

RD Dębno, RD Sulęcin, RD Międzychód, RD Choszczno i
Elektrowni Wodnych.

5.11.2013 Posiedzenie Gorzowskiego
ZR NSZZ Solidarność.
W nowo wybudowanej siedzibie Archiwum Państwowego w
Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali
się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Spotkanie rozpoczęło od krótkiej prelekcji na temat historii archiwum przedstawionej przez Dyrektora tej placówki
Dariusza Rymara oraz od zwiedzenia nowych pomieszczeń
archiwum.

Prezydium ZR Gorzów Wlkp. + Dariusz Rymar (na mównicy)

Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZR -28.10.2013 r.
2.Skreślenia z listy Komisji zarejestrowanych w ZR G. Skreślono trzy komisje , powody wykreślenia : upadłość zakładu,
zaniechanie działalności, nie płacenie składek.
3.Wybory na nową kadencję 2014-2018. Przyjęto uchwały porządkowe określające zasady powiadamiania Regionalnej Komisji Wyborczej oraz terminarze oraz klucz wyborczy na Zebranie Delegatów ZR G ,które ma się odbyć 20 czerwca 2014 r.
4.Przew. J. Porwich zdał relację z posiedzenia Krajowego Komitetu Protestacyjnego podczas którego rozmawiano o planowanych protestach w wielu miejscach w Polsce.
5.Przedstawiono relację z obchodów 19 rocznicy zamordowa17.04.1989 Warszawa. NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. ( w środku nia ks. Jerzego Popiełuszki oraz dziwne zachowanie niektórych
T. Mazowiecki, ks. H.Jankowski, z prawej J.Wielogórski).
hierarchów kościelnych. Poproszono o interwencję w tej sprawie w Episkopacie.
6.Obchody Święta Niepodległości w Gorzowie Wlkp. Zapro4.11.2013 Zaduszki Energetyczne.
szono
poczty sztandarowe oraz wszystkich członków do udziaJuż po raz czwarty z inicjatywy Duszpasterskiej Wspólnoty
łu
w
tych
obchodach .
Zawodowej „Nazaret” Gorzowscy Energetycy spotkali
7.Wypoczynek
w Karpaczu 15-17.11.2013 r. organizowany
się w kościele pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp., by
przez
ZR
G.
Wszystkich
członków zachęcono do wspólnego
uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji zmarłych Energetyodpoczynku
oraz
integracji.
ków.
8.Wspólpraca przygraniczna. Jeszcze w tym roku w ramach tej
współpracy planowane są spotkania w Słubicach i Dreźnie.
9.Odznaczenia państwowe. Typowanie osób do tych i innych
odznaczeń leży też w kompetencjach ZR G. Poproszono o zgłaszanie osób które zasługują na takie wyróżnienia.
10. Sytuacja w zakładach pracy w regionie. Przedstawiciele
Sanepidu, Szpitala Wojewódzkiego, Enei, Wodociągów zdali
relację z napiętej sytuacji w ich zakładach pracy.
11. Wstępnie ustalono termin ostatniego w tym roku posiedzenia ZRG-10.12.2013 r.
Eucharystii przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. Jarosław Zagozda. W Zaduszkach uczestniczyli
przedstawiciele Dyrekcji Oddziału Dystrybucji i Rejonów Dystrybucji, Pracownicy oraz Poczty Sztandarowe NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. , oraz Związku Branżowego.
Po raz pierwszy w Energetycznych Zaduszkach uczestniczyli
przedstawiciele Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.
Po Mszy w wypominkach wspomniano zmarłych Energetyków
z EC Gorzów, Centrali OD Gorzów Wlkp., RD Gorzów Wlkp.

6.11.2013 W Operatorze o CDM, uzgodnieniach płacowych, punktach kasowych
i sporach zbiorowych.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea
Operator Sp. z o.o.
Tematy poruszane podczas spotkania:
CENTRALA DYSPOZYCJA MOCY (CDM). W temat
(Ciąg dalszy na stronie 3)

