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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
26.02.2014 Odpowiedź MPiPS
w sprawie PDO w Enea.
Dotarła do nas wreszcie odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) Jacka Męciny na
nasze pismo z 16.01.2014 r w sprawie Programu Dobrowolnych
Odejść (PDO) w Grupie Enea. J. Męcina dobrze zna sytuację w
Grupie Enea ponieważ w 2011 uczestniczył jako mediator w
sporze płacowym w Enea Operator.
Pismo zaczyna się bardzo obiecująco: „ Szanowny Panie Przewodniczący w odpowiedzi na apel skierowany przez Pana Przewodniczącego do MPiPS w sprawie ochrony miejsc pracy w
Enea S.A. chciałbym Pana poinformować, że każda informacja
o zagrożeniach miejsc pracy jest obiektem szczególnego zainteresowania MPIPS , ponieważ likwidacja miejsc pracy pogarsza
sytuację na rynku pracy oraz zwiększa napięcia społeczne wynikające z braku zatrudnienia”.
Później jest już tradycyjnie czyli mowa trawa.
Trzystronicowa odpowiedź w większości cytuje ustawy związane ze szczególną ochroną miejsc pracy u przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej związanej pogorszeniem się koniunktury wielu branż skutkującą ograniczeniem
kosztów poprzez redukcję zatrudnienia.
„Celem zastosowanych rozwiązań jest obniżenie kosztów pracy ,
co powinno wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego, a także utrzymanie poziomu zatrudnienia i gotowości do podjęcia działalności w przypadku poprawy koniunktury.”
Sytuacja taka nie ma miejsca w naszej Firmie . Grupa Enea osiąga najlepsze wyniki w historii. Zamiast te bardzo dobre wyniki
inwestować w tworzenie nowych miejsc pracy ,inwestuje się je
w ich likwidację czyli PDO. Dodatkowo twierdzenie o pogorszeniu koniunktury i kryzysie brzmi bardzo dziwnie w świetle
wypowiedzi D. Tuska o końcu kryzysu.
Dalej czytamy ,że osoby które utracą pracę i zarejestrują się w
urzędach pracy mogą skorzystać z: -pomocy w znalezieniu pracy,-skierowanie do robót publicznych i prac interwencyjnych, pomoc w podjęciu samozatrudnienia. Twierdzenia oczywiście
poparte odpowiednią ustawą.
Miejsca pracy czekają , ciekawe gdzie- w ciągu ostatnich lat w
Gorzowie wymeldowało się ponad 2 tysiące osób i wyjechało w
poszukiwaniu pracy.
Następnie poinformowano nas, że pracodawca który zamierza
zwolnić co najmniej 50 pracowników obowiązany jest uzgodnić
ten fakt z urzędem pracy. Nikt nikogo nie zwalnia – pracownicy
sami się zwalniają za kasę. Najlepsza jest końcówka:
„Jeśli natomiast chodzi o PDO –należy podkreślić , że ich istota
polega zwykle na zaoferowaniu pracownikom pewnych korzyści
w zamian za zwolnienie się z pracy. W takim przypadku do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z woli pracownika albo co
najmniej za jego zgodą, jeżeli pracownik ocenia propozycję
pracodawcy z tym związane za korzystne dla siebie.”
Ameryka, polecam film „Niemoralna propozycja”.
Jeżeli MPiPS tak dba o nasze miejsca pracy to niech nas nie
dziwi ponad dwumilionowa emigracja zarobkowa. A mieli wracać , tylko gdzie skoro sprzedajemy bardzo dobre miejsca pracy
w firmie osiągającej najlepsze w historii wyniki finansowe.
Wcześniejszą odpowiedź na nasze pismo w sprawie PDO naszego właściciela czyli Ministerstwa Skarbu Państwa można
skwitować jednym zdaniem –nieważne miejsca pracy ,ważna
maksymalizacja zysku czyli kasa. A o bezrobotnych niech się
martwią samorządy.
Teraz liczymy na pomoc lokalnych polityków oraz mediów.
Tylko wspólna walka może zapobiec dalszej likwidacji miejsc
pracy.

27.02.2014 W Enea Centrum o płacach i
CUW- kolejny spór zbiorowy ?
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea
Centrum. W spotkanie przybył cały Zarząd Spółki.

Strona pracodawcy w Enea Centrum.

Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w
Spółce na rok 2014. Zarząd poinformował ,że w związku z zamieszaniem związanym z tworzeniem CUW w 2014 r. nie planuje się podwyższenia płac zasadniczych dla Pracowników Enea
Centrum. Jako uzasadnienie podano, że ewentualne podwyżki
spowodowałyby wzmocnienie różnic i nieuzasadnionych dysproporcji płacowych , dlatego potrzebne będzie opracowanie długofalowej polityki porządkowania płac. Złożono propozycję by
wysokość nagrody z okazji Dnia Energetyka w 2014 r. wyniosła 1510 zł.( w 2013 r. było 1600 zł.) Poinformowano też ,że
wypłata premii rocznej w Enea Centrum nastąpi 28.02.2014 r.
Strona związkowa nie widząc możliwości realizacji zapisów
zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy: „ Strony
zgodnie ustalają, że corocznie do końca lutego będą negocjować
roczny przyrost wynagrodzeń pracowników” złożyła żądanie
podwyższenia płac zasadniczych średnio o 400 zł na etat oraz
podwyższenia tabeli płac zasadniczych o 5%. Niespełnieni tego
żądania do 7 marca 2014 r. będzie skutkowało wszczęciem sporu
zbiorowego w Enea Centrum. Powyższe żądanie zostało zapisane w protokole ze spotkania.
Postępy we wprowadzaniu w Centrum Usług Wspólnych to drugi temat , który strona Pracodawcy chciała przedstawić podczas
spotkania.
Strona społeczna jednoznacznie poinformowała, że nie interesują
ją procesy prowadzone niezgodnie z prawem to znaczy przenoszenie pracowników z Enea Operatora do Enea Centrum stanowi
złamanie porozumienia w Sierakowa z 29.06.2007 r. i w tej sprawie toczy się spór zbiorowy w Enea Operator. Dalsze wprowadzanie na siłę CUW bez zawarcia stosownych porozumień spowoduje akcję strajkową.
Zarząd poinformował, że jest to wewnętrzna sprawa Operatora.
Strona związkowa stwierdziła, że Zarząd Enea Centrum posiadając wiedzę na temat niezgodności z prawem swych działań
wspólnie z pozostałymi Zarządami Grupy Enea forsuje projekt
CUW .Odpowiedzialność za akcje strajkowe, i procesy sądowe
spadnie również na Zarząd Enea Centrum. Strona związkowa
zadeklarowała gotowość rozmów nad zawarciem porozumienia
w sprawie CUW ze wszystkimi Zarządami uczestniczącymi w
projekcie CUW.

28.02.2014 Żądanie płacowe w
Enea S.A.-kolejny spór zbiorowy?
Odwołanie przez Zarząd Enea S.A. spotkania w dniu 27 lutego
2014 r. , podczas którego miała być ustalona polityka płacowa w
Enea S.A., oraz zakończenie okresu na określenie takiej polityki
zawartego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy: „ Strony zgodnie ustalają, że corocznie do końca lutego będą negocjować roczny przyrost wynagrodzeń pracowników” zmusiło
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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stronę społeczną w Enea S.A. do złożenia żądania podwyższenia
płac zasadniczych średnio o 400 zł na etat oraz podwyższenia
tabeli płac zasadniczych o 5%. Niespełnieni tego żądania w terminie 7 marca 2014 r. będzie skutkowało wszczęciem sporu
zbiorowego w Enea S.A.

1.03.2014 Dzień Żołnierz Wyklętych

Ideą przewodnią tego państwowego święta jest uświadamianie
prawdy o roli, jaką ci niezłomni żołnierze, którzy po zakończeniu
II wojny światowej nie złożyli broni, ale podjęli opór przeciwko
komunistycznemu reżimowi, odegrali w naszej powojennej historii. Za trud heroicznej walki o niezawisłą Rzeczpospolitą, o
godność, honor, wielkość i ducha narodu spotkały ich wieloletnie
prześladowania, tortury, więzienie i śmierć, a ich ciała grzebano
w bezimiennych mogiłach. Komunistyczna propaganda szargała
pamięć o nich, nazywała ich bandytami, a stworzone przez nich
oddziały bandami, tak aby zabić pamięć o nich w narodzie. Pamięć ta jednak przetrwała, są w panteonie naszych bohaterów
narodowych. Jeszcze kilka lat temu niewiele osób miało świadomość istnienia tak silnego antykomunistycznego ruchu zbrojnego
– dzisiaj prace badawcze, w dużej mierze historyków z Instytutu
Pamięci Narodowej, owocują przywracaniem pamięci i honoru
żołnierzom podziemia niepodległościowego. Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla nich.

1.03.2014 Blokada kas w sieci LIDL
Związkowcy z NSZZ Solidarność w całym kraju kontynuowali
protest związany z łamaniem praw pracowniczych i związkowych osób zatrudnionych w sieci dyskontów Lidl.

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po
pokazowym procesie, zostało rozstrzelanych siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
"Wolność i Niezawisłość". Dzień ten od 2011 roku obchodzony jest jako dzień "Żołnierzy wyklętych".
Egzekucja rozpoczęła się o godz. 20. Skazani byli kolejno podprowadzani na miejsce kaźni, a kat strzelał im w tył głowy. Ciał
zamordowanych nie wydano rodzinom. Pogrzebano je w nieznanym do dziś miejscu. Śmierć ponieśli: Łukasz Ciepliński, Adam
Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek
Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel.
Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość w
swym szczytowym okresie działania (lata 1945 - 1946) skupiał
od 20 do 25 tys. członków. Powstał 2 września 1945 r. I choć
miał akowskie korzenie, to jego zadaniem nie była walka zbrojna, lecz tajna działalność polityczna. "Musimy przygotować się i
przystąpić do walki w odmiennej, nowej formie, o niezmienne,
podstawowe cele, o pełną suwerenność, rzeczywistą demokrację
w duchu zachodnioeuropejskim" - napisali twórcy WiN w dokumencie programowym. Dokładniej swe cele sformułowali w dokumencie "O wolność obywatela i niezawisłość państwa". Mówił
on m.in. o konieczności zagwarantowania w Polsce wolności
słowa, przekonań politycznych i zrzeszania się. Domagał się
zaprzestania represji wobec opozycji oraz żołnierzy podziemia.
Zrzeszenie stało się pierwszorzędnym celem dla komunistycznych służb bezpieczeństwa. Zaledwie w kilka miesięcy po jego
założeniu, bezpieka aresztowała kierownictwo organizacji z jej
pierwszym prezesem płk. Janem Rzepeckim (listopad 1945 r.).
Do 1948 r. rozbite zostały kolejne zarządy: II z płk. Franciszkiem Niepokólczyckim na czele (październik 1946 r.), III - działający pod kierownictwem ppłk. Wincentego Kwiecińskiego
(styczeń 1947) i IV - z prezesem mjr. Łukaszem Cieplińskim.