str. 3 /Pod Napięciem 137/ 11/ 2013
ODM , obecnie takie rozmowy i uzgodnienia prowadzone
jest przez 5 Zakładowych Dyspozycji Ruchu. (ZDR).
6.Czy cele okreś lone do zrealizowania w ramach projektu
nie moż na byłoby osiągnąć poprzez istniejące ZDM. Odp.
Bez powołania centralnej jednostki tych celó w nie moż na
osiągnąć .
7.Jak długo potrwa utworzenie CDM ? Odp. Cztery lata.
8.Koszt utworzenia CDM ? Odp. Dokładne koszty nie są jeszcze znane.
9. Gdzie powstaną RDM , któ re Rejonowe Dyspozycje Ruchu
(RDR) zostaną zlikwidowane? Odp. Dokładnie jeszcze nie
wiadomo, proces koncentracji będzie podlegał dalszym pracom zespołu. Do koń ca I kwartału sprawa się wyjaś ni.
10.Jak projekt CDM ma się do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Elektroenergetycznych,
czy nie celowe byłoby włączenie do zespołu specjalisty od
BHP? Odp. Projekt będzie zgodny ze wszystkimi przepisami
Uczestnicy spotkania ws nowego Systemu Zarzadzania Ruchem.
w tym ró wnież z BHP. Zespó ł rozważ y moż liwoś ć włączenia
Następnie poprosił Kierowniczkę Projektu systemu zarządzania
w jego skład specjalisty od BHP.
ruchem B. Strzelecką o przedstawienie prezentacji przygotowaPodsumowanie projektu przez jednego ze związkownej na dzisiejsze spotkanie. Z prezentacji można było się doców: Jazda samochodem bez hamulców do Morskiego
wiedzieć ,że planowane zmiany mają polegać na trójpoziomoOka.
wej strukturze zarządzania ruchem - Centralna Dyspozycja
UZGODNIENIA PŁACOWE. Po krótkiej przerwie przystąRuchu (CDM), Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS), Rejonopiono do uzgodnień związanych z wydatkowaniem środków
we Dyspozycje Mocy (RDM). Przedstawiono zadania za jakie
finansowych pochodzących z wykorzystaniem budżetu wynabędą odpowiadały poszczególne komórki oraz grupy wiekowe
grodzeń Operatora na 2013 r.
wśród Dyspozytorów aktualnie pracujących (najliczniejszą
grupą- 38 % wszystkich dyspozytorów stanowi grupa wiekowa
od 50 do 60 lat.) Podkreślono ,ze skutki społeczne związane z
procesem koncentracji obecnie istniejących służb ruchu zostaną
przedstawione w terminie późniejszym ( po I kwartale 2014 r.)
Przedstawiono Komitet Sterujący projektem systemu zarządzania ruchem. Podkreślono ,że proces zmian będzie podlegał
jeszcze szczegółowym analizom oraz poddany będzie szerokim konsultacjom (cykliczne spotkania, warsztaty, szkolenia).
(Ciąg dalszy ze strony 2)

wprowadził Prezes M. Szymankiewicz. Podkreślił ,że przedstawiony materiał dotyczący utworzenia CDM jest projektem i
może jeszcze ulec zmianom między innymi po konsultacjach
ze stroną społeczną. Podkreślił ,że proponowane zmiany w
systemie zarządzania ruchem Zarząd Operatora planuje przeprowadzić ewolucyjnie a nie rewolucyjnie.

Następnie poproszono stronę związkową o zadawanie pytań
związaną z przedstawioną prezentacją. Oto niektóre z nich:
1.W jaki sposób planuje się przeprowadzić projekt utworzenia
CDM nie łamiąc wcześniej zawartych porozumień? : 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”.
Odp. : Projekt zgodny jest z porozumieniem z Sierakowa ,ewentualnie moż na rozważ yć moż liwoś ć zawarcia
aneksu do w/w porozumienia.
2. Gdzie planuje się wybudować budynek CDM? Odp. W Poznaniu.
3. Dlaczego w Poznaniu, czy w mniejszych miejscowoś ciach
nie byłoby taniej ?Odp. W Poznaniu już mają grunt pod budowę CDM.
4.Jak będzie wyglądał nabó r kadr do CDM? Odp. Otwarta
rekrutacja wewnętrzna.
5.W kraju modne jest tworzenie CDM ( Energa , Tauron),
czy nie jest to dublowanie uprawnień Okręgowych Dyspozycji Ruchu (ODM)? Odp. CDM potrzebna jest do rozmó w z

Negocjacje płacowe w Operatorze

Po negocjacjach udało osiągnąć się kompromis. Zakłada on:
- wypłatę karpiowego (jednakowa kwota dla wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 1.01.2013 r i będących nadal
w zatrudnieniu –wypłata 10.12.2013 r.).
-uznaniowe nagrody wynikające z indywidualnej oceny pracy
przez przełożonego wg kryteriów przygotowanych przez Zarząd – wypłata do 20.12.2013 r.
-nagrody przyznawane przez Zarząd na wniosek kadry kierowniczej- wypłata do 20.12.2013 r.
-premia zadaniowa dla pracujących w systemie Zarządzania
Przez Cele ((ZPC). Pracownicy Ci nie uczestniczą w karpiowym.
Uzgodniono wypłatę premii rocznej w styczniu 2014 r. wg zasad zawartych w ZUZP.
Szczegóły uzgodnień płacowych do uzyskania w siedzibach
związku.
PUNKTY KASOWE. Podsumowano funkcjonowanie punktów kasowych w Rejonach i Oddziałach Dystrybucji według
uzgodnień zawartych w poszczególnych komórkach ze stroną
związkową.
SPORY ZBIOROWE. Zarząd Operatora potwierdził wolę
zakończenia sporów zbiorowych powstałych za kadencji poprzedniego zarządu. Spór płacowy w świetle dzisiejszych
uzgodnień płacowych staje się bezprzedmiotowy. Spór restrukturyzacyjny wynikający z przyjętej przez poprzedni zarząd
Strategii Operatora. Strategia z 2012 r nie jest realizowana Za(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Nasze uwagi w tym temacie skierowane do pracodawcy nie
rząd może podpisać porozumienie kończące spór restrukturyza- znalazły odzwierciedlenia w odpowiedzi jaką otrzymaliśmy. Po
raz kolejny zwrócimy uwagi do proponowanej nowej struktury.
cyjny.
8.Propozycje zmiany ZUZP dotyczące wynagradzania kadry
7.11.2013 Obradowała KM
menadżerskiej w Enea S.A. zgłoszone przez stronę pracodawNSZZ Solidarność Enea.
ców. KM dała wytyczne naszym negocjatorom.
W Pieczyskach koło Bydgoszczy obradowała Komisja Mię9.Wybory na kadencję 2014-2018. Stosownymi uchwałami
dzyzakładowa NSZZ "S" ENEA. W obradach uczestniczyli
przyjęto kalendarz wyborczy, klucz wyborczy na nową kadenrównież Członek Zarządu Enea Operator –Jakub Kamyk,
cję. Struktura związku będzie jeszcze podlegała uzgodnieniom
Członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.-Tadeusz Mikłosz i
z innymi Komisjami Solidarności z Grupy Enea.
Sławomir Brzeziński oraz Komisja Podzakładowa NSZZ Soli- 10.SIP wybory na nową kadencję. Kończy się kadencja Spodarność z Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz. Przed rozpoczęłecznych Inspektorów Pracy. Przygotujemy nowy projekt wyciem obrad członkowie KM i KP uczestniczyli we Mszy Św. w borów SIP , postaramy się uzgodnić go z innymi organizacjaintencji zmarłych Kol. Przewodniczących NSZZ "S" OD Byd- mi związkowymi oraz wspólnie przeprowadzić wybory na
goszcz Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po mszy nową kadencję.
wszyscy udali się na cmentarze by złożyć kwiaty , zapalić zni- 11.Porozumienie ze Zdroiska –świadczenie pieniężne dla pracze i pomodlić się na grobach Kolegów.
cowników nie posiadających praw do akcji. Członkowie Prezydium podejmą kolejną próbę wyegzekwowania świadczeń
wynikających z w/w porozumienia.
12.Sytuacja w grupie Energa. Duże oburzenie w całej Polskiej
Energetyce wywołują działania pracodawców w Grupie Energa. Komisja zajęła w tej sprawie oficjalne stanowisko adresowane do Zarządu Energa Operator. Stanowisko do wiadomości
przesłano do Ministra Skarbu Państwa oraz do Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ Solidarność.
13. Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Spółek:
Sanatorium Energetyk oraz BHU zdali relację z sytuacji panującej w tych spółkach.
(Ciąg dalszy ze strony 3)

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea podczas obrad.

Po uczczeniu pamięć zmarłych Kolegów przestąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu obrad:
1.Przejęto protokół z ostatniego zabrania KM z Zielonej Góry.
2. Członkowie Prezydium KM złożyli sprawozdanie z wydarzeń w których uczestniczyli od ostatniego zebrania.
3.Uzgodnienia płacowe. Uczestnicy spotkania w Operatorze
zdali relację z uzgodnień jakie zostały podpisane 6.11.2013 r.
Część uznaniowa stanowi bardzo dużą cześć wolnych środków
przeznaczonych do wypłaty w grudniu 2013 r. Strona społeczna dała bardzo duży kredyt zaufania stronie pracodawcy. Od
sposobu rozdysponowania tych środków w grudniu 2013 zależeć będzie ewentualna zgoda strony związkowej na podobny
sposób podziału środków przy podpisywaniu porozumienia
płacowego na 2014 r.
4.Strategia Grupy Enea. Zapoznano członków KM z prezentacją która odbyła się w Baranowie 10.10.2013 r.
5.Intergracja Obszaru Wytwarzania. Relacja ze spotkań jakie
odbyły się w tym temacie. Zapoznano się z projektem porozumienia oraz dano upoważnienia członkom Prezydium do dalszych negocjacji .
6.CUW.Przedstawiono fakty jakie miały miejsce w temacie w temacie utworzenia Centrum Usług Wspólnych.
Przedstawiono nasze pisma do Zarządu
Enea S.A. ,Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz Urzędu
Regulacji Energetyki. Jeżeli nie uda
nam się zablokować tematu związanego
z utworzeniem CUW priorytetem jest
zawarcie porozumienia gwarantującego
bezpieczeństwo pracowników po przejściu do CUW.
7.Departement Sprzedaży w Enea S.A.
Zapoznano członków KM z korespondencją dotyczącą zmiany struktury organizacyjnej Departamentu Sprzedaży.