Płacenie groszówkami w gorzowskim Lidlu

Prawie połowa pracowników Lidla nie ma stałych umów o pracę.
Pracownicy Lidla w Niemczech zarabiają 4 razy więcej niż pracownicy w Polsce. Tymczasem ceny produktów w Lidlu w Polsce i Niemczech praktycznie są takie same, niektóre produkty w
Polsce są nawet droższe. Najbardziej jaskrawym przykładem
łamania prawa jest zwolnienie z pracy w grudniu 2013 r. Przewodniczącej NSZZ Solidarność w Lidl Polska Justyny Chrapowicz.
W lutym członkowie Solidarności organizowali pikiety i rozdawali klientom ulotki informujące m.in. o trudnych warunkach
pracy i łamaniu praw pracowniczych i związkowych osób zatrudnionych w Lidlu. Kierownictwo sieci nie przywróciło do
pracy J.Chrapowicz i nie rozpoczęło konstruktywnego dialogu z
przedstawicielami pracowników.
Dlatego Solidarność zaostrzyła protest.
Kolejnym etapem protestów było blokowanie kas, poprzez płacenie groszówkami za zakupione produkty. Związkowcy z Gorzowa Wlkp. również włączyli się w ten protest. Krótka relacja z
tego co wydarzyło się w sklepie przy ul. Matejki na osiedlu Staszica: Protest rozpoczął się o godz. 11.00 od informowania
wchodzących do Lidla klientów o niedogodnościach związanych z blokowaniem kas. O godz.11.25 rozpoczęła się blokada
trzech czynnych punktów kasowych z jednoczesnym informowaniem wchodzących klientów o zablokowanych kasach. Kierownictwo Lidla wiedząc o proteście wywiesiło przy punktach
kasowych następującą informację „Drodzy Klienci informujemy ,że przy tej kasie jest możliwa płatność tylko kartami lub
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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banknotami.” Ta zasada nie dotyczyła tylko jednego punktu
kasowego. Nie daliśmy się „wpuścić w maliny” i stanęliśmy
przy trzech punktach kasowych. Za zakupione słodycze, które
zamierzamy przekazać dla Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
płaciliśmy jedno i dwu groszówkami. Kierownictwo sklepu próbowało interweniować i straszyło nas policją. Zapytani o podstawę prawną takich działań, stwierdzili, że jest nią wewnętrzny
regulamin sieci Lidl. W odpowiedzi usłyszeli, że takie regulaminy nas nie obchodzą. Kontynuowaliśmy odliczanie pieniędzy.
Następny wybieg polegał na przyniesieniu maszynek do liczenia bilonu. Nie zgodziliśmy się na liczenie maszynowe i dalej
sami liczyliśmy groszówki. Zrobiło się nerwowo, sklep został
całkowicie sparaliżowany. Kierownictwo wezwało policję i w
oczekiwaniu na jej przyjazd samo zasiadło w dwóch nie obsadzonych punktach kasowych. Wśród klientów byli tacy, którzy
rozumieli nas protest i solidaryzowali się ze zwolnionymi z pracy, ale byli też tacy, którzy pod naszym adresem kierowali niewybredne zaczepki słowne. Dla nich logo Solidarności kojarzy
się z całym złem w naszym kraju i nie tylko. (typowe lemingi).
Około godz. 12-tej zjawiła się policja, i udała się na naradę z
kierownikiem. Widocznie argumenty kierownictwa były zbyt
słabe, bo policja nie podjęła interwencji i odjechała. O godz.
12,25 udało nam się wreszcie zapłacić za zakupione produkty.
Jeszcze tylko poprosiliśmy o faktury i opuściliśmy sklep , życząc
wszystkim pracownikom podwyżki oraz przyjemnej pracy. Podkreśliliśmy również, że nie są sami i żeby walczyli o swoje prawa. O godz. 12.30 zakończyliśmy protest.
Na koniec pytanko : ile waży 110 zł w jedno i dwu groszówkach. Odp. 13,6 kg.
Było co dźwigać.

3.03.2014 Żądanie płacowe i kolejne
wezwanie do rokowań w sporze
związanym z CUW w Operatorze.

-utratę możliwości korzystania ze zbiorowych uprawnień pracowniczych poprzez zawieranie z przeniesionymi pracownikami
indywidualnych warunków pracy i płacy na 1 rok, bez możliwości ich renegocjacji;
-odebranie związkom zawodowym możliwości stanowienia zbiorowego prawa pracy wobec przeniesionych pracowników przez
okres 1 roku od dnia przeniesienia;
-w sposób niedopuszczony art. 261 ust. 3 Ustawy o związkach
zawodowych (odmowa zawarcia porozumienia zbiorowego)
jednostronne zmienianie warunków zatrudnienia pracowników, poprzez zmianę schematów organizacyjnych przenoszonej
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, co powoduje utratę
uprawnień pracowniczych;
-jednostronne decyzje w zakresie korzystania przez przenoszonych pracowników z ustalonych w ZUZP zasad przyznawania
dodatków płacowych.
Strona związkowa zawiesiła prowadzenie wszelkich rozmów ze
Stroną Pracodawców do czasu przedstawienia konkretnych
propozycji dotyczących zawarcia Porozumienia Zbiorowego na
okoliczność przenoszenia pracowników. Dalsze łamanie prawa
czyli kontynowanie działań związanych z CUW , bez zawarcia
porozumienia zbiorowego spowoduje proklamowanie bezterminowego strajku generalnego w Grupie Kapitałowej ENEA.
Wezwanie do rokowań do wiadomości otrzymali:- Rada Nadzorcza Enea S.A.,- Rada Nadzorcza Enea Operator Sp. z o.o., Rada Nadzorcza Enea Centrum Sp. z o.o., - Minister Skarbu
Państwa, - Minister Pracy i Polityki Społecznej.

5.03.2014 Marek Lelątko nowym członkiem
Zarządu Enea Operator.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Enea Operator powołało Marka Lelątko na
stanowisko członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Marek Lelątko obejmie stanowisko wiceprezesa Enea Operator z dniem 1 kwietnia br.
Do tej pory był Dyrektorem Departamentu
Controllingu w spółce Tauron Dystrybucja.
Wcześniej m.in. pełnił tam obowiązki Dyrektora Departamentu Finansów i Rachunkowości.
Marek Lelątko jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Katowicach. Ukończył tam kierunek Finanse i Bankowość, w
specjalizacji Rachunkowość, a także studia podyplomowe w
zakresie Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw.
Nowy członek zarządu Enea Operator jest także absolwentem
programu Executive MBA Stockholm University School of Buisness i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu strategii, finansów i controllingu zdobywał w spółkach energetycznych, w tym na wyższych
stanowiskach kierowniczych.
Powołanie Marka Lelątko na członka zarządu Enea Operator
zostało poprzedzone postępowaniem kwalifikacyjnym. Konkurs
na członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Enea Operator odbywał się w związku z wakatem na tym stanowisku. Powstał on wskutek przejścia do pracy w PGE Magdaleny Bartoś,
która w okresie czerwiec-grudzień 2013 r. pełniła funkcję członka zarządu ds. ekonomiczno-finansowych w Enea Operator.

Zaplanowane na 3 marca 2014 r. rozmowy płacowe w Enea
Operator nie odbyły się. W ostatniej chwili członkowie Zarządu
Operatora wycofali swój udział w tych rozmowach. Jak podano
oficjalnie powodem nieobecności były ważne spotkania w jakich
uczestniczyli członkowie Zarządu Operatora. Nieoficjalnie domyślamy się ,że chodzi o brak uzgodnień płacowych w
„mamusi” czyli w Enea S.A.
Strona związkowa przestała bawić się w „ciuciubabkę” i oficjalnym pismem złożyły żądanie płacowe podwyższenia płac
zasadniczych o 400 zł na etat oraz podwyższenia tabeli płac
zasadniczych o 5%. Niespełnieni tego żądania w terminie 7
marca 2014 r. będzie skutkowało wszczęciem płacowego sporu zbiorowego w Enea Operatorze.
Nie podjęcie rokowań w sporze zbiorowym w dniu 14.02.2014
oraz odwołanie spotkania płacowego w dniu 3.03.2014 na którym chcieliśmy poruszyć temat sporu restrukturyzacyjnego,
zmusiło stronę związkową do złożenia ostatecznego wezwania
do rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym przenoszenia pracowników Operatora do Enea Centrum w ramach projektu
CUW.
Wezwanie do rokowań skierowano też do Zarządów Enea
S.A. i Enea Centrum czyli do uczestników procederu łamania prawa związanego z CUW.
5.03.2014 CUW-Kolejne spotkanie
W uzasadnieniu wezwania czytamy:
Kolejne fakty dokonane, czyli zawiadomienie o zamiarze przew OD Gorzów Wlkp.
niesienia do Enea Centrum, 168 pracowników Enea Operator
Sp. z o.o. i 30 Pracowników Enea S.A., wskazują jasno, że pra- Zarządy zaangażowane w projekt CUW kontynuują pracę nad
codawcy grupy z premedytacją kontynuują działania niezgodne dalszym wdrażaniem projektu. Nie bacząc na ewidentne łamanie
z prawem.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
Działania Pracodawców już spowodowały :
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prawa, dalej starają się przekonywać pracowników do swojej
wizji. Już po raz trzeci doszło w Gorzowie Wlkp. do spotkania w
tym temacie. Tym razem Zarząd Enea Centrum zaprosił na spotkanie Pracowników z HR ZKF i IT. Na spotkanie stawili się
też przedstawiciele KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