8.11.2013 Nowa Emerytka
Maria Janus.
Po przepracowaniu 41 lat (w tym 31 w
energetyce) na zasłużoną emeryturę przeszła Kol. Maria Janus z Licznikowni
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. W uroczystym pożegnaniu Kol.
Marii uczestniczyło Kierownictwo
współpracownicy, oraz przedstawiciele
związku do którego Maria należała , i
mamy nadzieję nadal będzie należeć.( z
chwilą przejścia na emeryturę członkostwo związku nie ustaje).Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia , prezenty,
wspomnienia oraz zaduma nad jakże szybko przemijającym
czasem. Odśpiewano tradycyjne STO LAT a trzech tenorów
specjalnie dla Marii wykonało HYMN EMERYTÓW. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Marii tą drogą
życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia , oraz
zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Rencistów
i Emerytów działającym przy naszej komisji.

Uczestnicy pożegnania M. Janus

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

9.11.2013 Ciąg dalszy PROTESTÓWManifestacja w Gdańsku

Szczecińska delegacja na manifestacji w Gdańsku

11.11.1918 Powtórka z historii.

Blisko 5 tys. uczestników wzięło udział w proteście organizowanym przez pomorską „Solidarność”, Forum ZZ oraz OPZZ.
Manifestacja przeszła ulicami Gdańska spod historycznej Bramy nr 2 na Długi Targ, gdzie w obecności „Złotego Donka”,
czyli styropianowego pomnika Donalda Tuska, głos zabrali
m.in. Tadeusz Chwałka, Jan Guz i Piotr Duda.
- Zwierajmy siły. Razem występujmy przeciwko tej liberalnej
zarazie – mówił jako ostatni z liderów trzech reprezentatywnych central związkowych Piotr Duda, przewodniczący
„Solidarności”. Tym którzy czekają, że będzie lepiej mówię –
nie czekajcie. Lepiej już nie będzie.

Duda jeszcze raz w mocnych słowach powtórzył, że nie ma
powrotu do Komisji Trójstronnej i Wojewódzkich Komisji
Dialogu Społecznego. - Wybijcie to sobie z głowy – podsumował. Jednocześnie zadeklarował, że „Solidarność” jest gotowa
do dialogu na temat postulatów ale jedynie w rozmowach dwustronnych, zarówno z rządem jak i pracodawcami.
W dalszej części wystąpienia w kontekście sytuacji Stoczni
Gdańsk wypomniał rządzącym brak polityki przemysłowej,
brak reakcji na postulaty z wrześniowych dni protestów. Zarzucił również lekceważenie prawa społeczeństwa do wypowiadania się w drodze referendów obywatelskich, komentując w ten
sposób odrzucenie wniosku o referendum w sprawie obowiązku szkolnego 6-cio latków.
- Trwa nasz długi marsz, to nie koniec – zapowiedział. Potrzebny jest upór i konsekwencja.
Oprócz regionu gdańskiego na manifestacji licznie pojawiły się
grupy związkowców m.in. ze Szczecina, Koszalina, Słupska,
Elbląga, Siedlec, Zielonej Góry.

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku
upadkowi, co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski, ostatni
trzeci rozbiór trwał od roku 1775, przez 123 lata, aż do 1918
roku. W listopadzie 1918 roku wydarzenia potoczyły się lawinowo. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie Powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef
Piłsudski, który od lipca 1917 r. był internowany w Magdeburgu. Dzień później Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę
nad Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem
Józefowi Piłsudskiemu ustanawiając go Naczelnikiem Państwa.
Powstała Druga Rzeczpospolita, a dzień 11 listopada przyjęło
się uważać za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem państwowym po raz pierwszy ustawa z 23 kwietnia w 1937 roku,
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu
wybuchu II wojny Światowej Święto obchodzono tylko dwa razy
– w roku 1937 i 1938. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie
rządów komunistycznych obchodzenie Święta 11 listopada było
zakazane. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu
PKWN, jako Narodowe święto Odrodzenia Polski. W czasach
PRL wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję
manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione
przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez
Służbę Bezpieczeństwa. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu,
przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym
świętem państwowym, a dzień
11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
(Ciąg dalszy na stronie 6)

str. 6 /Pod Napięciem 137/ 11/ 2013
(Ciąg dalszy ze strony 5)

11.11.2013 Obchody Święta
Niepodległości w Gorzowie Wlkp.

Pomnik J. Piłsudskiego na Skwerze Wolności.

Tegoroczne wojewódzkie uroczystości rocznicowe zorganizowane zostały w Gorzowie Wlkp. W kościele katedralnym odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. O wyjątkową oprawę nabożeństwa zadbały poczty sztandarowe ( nasz
poczet też był obecny), kompanie honorowe wojska, policji,
straży pożarnej i harcerze.

Druga część uroczystości odbyła się na Skwerze Wolności przy
pomniku Józefa Piłsudskiego. - Cieszmy się codziennie wolną i
niepodległą Polską - powiedział wojewoda Jerzy Ostrouch. To nie prezent od losu, to miejsce, okupione wysiłkiem, oddaniem i ogromnym poświęceniem naszych przodków. Dbajmy o
to, by przyszłe pokolenia nie zapomniały komu zawdzięczamy
swoje miejsce na ziemi - zaapelował wojewoda.
Podczas uroczystości na Skwerze Wolności nie zabrakło również apelu pamięci i salwy honorowej. W ten sposób oddano
hołd poległym w walce o wolną Polskę. Wyjątkowym punktem
programu było wypuszczenie w niebo 200 biało-czerwonych
baloników. Na koniec uroczystości delegacje złożyły wiązanki
kwiatów przy pomniku bohatera Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Również w ramach wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości w Gorzowie w bibliotece wojewódzkiej zostały wręczone odznaczenia państwowe. Zasłużonych mieszkańców województwa lubuskiego w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej
odznaczał wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

14.11.2013 Integracja Obszaru
Wytwarzania
W Kozienicach doszło do kolejnego spotkania dotyczącego
Integracji Obszaru Wytwarzania.
Spotkanie otworzył Prezes Enea Wytworzenie Krzysztof Sadowski. Zaproponował następujący porządek spotkania:
1. Porozumienie w związku z integracją obszaru wytwarzania
2. Regulamin świadczeń socjalnych.
Biskup Diecezjalny Stefan Regmunt

Homilię podczas mszy wygłosił ks. Stefan Regmunt biskup
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. - Dla Polski trzeba pracować, trzeba budować pomyślność naszej Ojczyzny. Nie wystarczy o Polsce pięknie mówić, trzeba angażować się w życie
społeczne - mówił duszpasterz do zgromadzonych w katedrze.

Uczestnicy spotkania w Kozienicach

Strona społeczna przedstawiła propozycję, aby w związku z
dużo niższą średnią płacą w Elektrowniach Wodnych niż w
pozostałych spółkach inkorporowanych, podnieść tą płacę jeszcze przed połączeniem. Prezes, zobowiązał się, że w ciągu
dwóch tygodni przeprowadzi analizę średnich płac i wtedy
wrócimy do rozmowy. Związki zawodowe przeanalizowały
treść zapisów porozumienia i postanowiły zgłosić kilka uwag,
oraz propozycję, aby zarząd sfinansował kancelarię prawną
która by się przyjrzała temu porozumieniu. Postanowiono również podjąć próbę zapisania w porozumieniu gwarancji miejsca
pracy. Ustalono również, że porozumienie musi być podpisane
Przemarsz uczestników Mszy pod Pomnik J. Piłsudskiego.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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łącznie z protokółem dodatkowym do istniejącego ZUZP ELKO i regulaminu świadczeń socjalnych. Zarząd w trakcie obrad
zgodził się na część z proponowanych zmian, nie wyraził jednak zgody na sfinansowanie kancelarii prawnej oraz wpisania
w treść porozumienia gwarancji miejsca pracy. Prezes oświadczył jednak, że takie gwarancje znajdują się we wcześniejszych
porozumieniach i będą przestrzegane. Jeśli jednak mamy co do
tego wątpliwości, to jest gotów spisać interpretację tych zapisów z porozumienia, które to zapisy mówią o przestrzeganiu wcześniej zawartych porozumień. Regulaminem świadczeń
socjalnych mamy się zająć na kolejnym spotkaniu.

do negocjacji. Prezes warunkuje wypłatę premii od utrzymania
dobrych wyników z października w listopadzie.
Rozmowy płacowe podczas których będzie rozpatrywana wypłata premii świątecznej zaplanowano na 9 .12.2013 r. Podczas
tego spotkania zostaną przedstawione średnie płace zasadnicze
w grupach zawodowych oraz zaplanowane jest również podpisanie regulaminu premii motywacyjnej funkcjonującej obok
ZUZP.

19.11.2013 Zmarła Marianna Popiełuszko
mama księdza Jerzego Popiełuszki.

14.11.2013 Powołanie Komitetu
Protestacyjnego w Enea Wytwarzanie.

Związki Zawodowe działające w Enea Wytwarzanie powołały
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w Enea Wytwarzanie S.A. Głównymi powodami powołania komitetu są działania
Enea S.A. i Enea Wytwarzanie S.A. mające na celu przeniesienie handlu paliwami z Enea Wytwarzanie do Enea Trading oraz
przeniesienie pracowników ze służb finansowo księgowych
,HR, IT Enea Wytwarzanie do Centrum Usług Wspólnych.

15.11.2013 Rozmowy o
problemach BHU.
Z inicjatywy strony związkowej w Poznaniu doszło do spotkania z nowym
Prezesem Spółki BHU- Krzysztofem
Cembrowskim. Spółka która boryka się
z wieloma problemami jest przedmiotem szczególnego zatroskania strony społecznej. Działania
związkowe u właściciela na razie przyniosły obietnice pomocy
Spółce poprzez wprowadzenie Ładu Korporacyjnego. Strona
społeczna poprosiła Prezesa o zapoznanie z sytuacją finansową Spółki oraz przedstawienie pomysłów na jej ratowanie. K.
Cembrowski w krótkim wystąpieniu zapoznał zebranych z sytuacją finansową , która delikatnie mówiąc nie jest najlepsza.
Są pewne symptomy na poprawę tej sytuacji tj. wprowadzenie
w życie umowy korporacyjnej. Dodatkowe działania jakie mają
pomóc w wyjściu na prostą:
1. Premia motywacyjna- projekt premii strona związkowa
otrzymała. Ewentualne uwagi można zgłosić do 22.11.2013 r.
2.Większa niezależność Oddziałów i Fili .
3. Pozbywanie się materiałów będących w centralnym magazynie.
4. Wprowadzenie dyżurów domowych we wszystkich oddziałach i filiach.
5.PDO dla pracowników w wieku przedemerytalnym.
Strona związkowa zaproponowała wypłatę premii świątecznej
dla wszystkich pracowników BHU, jej wysokość pozostawiła