„Czarny protest” w OD Gorzów Wlkp.
Wcześniejsze spotkania kończyły się składaniem obietnic, które miały
się znaleźć w porozumieniu spisanym na okoliczność przenoszenia pracowników do Enea Centrum. Niestety do zawarcia porozumienia nie
doszło a projekt CUW dalej jest kontynuowany mimo ,że w przypadku
Operatora łamie Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007r. Zaproszeni
Pracownicy chcąc zaprotestować przeciwko łamaniu porozumień
oraz przedmiotowemu traktowaniu przybyli na spotkanie z czarnych strojach. Przyglądając się uczestnikom zebrania można było
odnieść wrażenie, że jest się na stypie. Uczestnikom spotkania towaPrzedstarzyszył też transparent POGOTOWIE STRAJKOWE.
wiciele NSZZ Solidarność poinformowali, że spotkanie będą rejestrować na dyktafonie. Zapis audio będzie dowodem na składane
obietnice i późniejsze dochodzenie swych praw w przypadku ich
niespełnienia. Jako uzasadnienie do nagrywania spotkania strona związkowa podała przykład Członka Zarządu Enea Operatora Magdaleny
Bartoś, która podczas pierwszego spotkania w Gorzowie Wlkp. składała
wiele obietnic, które okazały się obietnicami bez pokrycia. Tak się złożyło ,że nie ma ani porozumienia na okoliczność przechodzenia pracowników do Enea Cenrum, ani Magdaleny Bartoś ( złożyła wypowiedzenie i przeszła do PGE-ciekawe jak to się ma do umowy o zakazie konkurencji). Przedstawiciele Enea Centrum początkowo przyjęli do
wiadomości informację o rejestrowaniu ich wypowiedzi, jednak po
chwili poprosili o przerwę. Po przerwie poinformowano zebranych,
że nie wyrażają zgody na rejestrowanie dzisiejszych rozmów.
Najlepiej obiecywać złote góry ale żeby nie zostawiać śladów, które
mogłyby stanowić jakikolwiek dowód.
Spotkanie rozpoczęło się o godz .14.00. Prezentacje przygotowane przez pracodawcę
dotyczyły harmonogramów i realizacji projektów CUW w zakresie
HR,ZKF,IT skończyły się po 15.00. Później Pracownicy mogli zadawać
zapytania. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poinformowali, że zainteresowani Pracownicy wcześniej zebrali swoje obawy oraz pytania w
sprawie CUW i przekazali je stronie związkowej. 17 pytań w formie
pisemnej przekazano stronie pracodawcy za potwierdzeniem odbioru, i
poproszono o odpowiedź na nie. Pytania skierowanie do Zarządu
Enea Centrum zdaniem przedstawicieli pracodawcy dotykają wielu
materii dlatego odpowiedź dostaniemy w formie pisemnej.

Pytania przekazane na spotkaniu:
1.Wprowadzany na siłę projekt CUW jest przedmiotem sporu zbiorowego w Operatorze (złamanie Porozumienia z Sierakowa z 29.06.2007r.).
Kontynowanie tych działań spowoduje akcję strajkową. Zarządy działając w zmowie łamią prawo przenosząc bez porozumienia Pracowników
Operatora do Enea Centrum. Traktują Pracowników jak biurko czy
komputer. Odpowiedzialność za akcję strajkową i pozwy sądowe spada
również na Zarząd Enea Centrum? Czy Zarząd jest tego świadomy?
2. 3 marca 2014 Zarząd Enea Centrum razem z Zarządami Enea S.A. i
Enea Operator dostał ostateczne wezwanie do rokowań w zaistniałym

sporze zbiorowym dotyczącym CUW. Czy Zarząd Enea Centrum zamierza przystąpić do rokowań?
3. 10.12.2013 podczas próby zawarcia porozumienia w sprawie przenoszenia Pracowników do Enea Centrum strona pracodawcy podkreślała ,że na moment przejścia nie zamierza zmieniać warunków zatrudnienia przenoszonych pracowników, i dlatego strona pracodawcy nie będzie negocjować porozumienia w oparciu o art. 26/3 ustawy o związkach zawodowych. Czy coś w tym temacie się zmieniło, czy
jest wola zawarcia porozumienia i do kiedy pracodawcy nie zamierzają
ingerować w warunki zatrudnienia?
4.Dlaczego w Kozienicach można było zawrzeć porozumienie w sprawie
przenoszenia Pracowników? Porozumienie zwarto zgodnie art.26/3
ustawy o związkach zawodowych (źródło prawa pracy). Jesteśmy jedną
grupą , tam można a w innych spółkach nie można?
5. Czy Zarządy związane z projektem CUW świadomie obchodzą zawarte porozumienia i zastępują zbiorowe uprawnienia pracownicze na indywidualne?
6. Jaka jest gwarancja zachowania dotychczasowego miejsca pracy np.
w Gorzowie Wlkp. i na jak długo?
7. Czy Pracownicy mający gwarancję zatrudnienia do 2018 r. zachowają ją po kilkukrotnej zmianie pracodawcy? W szczególności czy można,
potwierdzić gwarancje wynikające z Porozumienia z Sierakowa obejmującego również załącznik nr. 3 dotyczącego rekrutacji wewnętrznej. Czy
załącznik nr 3 podpisał poprzednik prawny ENEA Centrum?
8.Co z zapewnieniami ,że nikt na niczym nie straci skoro np. nagroda
na Dzień Energetyka ma być niższa niż 2013 r., na dodatku szkodliwym
Pracownicy, którzy przeszli z Enea S.A. stracą ok 900 zł rocznie, odprawa emerytalna również będzie mniejsza.
9.Czy w Enea Centrum planuje się wyrównanie dysproporcji płacowych
Pracownikom wykonującym ta samą pracę, jeżeli tak to skąd spółka
weżnie na to fundusze i jak długo będzie trwał ten proces?
10. Na jednym z wielu wcześniejszych spotkań ws CUW poinformowano ,że nie będzie przymusu przechodzenia do CUW i ,że pracownicy
dostaną oferty pracy w Operatorze. Proszę podać przykład takich ofert
dla Pracowników z OD Gorzów Wlkp.
11.Zapewnienia ,że projekt CUW zapewni wszystkim przenoszonym
pracę, kłóci się z ofertą PDO. Proszę to wytłumaczy. Ilu Pracowników
ma sprzedać swoje miejsce pracy(PDO), by pozostali mieli pracę?
12. Próba pionizacji służb informatycznych ( próba złamania Por. z
Sierakowa) , była powodem strajku w Operatorze 18.06.2012 r. Czy
Zarządy ponownie chcą doprowadzić do akcji Strajkowej.
13.Czy Zarząd Enea Centrum zna opinię Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej ws nieuznawania sporów zbiorowych z 15.06.2012 r. „ W
obecnie obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym rozwiązania sporów zbiorowych nie występuje podmiot uprawniony do oceny zgodności zgłoszonych przez związki zawodowe żądań z art.1 cytowanej ustawy. Oznacza to ,że do powstania sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art.1 ustawy.” Z cytowanej wyżej opinii wynika również ,że możliwy jest spór
zbiorowy dotyczący realizacji lub przestrzegania wcześniej zawartych porozumień.
14.Czy w zidentyfikowanych ryzykach powołania CUW wzięto pod uwagę to ,że po pewnym czasie (np. po zmianie Zarządów) może zmienić się
optyka i spółki Grupy znajdą sobie tańszych wykonawców niektórych
usług?
15.Przeniesienie działalności Operatora do CUW w Enea Centrum może skutkować całkowitym i bezprawnym uzależnieniem OSD od jednego
sprzedawcy , co w naszej opinii może nosić znamiona działalności na
szkodę Spółki (odebranie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej).
Pisma w tej spawie do Operatora pozostają bez odpowiedzi. Czy projekt CUW możliwy jest bez udziału w nim Operatora?
16. Kiedy będą znane schematy organizacyjne oraz finansowanie Spółka Enea Centrum.
17.To już trzecie spotkanie dotyczące CUW w Gorzowie Wlkp. Komunikacja i badanie nastrojów to cel tych spotkań. Proszę skomentować
nastroje panujące w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. i innych OdDostaliśmy odpowiedź na pierwsze 16 pytań. Pod
działach.

tym „dokumentem” nikt nie raczył się podpisać. Poprosiliśmy o
odpowiedź z podpisami członków Zarząd Enea Centrum.
CZEKAMY
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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5.03.2014 Strategia związkowa –odpowiedź
na działania pracodawców Grupy Enea.

Narada związkowa w Sierakowie
W Sierakowie spotkali się przedstawiciele związków Enea celem opracowania strategii związkowej mającej na celu zmuszenie pracodawców
do zaprzestania łamania prawa oraz respektowania zawartych wcześniej
porozumień. Ustalono harmonogram działań uzależniony od postepowania pracodawców. Uzgodniono treść wspólnej odpowiedzi na planowaną
zmianę struktury organizacyjnej Operatora. Uzgodniono wstępną wersję
regulaminu wyborów SIP i uzgodniono kalendarz wyborczy.
6.03.2013 Rozmowy o płacach i CUW
w Enea S.A. i Enea Centrum.
W Poznaniu w „Skalarze” kontynuowano rozmowy o najważniejszych
sprawach dla spółek grupy Enea:

1.

Rozmowy w Enea S.A. :
Polityka płacowa w 2014 r.

„Negocjacje” Enea Centrum.
1. Polityka płacowa w 2014 r.
Zarząd Enea Centrum dziwnym trafem złożył identyczną do
„mamusi” propozycję polityki płacowej na 2014r. Zero podwyżek
płac zasadniczych, nagroda na Dzień Energetyka- 1510 zł.( w 2013
r. było 1600 zł.), oraz wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości
500 zł. Podobnie jak w Enea S.A. przedstawiono analizę wynagrodzeń
w Enea Centrum do średnich zarobków w kraju, oraz ponownie powtórzono argumenty z rozmów płacowych z 27.02.2014 r. „ podwyżki płac
zasadniczych spowodowałyby wzmocnienie różnic i nieuzasadnionych
dysproporcji płacowych , dlatego potrzebne będzie opracowanie długofalowej polityki porządkowania płac”.
Strona związkowa ponownie powtórzyła swoją propozycję zgłoszoną w
formie żądania podczas rozmów w dniu 27.02.2014 r. tj.: Podwyższenie płacy zasadniczej średnio o 400 zł. oraz podwyższenie tabeli płac
zasadniczych na 2014 r. o 5 % .Termin realizacji żądania mija 7.03.2014
r. Po tym okresie w Enea Centrum zaistnieje płacowy spór zbiorowy.
2. CUW
Zarząd Enea Centrum w odpowiedzi na wezwanie z 3.03.2014 r. jest
inicjatorem spotkania Zarządów Enea S.A. Enea Operator i Enea Centrum ze stroną związkową w temacie projektu CUW. Spotkanie takie
odbędzie się 14.03.2014 r. Strona związkowa zaproponowała, by podczas tego spotkania pracować na projekcie porozumienia przygotowanego przez NSZZ Solidarność.
Już po rozmowach Zarząd Enea S.A. i Enea Centrum dostarczyli związkom zawodowym swoją opinię w sprawie nieuznawania sporów płacowych.( treść pism w załącznikach).
Pracodawcom przypominamy, że zgodnie z opinią Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej:
„ W obecnie obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym rozwiązania sporów zbiorowych nie występuje podmiot uprawniony do oceny
zgodności zgłoszonych przez związki zawodowe żądań z art.1 cytowanej ustawy. Oznacza to ,że do powstania sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art.1 ustawy.”

Na spotkanie przybył Prezes Orlof i przestawił:- analizę kondycji finansowej Grupy Kapitałowej na najbliższe lata, -zidentyfikowane ryzyka
korporacyjne, -porównanie średnich płac w Enea S.A. do średnich płac
w kraju. Przedstawione materiały maiły uzasadnić brak podwyżek płac
zasadniczych w 2014 r. w Enea S.A. Zaproponowano podwyższenie
7.03.2014 „Negocjacje” płacowe
tabeli płac zasadniczych na 2014 r. o 2%, wypłatę nagrody na Dzień
Energetyka w wysokości 1510 zł. oraz wypłatę jednorazowej nagrow Operatorze- FIKCJA
dy w wysokości 500 zł.
Przyjęcie tej propozycji zdaniem strony związkowej spowodowałoby
obniżenie wynagrodzeń w stosunku do roku 2013r. (nagroda na
Dzień Energetyka w 2013 r. wynosiła 2580 zł.). Porównując średnie
wynagrodzenia w kraju, chętnie zobaczylibyśmy porównanie do
wynagrodzeń pobieranych przez członków Zarządu.
Bardzo dobre wyniki finansowe grupy Enea Zarząd woli inwestować w likwidację miejsc pracy( PDO), zamiast docenić ciężką pracę
pracowników poprzez podniesienie płac zasadniczych.
Strona związkowa ponownie złożyła swoją propozycję zawartą w zgłoszenie żądania z 28.02.2014 r. tj.: Podwyższenie płacy zasadniczej
średnio o 400 zł. oraz podwyższenie tabeli płac zasadniczych na 2014 r.
o 5 % ( czyli procentowy wzrost płacy minimalnej). Termin realizacji
żądania mija 7.03.2014 r. Po tym okresie w Enea S.A. zaistnieje płacowy spór zbiorowy.
Uczestnicy fikcyjnych negocjacji w Operatorze.
Strona społeczna przypomniała swoją propozycję zapisania zasad usta„Pełną niezależność” Operatora po raz kolejny dała o sobie znać.
lania podwyżek na dany rok do ZUZP. Zaproponowano również by,
„Mamusia” nie uzgodniła polityki płacowej więc nie można się wychynie tworzyć fikcji w negocjacjach , i politykę płacową dla całej grulać. Takie wnioski można wyciągnąć po „negocjacjach” płacowych w
py Enea ustalać z Zarządem Enea S.A.
związku ze zgłoszonym żądaniem płacowym. Jadąc do Poznania liczyliśmy ,że scenariusz z Enea Centrum nie powtórzy się. Jednak przeliczyli2.CUW
śmy się . „Niezależny” Zarząd Operatora złożył identyczną ofertę
Wezwanie do rokowań z 3.03.3014 r. nad zawarciem porozumienia w
jak „ mamusia”, czyli: zero podwyżek płac zasadniczych, nagroda
sprawie pracowników przenoszonych do Enea Centrum. Prezes Orlof
na
Dzień Energetyka- 1510 zł.( w 2013 r. było 1600 zł.), wypłata
nie widział takiego dokumentu.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł. oraz podwyższenie tabeli
płac zasadniczych o 2 %. Do funduszu wynagrodzeń w 2014r. nie
wliczono nagród jednorazowych wypłacony w XI 2013 ( ok 15 mln.
zł). Przy takim założeniu każdy Pracownik Operatora straci na
wynagrodzeniu ok. 1000 zł. w stosunku do roku 2013. Widocznie,
zdaniem pracodawców, lepiej opłaca się inwestować w pracowników
odchodzących na PDO. Na ten cel funduszy jest aż nadto. Tym, co
zostaną w Spółkach Grupy, obniży się wynagrodzenia i przykręci się
śrubę ( ktoś będzie musiał przejąć obowiązki pracowników odchodzących na PDO). Strona pracodawcy na wniosek NSZZ Solidarność
przedstawiła analizę średnich wynagrodzeń w komórkach organizacyjnych w 2013. Z analizy tej wynika, że pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. zarobili o ponad 200zł. mniej w stosunku do
roku 2012. Jak stwierdzili przedstawiciele pracodawcy wynika to z
mniejszej ilości nadgodzin („ Ksawery” oszczędził Nasz Region) oraz z
mniejszej liczby pracowników, którzy otrzymali nagrody jubileuszowe
w 2013 r. Związki zawodowe podtrzymały swoje żądanie z 3 marca
2014 r.tj : podwyższenie płacy zasadniczej o 400 zł na etat i podwyższenie tabeli wynagrodzeń na 2014 r. o 5 %. Przedstawiciele NSZZ
Solidarność negatywnie ocenili akcję przyznawania nagród w listopadzie 2013 r. Wcześniejsze zapewnienia, że kwota bazowa zejdzie
do najniższych szczebli kierowniczych nie we wszystkich Oddziałach się potwierdziła. W niektórych komórkach z góry przyjęto
zasadę, że połowa pracowników nie może dostać nagrody. Co to
ma wspólnego z właściwą oceną oraz motywowaniem do pracy?
Strona pracodawcy poprosiła, żeby w rozmowach płacowych ogłosić
przerwę do 14 marca. W tym dniu rozmowy miałyby być kontynuowane. ( „mamusia” rokowania płacowe ustaliła na dzień 13.03.2014 r.)
Strona związkowa nie wyraziła zgody na przerwę do 14.03.2014 r. i
poinformowała, że od 8.03.2014 w Operatorze powstanie spór zbiorowy. Rozmowy w dniu 14.03.2014 odbędą się już w formie rokowań.
Związki zawodowe zadały jeszcze pytanie co z rokowaniami w sporze
dotyczącym CUW. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że ostateczne wezwanie do rokowań dotarło do Operatora , ale dzisiaj na ten temat nie będziemy rozmawiać. Po spotkaniu pocztą mailową podobnie jak w
Enea S.A. i Enea Centrum otrzymaliśmy pismo Zarządu Operatora
o nieuznawaniu sporu zbiorowego.
Był to już drugi spór zbiorowy nieuznawany przez nowy Zarząd Operatora. Pierwszy spór dotyczy projektu CUW.
Nie ma takiego sporu , którego można by nie uznać. Motto Zarządów Grupy Enea.

8.03.2014 Pożegnaliśmy Stefanię
Hejmanowską i Henryka Wieliczko
Setki gorzowian uczestniczyło we Mszy św.
żałobnej i pogrzebie byłej senator I kadencji
parlamentu, uczestniczki „Okrągłego Stołu”
zmarłej 5 marca 2014 r. Stefanii Hejmanowskiej. Podczas nabożeństwa w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny homilię wygłosił legendarny kapelan „Solidarności" ks.
Witold Andrzejewski. Mszy św. przewodniczył
wikariusz biskupi ks. Zbigniew Kobus – proboszcz gorzowskiej fary.
W uroczystościach uczestniczyli duchowni diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przedstawiciele parlamentu, władz
miasta, stowarzyszeń i instytucji oraz 4 poczty sztandarowe
„Solidarności” wśród których nie mogło zabraknąć Naszego, czyli
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Krótki życiorys Stefanii Hejmanowskiej oraz zdjęcia z pogrzebu
dostępne są na naszej stronie:
Menu -Aktualności
Również 5 marca 2014 r. odszedł chorąży gorzowskiej „Solidarności” śp. Henryk Wieliczko,
którego gorzowianie pożegnali 7.03.2014 r.
podczas Mszy św. żałobnej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzowie.
Henryk Wieliczko wraz z żoną Stanisławą przez
wiele lat stanowili Poczet Sztandarowy NSZZ
Solidarność Regionu Gorzów Wlkp. Mszę św.
odprawił legendarny kapelan „Solidarności” ks.
Witold Andrzejewski. Msza Święta żałobna
została odprawiona 8.03.2014 r. w Przecławiu.
Doczesne szczątki Henryka Wieliczko spoczęły na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