Pan Bóg najlepiej wie, kiedy kogo zabrać
- mawiała matka błogosławionego księdza Jerzego, kapelana
"Solidarności". Marianna Popiełuszko zmarła w wieku 93
(103) lat. Marianna Popiełuszko nigdy nie bała się śmierci. Gdy
ktoś w jej rodzinnej miejscowości Okopy odchodził na wieczny
spoczynek, to właśnie ona organizowała modlitwy przy zmarłym. Razem z dziećmi, które słuchały pieśni żałobnych, śpiewanego Różańca i oficjum za zmarłych, które zgodnie z miejscową tradycją przez trzy dni ludzie śpiewali w domu przy
otwartej trumnie.

Pierwsza Komunia ks. Jerzego Popiełuszki

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Marianna Popiełuszko - według niektórych źródeł urodziła się
w 1920 roku. W akcie urodzenia i dowodzie osobistym podany
jest jednak rok 1910. W 2010 roku uroczyście obchodzono jej
setne urodziny. Ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z jej pięciorga dzieci. Matka ks. Jerzego mieszkała w Okopach z rodziną
jednego z synów.

Na rynku w Suchowoli, gdzie znajduje się pomnik ks. Jerzego
Popiełuszki, oczekiwały przed mszą liczne poczty sztandarowe
i delegacje "Solidarności". Związek był zaangażowany w organizację uroczystości pogrzebowych.
Zmarłą wspominano we wszystkich wystąpieniach w czasie
uroczystości pogrzebowych. -W homilii metropolita białostocki
abp Edward Ozorowski powiedział, że Marianna Popiełuszko
„stała się współmęczenniczką syna męczennika”. Opisując jej
życie mówił, że była „matką, świadkiem wiary, Polką i Podlasianką”.
- Niezwykłość przejawia się często przez to, co zwykłe. Bóg
mówi także przez zwykłych, prostych ludzi. Oni często niosą
zapalone pochodnie, ich wiara dla innych jest lampką oliwną
pokazującą drogę życia pośród ciemności – mówił abp Ozorowski.

Rodzinne zdjęcie Popiełuszków.

Po zabójstwie syna przez SB w 1984 r. uczestniczyła w różnych spotkaniach religijnych i rocznicowych, w tym w spotkaniach z działaczami „Solidarności" i pielgrzymkach ludzi pracy
na Jasną Górę. W 2006 r. została odznaczona przez prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce, osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej - przypomina NSZZ "Solidarność". MaUroczystości pogrzebowe Marianny Popiełuszko
rianna Popiełuszko była w 2011 r. Człowiekiem Roku
"Tygodnika Solidarność" za "trwanie na straży pamięci o księ- Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda powiedział, że
związek dziękuje Mariannie Popiełuszko za całe jej życie i za
dzu Jerzym, który oddał życie za głoszenie prawdy".
księdza Jerzego - kapelana "Solidarności". Jak mówił, po jego
śmierci "Solidarność" całą swoją miłość przelała na jego matW 2012 r. Krajowy Zjazd Delegatów obradujący w Kielcach
nadał jej tytuł "Zasłużony dla NSZZ Solidarność". W czerwcu kę, która "przez całe życie kontynuowała testament" swego
2013 r. Marianna Popiełuszko odebrała w Toruniu tytuł hono- syna, uczestnicząc w pielgrzymkach ludzi pracy.
rowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego - re- - Mamo Marianno, Solidarność żyje i ty będziesz żyła w sercach Solidarności na zawsze. My o tobie nie zapomnimy gionu związanego z miejscem męczeńskiej śmierci księdza
powiedział Duda i dodał, że na kolejnych pielgrzymkach ludzi
Popiełuszki.
Uroczystości pogrzebowe Marianny Popiełuszko pracy na Jasnej Górze, z myślą o zmarłej zawsze będzie zostawiane puste krzesło i białe róże, które tak lubiła.
odbyły się 23.11.2013 w kościele św. Apostołów Piotra i
Pawła w Suchowoli. Nabożeństwu przewodniczył metropolita Listy kondolencyjne nadesłali m.in. prezydent , premier i wiebiałostocki abp Edward Ozorowski. Wśród obecnych byli m.in. lu kościelnych hierarchów. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz napisał m.in., że Marianna Popiełuszko "stała się
kardynał Kazimierz Nycz, abp Sławoj Leszek Głódź , przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda oraz wszyscy wcześniej- symbolem matki cierpiącej, która oddaje swojego syna Bogu i
strzeże wiernie duchowego dziedzictwa, któremu on służył".
si przewodniczący (L. Wałęsa, M. Krzaklewski, J. Śniadek).
Na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski kondoMatkę ks. Jerzego żegnała rodzina, okoliczni mieszkańcy, lolencje papieża Franciszka po śmierci Marianny Popiełuszko
kalne władze.
przekazał nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore.
"Ojciec Święty Franciszek, poinformowany o śmierci Pani Marianny Popiełuszko, łączy się duchowo z tymi, którzy połączeni
we wspólnej modlitwie dziękują Bogu za Jej piękne i długie
życie, oddane Bogu, Kościołowi i Rodzinie"
"Ojciec Święty poleca Zmarłą Bożej łaskawości i wstawiennictwu Jej błogosławionego Syna. Najbliższej Rodzinie, przyjaciołom i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej
składa wyrazy współczucia i z serca błogosławi" - napisał Celestino Migliore.
"W związku z odejściem do wieczności Pani Marianny Popiełuszko, Matki Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki,
pragniemy przekazać wyrazy solidarności oraz modlitewnej i
braterskiej jedności" - czytamy na stronie Episkopatu.
"Odchodzi z tego świata „ikona" Matki (...). Zawsze wspierała
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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modlitwą i aprobowała duszpasterską i społeczną działalność
Syna, choć przeczuwała, że za swoją postawę i przekonania
może zapłacić najwyższą cenę" - głosi tekst kondolencji, które
zostały też odczytane w czasie uroczystości w Suchowoli.
Marianna Popiełuszko spoczęła na cmentarzu w Suchowoli w
rodzinnym grobowcu. W 2002 roku pochowano tam jej męża
Władysława Popiełuszko, który zmarł w wieku 92 lat.
Relacja TV z pogrzebu na naszej stronie-Menu-Aktualności

Emerytury coraz niższe

Nowy system emerytalny obniża wysokość świadczeń o 40 proc .informuje "Rzeczpospolita", powołując się na dane pochodzące z
ZUS. Z roku na rok coraz więcej osób przechodzi na emeryturę wyliczaną według nowych zasad. Są one aż o 1000 zł niższe od tych wyliczanych na starych zasadach. W 2010 roku przyznawana wtedy "stara"
emerytura wynosiła 2490 zł, a "nowa" 1711, rok później już 2660 i
1694. W ubiegłym roku odpowiednio: 2760 i 1728 zł. Nowe świadczenie wynosi zaledwie 62 proc. starej emerytury. Liczba osób, którym
ZUS wylicza świadczenia, stale rośnie. W ubiegłym roku spośród 120
20.11.2013 Abolicja tys. osób, które uzyskały prawo do emerytury, prawie 82 tys. przeszło
na nią według nowych zasad. Rok wcześniej było ich 66 tys. Dzieje
na 10-lecie Enei? się tak dlatego, że wraz z reformą emerytalną wprowadzono nowy
W 2013 roku Grupa Enea
sposób obliczania świadczenia. Bierze on pod uwagę wysokość zgroobchodzi 10-lecie powstania. madzonych w ZUS składek, dzieląc ją przez statystyczną długość
trwania życia osoby w danym wieku
Uroczystości rocznicowe

odbędą się w Poznaniu
28.11.2013 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność nawiązując do 10
rocznicy powstania Enea
zwróciła się do Prezesa
Zarządu Enea S.A. Krzysztofa Zamasza o udzielenie abolicji
wszystkim ukaranym do dnia 19.11.2013 r Pracownikom Grupy Enea.

Grecy i Hiszpanie nadal biją nas na głowę

Z najnowszego raportu o światowym bogactwie, ogłoszonym właśnie
przez niemiecki koncern ubezpieczeniowy Allianz wynika, że pod
względem aktywów finansowych gospodarstw domowych Polska z
trudem mieści się w trzydziestce najzasobniejszych krajów świata.
Licząc prywatne oszczędności na głowę mieszkańca jesteśmy na 35.
miejscu na świecie.
Majątek finansowy polskich rodzin stanowi jakieś 0,3 proc. szacowanego na 111 bilionów euro światowego zasobu bogactwa. W najbogatszych krajach prywatny majątek rodzin jest trzy i czterokrotnie wyższy niż roczne PKB przypadające na mieszkańca. W Polsce prywatne
Czekamy na odpowiedź.
============================================= oszczędności stanowią tylko połowę PKB (wynosi 10 317 euro na
mieszkańca). Wyprzedzają nas Węgrzy (6534 euro na głowę), w globalnym ujęciu mający jedną trzecią "polskiego" bogactwa. Jesteśmy
bogatsi od Słowaków (5009 euro na głowę) oraz znacznie od TurTo im się żyje najlepiej w niepodległej Polsce. ciut
ków (1614 euro na głowę netto), Rosjan (1705 euro). Zbankrutowana
Gnębili Polaków, zabijali, łamali ludziom życie, albo opływali Grecja ma się dużo lepiej od nas (10 977 euro aktywów finansowych
w dostatki jako komunistyczni dygnitarze. W wolnej i niepod- netto na mieszkańca). Nawet biedniejący Hiszpanie są od nas ponad
ległej Polsce mieli zostać rozliczeni. Ale nic takiego nie nastą- trzykrotnie bogatsi (17 211 euro na mieszkańca). Aktywa finansowe
piło. Byli esbecy, którzy mają krew na rękach i PRL-owscy
gospodarstw domowych to oszczędności prywatne w bankach, firmach
ubezpieczeniowych, funduszach, akcjach oraz obligacjach.
dygnitarze żyją sobie spokojnie w dostatku i luksusie.