10.03.2014 Wybory Komisji Wydziałowej
NSZZ Solidarność EWSA ZOE

7.03.2014 Powołanie Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego
POGOTOWIE STRAJKOWE
W związku z działaniami, pracodawców Enea polegającymi na:
-prowadzenie pozorowanego dialogu oraz stosowaniem polityki
faktów dokonanych,
-odmowie realizacji żądań płacowych,
-przenoszeniu Pracowników Enea S.A. i Enea Operator do Enea
Centrum bez porozumienia ze stroną związkową,
-zmianach w strukturach organizacyjnych Spółek niezgodnych z
zawartymi porozumieniami
związki zawodowe działające w Grupie Kapitałowej Enea zawiązały 7
marca 2014 r. KOMITET PROTESTACYJNO –STRAJKOWY.
Zadaniem komitetu będzie obrona zbiorowych interesów pracowniczych
przy użyciu wszelkich dostępnych prawem środków.
KOMITET postanawia od 10 marca 2014 r ogłosić POGOTOWIE
STRAJKOWE na teranie Enea S.A. Enea Operator, Enea Centrum.
Dalsze postępowanie KOMITETU, w tym również akcja strajkowa
uzależniona będzie od postawy pracodawców.
Już po zawiązaniu się KOMITETU Zarządy Enea S.A., Enea Operator,
Enea Centrum po raz kolejny złamały prawo. Wbrew opinii MPiPS nie
uznały płacowych sporów zbiorowych, czym naraziły się na odpowiedzialność karną: Art. 26. Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
”1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z
prawem sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności „

Zebranie wyborcze w Pieczyskach
Delegaci z czterech Kół NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie ZOE
(EWSA ZOE) spotkali się w Pieczyskach by dokonać wyboru władz
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność EWSA ZOE na kadencję
2014-2018 r. W spotkaniu wyborczym uczestniczyli Przewodniczący
Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność z Poznania, Szczecina,
Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp. oraz przedstawiciele Komisji Zakładowej
NSZZ Solidarność EWSA.
W tajnych wyborach Przewodniczącym KW
został wybrany Waldemar Kwiatkowski.( na
zdjęciu obok) Skład Prezydium KW uzupełnili : Stanisław Rusin-Zastępca Przewodniczącego oraz Piotr Pazio- Sekretarz. Członkiem KW został wybrany Tomasz Szmelter.
Siedmiu Delegatów z KW EWSA ZOE będzie
uczestniczyło w zebraniu wyborczym do władz
Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
EWSA , jakie odbędzie się w Kozienicach.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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13.03.2014 Nowy emeryt
Wiesław Wiszniewski
z RD Dębno.
Kol. Wiesław Wiszniewski z Rejonu Dystrybucji
Dębno po przepracowaniu 45 lat doczekał się zasłużonej emerytury. Wiesław od 1975 r. związany
był z energetyką gorzowską, najpierw jako elektromonter stacyjny w Krzeszycach, od 1979 r. w Rejonie Energetycznym
w Dębnie a ostatnio w Rejonie Sprzedaży Usług Dystrybucji Gorzów
Wlkp. cały czas przy odczytywaniu liczników na obszarze działania
Posterunków Energetycznych Kostrzyn i Witnica choć na różnych stanowiskach bo jako inkasent, elektromonter urządzeń rozliczających
ostatnio jako kontroler poboru energii.

niu) poinformował, że w związku nowym żądaniem zaistniała nowa
sytuacja, która wymaga uzgodnień z pozostałymi członkami Zarządu
Enea S.A. Jeżeli trzeci związek występujący w Enea S.A. (ZZiT) podpisze się pod żądaniem lub złoży taki sam dokument to należy stwierdzić, że żądanie zostało zgłoszone zgodnie z prawem. Prawnicy obecni
na spotkaniu potwierdzili, że do obecnej treści żądania nie można
się przyczepić (mucha nie siada). .
Strona związkowa ponownie powtórzyła propozycję negocjowania
podwyżek dla całej grupy Enea (unikniemy fikcyjnych negocjacji w
spółkach grupy Enea). W odpowiedzi usłyszeliśmy, że jest to niemożliwe bo są to niezależne podmioty prawne.
2. Spór zbiorowy w sprawie CUW. Temat poruszony przez stronę
związkową. Prezes Orlof stwierdził ,że ten temat nie jest przedmiotem
dzisiejszego spotkania oraz, że w tej sprawie otrzymaliśmy oficjalne
stanowisko Zarządu Enea S.A.
3.Standardy ubioru pracowników Enea S.A. Pracownikom narzuca się
określony ubiór służbowy bez stosownych uzgodnień ze stroną związkową. Temat nie znany przedstawicielom pracodawcy obecnym na spotkaniu. Zostanie wyjaśniony w terminie późniejszym.

14.03.2014 CUW bez
porozumienia-strajk.
Płacówka w Enea Centrum.
Zgodnie z obietnicą złożoną 6 marca 2014 r.
Zarząd Enea Centrum w odpowiedzi na wezwanie do podjęcia rokowań w sprawie sporu dotyczącego CUW doprowadził do spotkania przedstawicieli Zarządów: Enea S.A. , Enea Operator i Enea Centrum ze stroną związkową w
temacie projektu CUW. Spotkanie takie odbyło się w Baranowie.
Zarząd Enea Centrum przedstawił informację ze
Uczestnicy pożegnania Wiesława Wiszniewskiego stanu realizacji projektu CUW. Poinformowano nas, że w tym temacie
Pożegnanie Wiesława Wiszniewskiego odbyło się w siedzibie RD Dęb- odbyły się 32 spotkania z pracownikami których obejmuje projekt. Strono. Uczestniczyli w nim koleżanki koledzy i koleżanki z pracy i związ- na związkowa podkreśliła ,że podczas spotkań nie rozwiano obaw Praku do którego Wiesław należał, i do którego mamy nadzieję nadal bęcowników. Tak było między innymi podczas spotkania 5 marca 2014 r.
dzie należał. Ta drogą życzymy wszystkiego najlepszego na nowej
w Gorzowie Wlkp., gdzie przekazano 17 pytań od Pracowników , na
drodze życia.
które do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
13.03.2014 W Enea S.A. o płacach, CUW i Nie chcąc ponownie przerabiać wielokrotnie powtarzanych argumentów strona związkowa zaproponowała powrót do negocjacji
standardach ubioru.
porozumienia przygotowanego przez NSZZ Solidarność o zasadach
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.
przejścia Pracowników Operatora do Enea Centrum.
Niestety propozycja strony społecznej nie znalazła uznania strony pracodawców. Projekt CUW łamie prawo i nie pozwolimy na przeniesienie Pracowników bez porozumienia w tej sprawie. Dalszy upór doprowadzi do strajku. Nawet takie argumenty nie trafiały do głównego
pomysłodawcy CUW czyli członka Zarządu Enea S.A. D. Gepfert.
Opór w tej sprawie jest niezrozumiały. Pracodawcy nie potrafili uzasadnić jakie negatywne skutki dla grupy Enea przyniesie zawarcie
w/w porozumienia. Nie bo nie, tak można podsumować stanowisko
pracodawców. Stronie związkowej nie pozostaje nic innego jak przygotowywać się do STRAJKU.
Po opuszczeniu spotkania przez członków Zarządu Enea S.A. i Enea
Strona pracodawców na rozmowach w Baranowie.
Operatora przestąpiono do „negocjacji” polityki płacowej w Enea
Tematyka poruszana podczas spotkania:
Centrum. Jak można się było spodziewać bez przyzwolenia
1. Ustalenie polityki płacowej na 2014 r.
„mamusi” Zarząd Enea Centrum nie był w stanie uzgodnić choćby
Wymiana korespondencji związana ze zgłoszonym 28 lutego 2014 r.
minimalnej podwyżki płac zasadniczych. Pretekstem do odroczenia
żądaniem płacowym skłoniła stronę związkową do złożenia nowego
rozmów nad zawarciem porozumienia płacowego było podobnie jak w
żądania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich
Enea S.A. nowe żądanie płacowe strony związkowej na które dostaniePracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w wysokości my oficjalną odpowiedź.
600 zł. Na zrealizowanie żądania strona związkowa dała czas do 17
marca 2014 roku. Z treści dokumentu czytamy też, że w razie nie
14.03.2014
uwzględnienia żądania w dniu 1 kwietnia 2014 roku zostanie ogłoszony
strajk. W uzasadnieniu żądania strona związkowa podała dane zawarte
Nowy emeryt
w raportach giełdowych Enea pokazujące ,że grupa osiąga bardzo
Krzysztof Korczyc
dobre wyniki z którymi chce się podzielić z akcjonariuszami. Bardzo
Do szczęśliwców którzy doczekali emerydobre wyniki są efektem bardzo dobrej i ciężkiej pracy Pracowników ,
tury w grupie Enea dołączył Krzysztof
których jest coraz mniej ( trzy PDO, blokada przyjęć). W podziale owoKorczyc ślusarz remontowy z Enea Wyców ciężkiej pracy nie można pomijać Pracowników, a straszenie
twarzanie Wydział Płoty/Gorzów Wlkp.
tych którzy upominają się o swoje prawa, na pewno nie poprawi
bardzo złych wyników identyfikacji się z grupą Enea.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
Prezes P.Orlof ( jedyny członek Zarządu Enea S.A. obecny na spotka-
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S.A. (zbieżność zupełnie przypadkowa). „Mamusia” zaprasza na rozmowy 24.03.2014r. , więc powiadomiono nas
o zmianie terminu rokowań w Operatorze -25.03.2014.
PEŁNA NIEZALEŻNOŚĆ OPERATORA
2.Projekt CUW, czyli plany przeniesienia Pracowników
Operatora do Enea Centrum. Ponownie powtórzyliśmy, że
projekt CUW łamie porozumienie z Sierakowa z
29.06.2007 r. Na ten temat są co najmniej dwie opinie
prawne, w tym jedna zlecona przez Radę Nadzorczą Enea
Operator. Na tej podstawie złożyliśmy żądanie wycofania
zgody Zarządu Operatora na przenoszenie Pracowników do
Enea Centrum. Byliśmy gotowi podjąć rozmowy nad zawarciem Porozumienia w którym zagwarantowali byśmy bezpieczeństwo dla przenoszonych Pracowników. Bez takiego
porozumienia nie pozwolimy przenieść Pracowników
Uczestnicy pożegnania Krzysztofa Korczyca
Operatora do Enea Centrum. W celu obrony przed przedmiotowym
W okolicznościowym spotkaniu Kolegi Krzysztofa jakie odbyło się w
traktowaniem Pracowników powołaliśmy KOMITET PROTESTARestauracji „Łabędź” uczestniczyła rodzina, przedstawiciele KierowCYJNO-STRAJKOWY, a od 10 marca 2014 r. trawa POGOTOnictwa, byli i obecni współpracownicy oraz przedstawiciel NSZZ Soli- WIE STRAJKOWE. Dalszy upór pracodawców i nie podejmowanie
darność czyli związku do którego Krzysztof należy i do którego mamy rokowań w tym temacie doprowadzi do akcji strajkowej.
nadzieję nadal będzie należał. Okolicznościowe spotkanie upłynęło w
W odpowiedzi na długą dyskusję w tym temacie Zarząd Operatora pomiłej i sympatycznej atmosferze. Były wspomnienia, prezenty życzenia, prosił o przesłanie projektu porozumienia w spawie CUW przygotowaoraz tradycyjne ”sto lat”. Krzysztofa zapraszamy do częstych odwie- nego przez NSZZ Solidarność.
dzin oraz działalności w Kole Emerytów i Rencistów działającym
przy naszej Komisji Podzakładowej.
19.03.2014 Obradowała KP NSZZ

17.03.2014 W Operatorze o płacach i CUWSTRAJK W OPERATORZE ?

Od lewej: J. Kamyk, M. Szymankiewicz, M. Jarczyński
W Poznaniu doszło do kolejnego spotkania dotyczącego ustalenia polityki płacowej oraz projektu CUW w Enea Operator. Na spotkanie przybył cały Zarząd Operatora, więc była nadzieja, że dojdzie do postępu w
rozmowach, które od dłuższego czasu nie przynoszą efektów.
Niestety nasze nadzieje okazały się płonne. Bez błogosławieństwa
„mamusi” Zarząd Operatora, podobnie jak inne Zarządy grupy nie
odważył się „wychylić”, czyli uzgodnić cokolwiek ze stroną związkową. PEŁNA NIEZALEŻNOŚĆ OPERATORA. Na tym właściwie można by zakończyć relację ze spotkania.
Dla dociekliwych trochę więcej szczegółów:
1. Rozmowy na temat płac. Prezes M. Jarczyński poprosił o uzasadnienie zmiany żądania strony związkowej (600 zł do płacy zasadniczej).
Dziwne pytanie, skoro wszystkie Zarządy grupy nie uznały poprzedniego żądania, wynajmując prawników po to by czepiali się każdego słówka, żeby tylko nie uznać sporu płacowego. P. Adamski uzasadnił dodatkowo żądanie informacjami zawartymi w raportach giełdowych- grupa
osiąga bardzo dobre wyniki i chce się podzielić nimi z akcjonariuszami.
Wypadałoby podzielić się bardzo dobrymi wynikami również z
tymi, którzy wypracowują te wyniki. Zamiast przeznaczać je na
kolejne PDO , sponsorować i bardzo hojnie nagradzać uczestników
imprez sponsorowanych przez Enea (Enea Cup w piłce siatkowej 13
-16.03.2014 r.).Strona związkowa wielokrotnie podkreślała, że jest w
stanie negocjować kwotę podwyżki, a kwota 600 zł jest kwotą do negocjacji i oczekujemy propozycji z drugiej strony. W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że Zarząd Operatora nie jest w stanie spełnić żądania strony społecznej i podtrzymuje swoją poprzednią propozycję tj. zero podwyżek płac zasadniczych, 1510 zł. na dzień Energetyka i wypłata
jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł. Zarząd w swej łaskawości
uznał ,że żądanie jest zgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i od dnia 17.03.2014 w Operatorze powstał spór zbiorowy o charakterze płacowym. O zaistniałym fakcie zostanie poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu. Następne spotkanie już w trybie
rokowań wstępnie ustalono na 24 marca 2014 r.
Już po spotkaniu pocztą elektroniczną dostaliśmy oficjalną odpowiedź
na nasze żądanie. Prawie identyczną odpowiedź dostaliśmy od Enea

Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
W Międzychodzie na pierwszym w nowej kadencji wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Marka
Gajka w trzecią rocznicę jego śmierci.

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. podczas obrad.
Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu
zebrania:
1. Odczytano i przyjęto protokoły z dwóch ostatnich zebrań Komisji
Podzakładowej.
2.Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto kolejną osobę.
3.Wysłuchano sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania, złożonego przez członków Prezydium.
4.Spory płacowe i spór dotyczący przenoszenia pracowników Operatora
do Enea Centrum. Omówiono aktualne etapy sporów, możliwe scenariusze oraz plany związane ze skutecznym działaniem mającym na celu
właściwe zabezpieczenie interesów pracowniczych. Wyrażono gotowość poparcia każdej formy protestu do strajku włącznie. Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko skierowane do władz Komisji Międzyzakładowej. Stanowisko zostanie przedstawione na zjeździe Delegatów
Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. ( treść stanowiska w
załączniku.)
5. Wybory Społecznej Inspekcji Pracy. Komisja zapoznała się z projektem Regulaminu oraz terminarzem wyborów SIP w grupie Enea.
6.Przewodniczacy Komisji Socjalnej- M. Kepiszak zapoznał zebranych
z przyjętym Preliminarzem wspólnej działalności socjalnej GK Enea
obszaru gorzowskiego.
7.Podsumowano wybory do Zarządu i Rady Nadzorczej Energobudu
Leszno.
8.Zebrani zapoznali się z sytuacja w spółkach grupy Enea.
9.Komisja stosowną uchwałą podjęła decyzję odnośnie etatów związkowych na nową kadencję, oraz upoważniła członków Prezydium do pod(Ciąg dalszy na stronie 10)
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pisywania zobowiązań finansowych.
10.Upominek dla członków związku. Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych KP podjęła decyzję o ufundowaniu upominków dla
członków Organizacji Podzakładowej.
11.Imprezy organizowane przez związek w 2014. Jak co roku będziemy
organizatorami następujących imprez: Turniej piłki siatkowej24.05.2014. –Spływ Kajakowy Drawa 18-20.07.2014. -Pielgrzymka
do Częstochowy -13-17.08.2014. -GP Czech+ derby lubuskie 30.051.06.2014. - Turniej piłki nożnej- wrzesień 2014.-Turniej Bowliga –
październik 2014. Odnośnie wycieczki zagranicznej KP nie podjęła
decyzji, czekamy na lepsze oferty. Wszystkie imprezy po zatwierdzeniu przez administratora działalności socjalnej są umieszczane na naszej stronie-Menu-Organizowane przez nas imprezy.
12.Spotkanie z Załogą Rejonu Dystrybucji Międzychód. Przedstawiciele
KP po zakończeniu obrad na spotkali się z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Międzychód. Tematy poruszane podczas spotkania pokrywały
się z tematyką obrad Komisji Podzakładowej.

20-21.03.2014 Wybory władz
MOZ NSZZ Solidarność Enea.
Dość łamania prawa w Enea.

Komisja Rewizyjna MOZ NSZZ Solidarność Enea.
Z KP Gorzów Wlkp. członkiem Komisji Rewizyjnej został Mariusz
Kępiszak.
Obrady plenarne były jasne i jednoznaczne, należy za wszelką cenę
zabezpieczyć interesy pracowników i zapewnić im bezpieczeństwo
wykonywania pracy. Tak naprawdę interesowały nas tylko dwa tematy
– spory zbiorowe oraz CUW. Podjęliśmy kilka bardzo ważnych
uchwał. Treść tych uchwał oraz wnioski z nich płynące są jednoznaczne. Żarty się skończyły. Nie będziemy czekać na dalsze pomysły
zarządów. Nie pozwolimy na rozwalanie naszej firmy. Nie pozwolimy na przenoszenie pracowników do kolejnych, wymyślonych spółek. Te „biznesowe strategie” według nas mają tylko jeden cel – rozwalić Polską Energetykę. Zostawić spółkę białych kołnierzyków zarządzających kilkuset milionowym majątkiem , wyprowadzić pracowników do
spółek i spółeczek, zmienić umowy o pracę, wypowiedzieć ich warunki
i przedstawić inne nie do odrzucenia.