PRZEGLĄD PRASY

Pracodawców niewiele obchodzi płaca minimalna
To oni - a nie ci, którzy walczyli o wolność i demokrację - mają wysokie emerytury i święty spokój. Twórcy stanu wojennego: Gen. Wojciech Jaruzelski (90l.), 6 tys. zł emerytury Gen.
Czesław Kiszczak (88 l.), 4,1 tys. zł emerytury. .Pułkownik
Adam Pietruszka (75 l.) zabójca ks. Jerzego Popiełuszki (†37
l.) bierze 3,9 tys. zł emerytury, rzecznik rządu Jerzy Urban
(80 l.), 4,7 tys. zł emerytury, prześladowca „Solidarności” Gen.
Józef Sasin (79 l.), 8 tys. zł emerytury, Szef bezpieki Gen.
Władysław Ciastoń (89l.), 8 tys. zł emerytury, kapitan Marek
Kuczkowski (62 l.), który porywał opozycjonistów ma 3 tys. zł
emerytury i prowadzi własny biznes, a oficer prowadzący ojca
Konrada Hejmę (37 l.) pułkownik Wacław Głowacki (82 l.)
bierze prawie 5 tys. zł.

Czy o takiej niepodległej Polsce, w której najlepiej jest dawnym ubekom i komunistycznym dygnitarzom, marzyliśmy?

Prawie 90 proc. pracodawców twierdzi, że podwyżka płacy minimalnej planowana przez rząd nie zmusi ich do zwolnień - wynika z badań
przeprowadzonych przez TNS OBOP dla firmy Randstad. Na dodatek
wysokość najniższej krajowej pensji niewiele obchodzi pracodawców.
Ponad 70 proc. badanych pracodawców uważa, że płaca minimalna
powinna wzrosnąć w przyszłym roku, a prawie połowa z nich sądzi, że płaca minimalna powinna wzrosnąć bardziej niż planuje rząd.
Dwie trzecie uważa, że płaca minimalna w zestawieniu z płacą średnią
jest zdecydowanie za niska. Wśród badanych firm aż 55 proc. firm nie
miało pracowników zatrudnionych za minimalne wynagrodzenie.
Prawie 90 proc. pracodawców twierdzi, że podwyżka płacy minimalnej
planowana przez rząd nie zmusi ich do zwolnień. Podwyżkę o 10 proc. bez
redukcji etatów przełknęłoby ponad 70 proc. firm. Połowa byłaby w stanie
nawet utrzymać stan zatrudnienia przy podwyżce o 20 proc, jednak 1/3
badanych pracodawców musiałaby w takiej sytuacji zwolnić część załogi. Przypominamy, że stałym argumentem rządu przy próbach ustalania
wysokości płacy minimalnej na Komisji Trójstronnej było ostrzeżenie
przed zwolnieniami, których będą musieli dokonywać pracodawcy w razie
podniesienia najniższej krajowej pensji.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Premier Tusk wzywa wróżkę: - W nocy śniły mi

KOMENTARZ KISIELA

się ziemniaki. Co to znaczy? - To znaczy, że Pana na jesień
wykopią albo na wiosnę posadzą.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZNALEZIONE W INTERNECIE

8.08.2002 Zarządy P5 podpisały porozumienie o konsolidacji spółek

OKIEM JUJKI

ZŁOTE MYŚLI
„Patriotyzm to nie kochanie rządzących.
To kochanie Ojczyzny”

LICZBY MIESIĄCA
-15,75 zł wartość akcji Enea 22.11.2013 godz.16.48
-8,6 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-666,8 mln zł. wyniósł zysk netto Grupy Enea za 9 m-cy 2013 r.
tj. 9,4 % więcej niż przed rokiem.
-15mld zł. zarobił sektor bankowy w Polsce w 2012 r. Cały sektor
bankowy w Polsce został sprzedany za 20 mld. zł.
-2,13 mln Polaków przebywało za granicą w 2012 r. To o 70 tys.
więcej niż w 2011 r. i 130 tys. więcej niż w 2010 r

-233 tys. liczba wszystkich członków sześciu głównych partii politycznych w Polsce reprezentowanych w Sejmie . Z tego tylko ok. 80
tys. płaci składki. Czynni członkowie tych sześciu ugrupowań to ok.

0.003 % ogółu wyborców.
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