Czas powiedzieć dość.
Dalsze bierne przyglądanie się jak pracodawcy łamią prawo wprowadzając na siłę projekt CUW doprowadzi do nieodwracalnych zmian
w grupie Enea. Wielokrotne próby załagodzenia sporu, nie przyniosły
spodziewanego efektu w postaci zawarcia porozumienia w sprawie
Delegaci oraz zaproszeni goście Zjazdu
przenoszenia Pracowników do Enea Centrum Dłużej nie możemy już
W Baranowie 68 Delegatów reprezentujących 3247 członków NSZZ
czekać jak pracodawca łaskawie zacznie respektować wcześniej zawarte
Solidarność w Enea wybierało władze Międzyzakładowej Organizacji
porozumienia i liczyć się ze zdaniem Pracowników.
Związkowej na kadencję 2014-2018. Gośćmi Zjazdu Delegatów byli :
Pracodawca w Enea Operator nie przystąpił do rokowań w sporze zbioEwa Zydorek- Sekretarz Komisji Krajowej , Roman Rutkowski –
rowym w sprawie projektu CUW. Zamiast rozmów straszy się nas.
Przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki, Kazimierz Grajcarek
Posiadane przez nas opinie prawne, przesłane pracodawcom przyznają
-Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, Bogdan
nam prawo do sporu zbiorowego w Operatorze dotyczącego CUW.
Klepas- Doradca Zarządu ENEA S.A. d/s. Zw. Zaw.
Od 10 marca trwa pogotowie strajkowe, a pracodawcy dalej łamią praPo wysłuchaniu sprawozdań złożonych przez Przewodniczącego Komiwo. Siła argumentu nie działa, czas na argument siły.
sji Międzyzakładowej i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz
Więcej zdjęć z wyboru Władz MOZ dostępne
krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci przystąpili do wyboru
na naszej stronie : Menu aktualności.
władz związku. W tajnych wyborach
Przewodniczącym Komisji Międzyzakła- 24.03.2014 Rokowania płacowe w Enea S.A.
dowej NSZZ Solidarność ponownie został wybrany Piotr Adamski.( na zdjęciu
obok)
Krzysztof Gonerski z KP Gorzów
Wlkp. po ukonstytuowaniu się KM został
wybrany zastępcą Przewodniczącego. Do
37 osobowej Komisji Międzyzakładowej
weszli: Dariusz Gaik, Tomasz Król,
Rafał Błaszczuk, Piotr Bogusławski,
Damian Derewońko.
Rozmowy płacowe w Enea S.A.
W Baranowie kolejny raz spotkały się strony dialogu społecznego w
Enea S.A. Po uznaniu przez pracodawcę płacowego sporu zbiorowego
rozmowy odbyły się formie rokowań. W trakcie rokowań przedstawiciele NSZZ Solidarność poinformowali ,że dostali telefoniczną informację o proteście Pracowników w Poznaniu w siedzibie ENEA
S.A., i w związku z tym dwóch przedstawicieli Prezydium NSZZ
Solidarność zostało na rokowaniach, a reszta udała się do siedziby
ENEA S.A. celem rozeznania sytuacji. Przedstawiciele związku
MZZP poinformowali ,że nie posiadają wiedzy o zaistniałej w Enea
sytuacji , mają do niego stosunek ambiwalentny i w związku z tym w
całości pozostali na rokowaniach.
W toku negocjacji strona społeczna zredukowała swoje żądanie płacowe z 600 zł. do 250 zł. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
oraz jednorazową nagrodę 750 zł. i 70 zł. jako element motywacyjny.
Prezydium KM NSZZ Solidarność Enea. Od lewej: K.Gonerski,
W odpowiedzi strona pracodawcy zaproponowała zero podwyżek płac
R.Jusis, M.Boiński, P.Adamski, K.Nawrocki, G.Skiba, M.Wiśniewski
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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zasadniczych, oraz wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 800
zł. Prezes P. Orlof poinformował również, że propozycje strony społecznej przedstawi Zarządowi i w związku z tym prosi o kontynuowanie
rozmów płacowych 1.04.2014 r. Przedstawiciele NSZZ Solidarność
po rokowaniach udali się do protestujących w Enea S.A.

24.03.2014 Protest pracowników .
Okupacja siedziby Enea S.A.

końcowych ustaleniach. Strona społeczna zredukowała żądanie podwyższenia płacy zasadniczej do 250 zł. Propozycja pracodawcy: zero
podwyżek płac zasadniczych, wypłata jednorazowa 950 zł. Propozycja strony związkowej wymaga podjęcia decyzji przez cały Zarząd Operatora, dlatego zaproponowano kontynuowanie rokowań 1.04.2014 r.
Kolejne przeciąganie rozmów prowadzonych już w trybie sporu
zbiorowego.
CUW Sprawa 17 pytań w spawie CUW przekazanych podczas spotkania w Gorzowie Wlkp. w dniu 5.03.2014 r. Odpowiedź którą otrzymaliśmy nie zawierała podpisu, kto udzielił odpowiedzi na pytania. Czy
dostaniemy odpowiedź podpisaną przez Zarząd Enea Centrum.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że dostaniemy odpowiedź podpisaną przez
Zarząd Enea Centrum.

25.03.2014 Rokowania płacowe
w Operatorze-„powtórka z rozrywki”

Okupacja siedziby Enea S.A. w Poznaniu

„Zarząd do CUW, Centrum Utylizacji Pracowników,
Nie chcemy CUW, Dość łamania zawartych porozumień, CUW + PDO= likwidacja miejsc pracy” pod takimi
hasłami ponad 300 pracowników od godz. 10.30 protestowało pod siedzibą Enea S.A. w Poznaniu. Do protestujących Pracowników przybyli członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, i podjęli się kontynuacji protestu już pod szyldem
NSZZ Solidarność. Od przedstawicieli protestujących zebrano postulaty, które delegacja NSZZ Solidarność przedstawiła Zarządowi Enea
S.A.

POSTULATY PROTESTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW W
SIEDZIBIE ENEA S.A.:
1.Wstrzymać procedurę przenoszenia pracowników do Enea
Centrum, do czasu zawarcia porozumienia zbiorowego w
sprawie projektu CUW.
2.Respektować zawarte wcześniej porozumienia zbiorowe.
3.Zagwarantować funkcjonowanie ładu korporacyjnego,
gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich spółek w Grupie Kapitałowej Enea.
4. Zaprzestać dalszej likwidacji miejsc pracy. (PDO)
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Zarząd Enea S.A. obradujący w dniach
24-25.03.2014 ustosunkuje się do przedstawionych postulatów.
Jak widać z treści postulatów , główne powody protestu nie dotyczą
spraw płacowych, tylko projektu utworzenia Centrum Usług
Wspólnych. Projekt CUW w przypadku Enea Operator łamie Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r. Zgłoszenie żądania w tej sprawie zostało zignorowane przez pracodawców. Jeżeli oddolna inicjatywa Pracowników nie przyniesie spodziewanego efektu w postaci przystąpienia do rozmów nad zawarciem stosownych porozumień, to dojdzie
do eskalacji protestu. Od 10.03.2014 trwa pogotowie strajkowe, dalszy rozwój wypadków zależy od Enea S.A. i innych „niezależnych”
pracodawców.
Od godz. 14.30 24.03.2014 r. do godz. 9.00 25.03.2014 r. protest w
postaci okupacji siedziby Enea S.A. kontynuowała 8 osobowa
delegacja KM NSZZ Solidarność Enea.
Więcej zdjęć z protestu dostępnych jest na naszej stronie:
Menu-Aktualności

W Baranowie odbyły się rokowania płacowe w Enea Operator. Na spotkanie ze strony pracodawcy przybyli Michał Jarczyński i Grzegorz
Jeziorny. Zaczęło się od wyliczeń jakie to ogromne kwoty spowodowałaby realizacja żądania podwyższenia płacy zasadniczej o 600 zł. (nasza
kwota do negocjacji) Skończyło się podobnie jak w Enea S.A. i Enea
Centrum czyli: strona społeczna zredukowała żądanie podwyższenia płacy zasadniczej do 250 zł., pracodawca: zero podwyżek płac
zasadniczych, wypłata jednorazowa 900 zł. Strony spisały protokół z
rokowań i umówiły się na kolejne spotkanie na 1 kwietnia 2014 r.
1 kwietnia 2014 w Baranowie dojdzie do rokowań w sporach płacowych: -9.30 z Zarządem Enea S.A.-12.00 z Zarządem Enea Centrum.
-14.00 z Zarządem Enea Operator. Kolejność spotkań nie jest przypadkowa, wynika z „pełnej niezależności Zarządów” grupy Enea.

24.03.2014 Rozprawa apelacyjna
w Sądzie w Gorzowie Wlkp.
W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się kolejna rozprawa
w sprawie niezaliczenia stażu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego.
Skład Sędziowski Marek Zwiernik (Przewodniczący) Ewa Michalska
oraz Mariusz Nawrocki po wysłuchaniu stron zamknęli przewód sadowy i ogłosili ,że odczytanie wyroku w sprawie nastąpi 8 kwietnia 2014
r. Tym sposobem po 3 latach być może wreszcie wyrok.

25-26.03.2014 Referendum
Strajkowe w Operatorze.
Znamy już wyniki Referendum Strajkowego w Oddziale Dystrybucji
Gorzów Wlkp. W referendum wzięło udział 75 % ogółu zatrudnionych Pracowników. Za strajkiem opowiedziało się 94,5 % uczestniczących w referendum. Jak widać Załoga OD Gorzów Wlkp. jest zdeterminowana w obronie swoich praw. Wyniki zbiorcze w Enea Operator.
W referendum wzięło udział 60,02 % zatrudnionych, za strajkiem opowiedziało się 91,64 % uczestniczących w referendum.

28.03.2014 Strajk Ostrzegawczy w
OD Gorzów Wlkp.
Zgodnie z zapowiedziami w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. w
Rejonach Dystrybucji oraz Biurach Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp.,
Sulęcinie, Dębnie, Choszcznie i Międzychodzie w godz. 7.00-9.00
odbył się Strajk Ostrzegawczy. W strajku wzięli udział Pracownicy
przewidziani do przeniesienia do Enea Centrum w ramach projektu
CUW i inni Pracownicy, którzy solidaryzowali się z nimi. Organizatorzy czyli NSZZ Solidarność w OD Gorzów Wlkp. zadbali o ciepłe
napoje, oraz pyszny kapuśniaczek. Zebrani przed zamkniętą bramą
wjazdową dyskutowali o możliwych dalszych scenariuszach akcji
protestacyjno-strajkowej.

Wszystkim , którzy poparli protest w imieniu Pracowników
przenoszonych do CUW serdecznie dziękujemy.

Teraz ruch leży po stronie pracodawcy, może łaskawie zechce zasiąść
do stołu i negocjować porozumienie o zasadach przenoszenia pracowni25.03.2014 Rokowania płacowe w
ków do Enea Centrum. Brak woli polubownego załatwienia spawy
może spowodować proklamowanie dalszej akcji strajkowej. UpoEnea Centrum -gra na zwłokę.
ważniają nas do tego wyniku referendum strajkowego przeprowadzoneZ okupacji siedziby Enea S.A. w Poznaniu przedstawiciele KM NSZZ
Solidarność Enea udali się do Baranowa na rokowania płacowe w Enea go w dniach 26-27.03.2014 r. Decyzję w tej materii będzie podejmoCentrum. „Mamusia” z którą spotkaliśmy się na rozmowach w dniu wał KOMITET STRAJKOWY NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
24.03.2014 r. przekazała wytyczne jak prowadzić rokowania. ZaczęZdjęcia z protestu dostępne na naszej stronie:
ło się od wyliczeń jakie to ogromne kwoty spowodowałaby realizacja
Menu-Aktualności.
żądania podwyższenia płacy zasadniczej o 600 zł. Daruję sobie relacjonowanie kolejnych propozycji składanych przez strony, skupię się na
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Koleżanki i Koledzy!
Czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!!
Oni nas okłamują!!!
Próby prowadzenia sporu zborowego w sprawie CUW metodami pokojowymi zakończyły się fiaskiem.
Prowadzone są przez Pracodawców w Grupie ENEA, na polecenie Właściciela, czyli Zarządu ENEA SA, działania polegające
na tworzeniu Centrum Usług Wspólnych, które polegają na zmuszaniu, pracowników z poszczególnych spółek tworzących Grupę ENEA, wbrew ich woli, do przechodzenia do spółki ENEA
Centrum. Działania te noszą wszelkie znamiona terroru w miejscu pracy, polegającego na wywieraniu nieuprawionego nacisku
na pracowników w celu wymuszenia na nich decyzji o
"dobrowolnym" przejściu do nowego pracodawcy.
W ENEA Operator takie działanie stanowi złamanie Porozumienia z Sierakowa z 29.06.2007r.
Zarówno Pracodawcy jak i Właściciel Grupy ENEA nie przedstawili żadnych ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych i
społecznych argumentów dla przeprowadzania
powyższych działań.
Z dotychczasowych informacji wynika, że dla Pracodawców i
Właściciela jedyną przesłanką dla tworzenia Centrum Usług
Wspólnych jest wyprowadzenie z podmiotów, będących w Grupie ENEA, naturalnym monopolistą, a przez to pełniących rolę
centrów zysku, pracowników, którzy są przez nich traktowani
jako podstawowy element kosztowy, którego wyeliminowanie w
tych podmiotach pozwoli na łatwe powetowanie sobie strat wynikających z ewidentnych błędów popełnionych przez Właściciela Grupy w obszarze handlu energią elektryczną i tą drogą uzyskanie środków finansowych potrzebnych na przeprowadzenie
niezbędnych, ze względu na bezpieczeństwo energetyczne,
przedsięwzięć w innych sferach działalności Grupy ENEA.
Nie będziemy czekać na dalsze pomysły zarządów. Nie pozwolimy na rozbiór naszej firmy. Nie pozwolimy na przenoszenie
pracowników do kolejnych, wymyślonych spółek. Te
„biznesowe strategie” według nas mają tylko jeden cel – rozsadzić od wewnątrz Polską Energetykę, zostawić spółkę białych
kołnierzyków, zarządzających kilkuset milionowym majątkiem,
wyprowadzić pracowników do spółek i spółeczek, wypowiedzieć
warunki umów o pracę i przedstawić inne nie do odrzucenia.
Czas powiedzieć dość.
Dalsze bierne przyglądanie się, jak pracodawcy łamią prawo,
wprowadzając na siłę projekt CUW doprowadzi do nieodwracalnych zmian w Grupie ENEA. Wielokrotne próby załagodzenia
sporu, nie przyniosły spodziewanego efektu w postaci zawarcia
porozumienia w sprawie przenoszenia Pracowników do ENEA
Centrum. Dłużej nie możemy już czekać na to, by pracodawcy
zaczęli respektować wcześniej zawarte porozumienia i liczyć się
ze zdaniem Pracowników.
Pracodawca Enea Operator nie przystąpił do rokowań w sporze
zbiorowym w sprawie projektu CUW. Zamiast rozmów straszy
nas dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy. Posiadane przez nas
opinie prawne, które przesłaliśmy pracodawcom przyznają nam
prawo do sporu zbiorowego w ENEA Operator dotyczącego
CUW.

Uchwałę w tej sprawie przyjął Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. Treść
uchwały w formie osobnego dokumentu próbowaliśmy uzgodnić z innymi organizacjami związkowymi występującymi w
Enea Operator. Niestety nie udało się tego uczynić. Dlatego
ostrzejszą akcję rozpoczynamy sami. Liczymy, że później inne
związki przyłączą się do protestów mających zabezpieczyć interesy Pracowników przechodzących do Enea Centrum w ramach
projektu CUW.
25-26.03.2014 przeprowadziliśmy Referendum Strajkowe
wśród pracowników Enea Operatora.
Pracownicy odpowiadali na pytanie:
Czy będąc Pracownikiem Enea Operator sp. z o.o. W związku z
dalszym łamaniem oraz kwestionowaniem zawartego w dniu
29.06.2007 r. Porozumienia Zbiorowego, pomimo zgłoszonego
żądania w dniu 31.01.2014 r., wezwania do rokowań z dnia
11.02.2014 r. oraz ostatecznego wezwania do rokowań z
3.03.2014 r., co w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadzenie
postępowania określonego w Ustawie o rozwiazywaniu sporów
zbiorowych- przestąpisz do strajku.
Wyniki referendum upoważniają nas do przeprowadzenia akcji
strajkowej, do Strajku Generalnego włącznie.
Przystąp do każdej formy protestu w obronie Twoich praw!
Teraz łamane są prawa Pracowników przechodzących do
CUW , Ty będziesz następny.
PRACODAWCY GRUPY ENEA STRASZĄ ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW PROTESTÓW
WYCIĄGANIEM KONSEKWENCJI ZA UDZIAŁ W
NIELEGALNEJ AKCJI STRAJKOWEJ
NASZA ODPOWIEDŹ NA STRASZENIE
PRACODAWCÓW.
AKCJA STRAJKOWA JEST LEGALNAOPINIE PRAWNE
Pracodawcy zamiast respektować prawo , w tym zawarte
wcześniej porozumienia straszą organizatorów i uczestników
akcji protestacyjno- strajkowej dotyczącej przenoszeniu Pracowników Operatora do Enea Centrum.
W swoich pismach podkreślają ,że uznają sporu zbiorowego i
nie muszą stosować porozumień, które blokują im prowadzenie
działań restrukturyzacyjnych. Znając niżej wymienione opinie
prawne jest to bardzo dziwne postępowanie Zarządu Enea Operator :
- 16.11.2011 Opinia zlecona przez RN Operatora w sprawie
Porozumienia z Sierakowa.
- 15.06.2012 Opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z sprawie sporów zbiorowych
- 3.01.2014 Opinia prawną Kancelarii Pawła Cierkońskiego
w sprawie Porozumienia z Sierakowa.

Poniżej przedstawiamy nawiązanie do zawartych porozumień i opinii prawnych.( wszystkie te dokumenty znajdują
Od 10 marca trwa pogotowie strajkowe, a pracodawcy dalej
się w załącznikach).
łamią prawo!
Siła argumentów nie działa, czas na argumenty siły!
Nieprzestąpienie do rokowań w związku ze zgłoszonym
31.03.2014 r. żądaniem upoważniły nas do przeprowadzenia w Planowane przenoszenie Pracowników i działalności przez
28.03.2014 r. w godzinach 7.00-9.00 STRAJKU OSTRZRE- nich wykonywanych stanowi złamanie Porozumienia z
§ 4 pkt 3.
GAWCZEGO. Odwołanie akcji strajkowej możliwe było w przy- 29.06.2007 r.
padku zawarcia porozumienia w sprawie przenoszenia pracow(Ciąg dalszy na stronie 13)
ników Operatora do Enea Centrum.
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„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”.
31.01.2014 r zgłosiliśmy żądanie wycofania zgody Zarządu
na przenoszenie Pracowników Operatora do Enea Centrum zawartej w „POROZUMIENIU RAMOWYM PRACODAWCÓW GRUPY ENEA.

przeprowadzonego przez Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. procesu połączenia Rejonu Dystrybucji Kościan i Leszno z obowiązującym Trójstronnym Porozumieniem zbiorowym zawartym na
podstawie art. 261 Ustawy o związkach zawodowych zawartym
29.06.2007 r. w Sierakowie
Opinia prawna Kancelarii Regulus z 7.12.2011 r.:
Biorąc pod uwagę, że Regulamin Organizacyjny Spółki ENEA
S.A., w chwili gdy jeszcze ta spółka prowadziła przedsiębiorstwo dystrybucyjne, przewidywał dwa Rejony Dystrybucji –
Leszno i Kościan, to ENEA Operator sp. z o.o., po przejęciu
tego przedsiębiorstwa powinna rozdzielność tych rejonów
zachować - skoro zobowiązała się do tego wobec przedstawicieli związków zawodowych w porozumieniu - zgodnie zatem
z zasadą; pacta sunt servanda. Alternatywą (ze względu na
„wyższą” konieczność prowadzenia spraw spółki) jest wystąpienie do związków zawodowych o zmianę § 4 Trójstronnego
Porozumienia Zbiorowego. Dopiero brak efektów
(prowadzonych w dobrej wierze) rokowań nad zmianą treści
Porozumienia mógłby uprawniać Zarząd do podejmowania
stosownych decyzji i to z uwzględnieniem przedstawionych w
rokowaniach stanowisk partnerów społecznych.

Niezrealizowanie naszego żądania w terminie do dnia
7.02.2014 spowodowało wszczęcie sporu zbiorowego związanego ze złamaniem Porozumienia z Sierakowa. Pracodawca
nie uznał sporo zbiorowego i nie podjął rokowań w dniu
11.02.2014 r. oraz ostatecznego wezwania do rokowań
3.03.2014 r. co w konsekwencji uniemożliwiło przeprowadze- Czy połączenie Rejonów Dystrybucji Kościan i Leszno było
nie postepowania określonego w Ustawie o rozwiązywaniu
zgodne z postanowieniami Porozumienia z dnia 29 czerwca
sporów zbiorowych.
2007 roku?
Opinia prawna Kancelarii Regulus z 7.12.2011 r.:
„Odpowiedź na pytanie „Czy połączenie Rejonów Dystrybucji
Czy pracodawca może nie uznać sporu zbiorowego?
Kościan i Leszno było zgodne z postanowieniami Porozumienia
Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z
z dnia 29 czerwca 2007 roku” jest negatywna. Połączenie Rejo15.06.2012 r.
nów Dystrybucji Kościan i Leszno było niezgodne z postano„ W obecnie obowiązującym ustawodawstwie dotyczącym
wieniami Porozumienia z dnia 29 czerwca 2007 r.”
rozwiązania sporów zbiorowych nie występuje podmiot
uprawniony do oceny zgodności zgłoszonych przez związki
Czy realizacja porozumienia z Sierakowa może być przedzawodowe żądań z art.1 cytowanej ustawy. Oznacza to ,że do miotem sporu zbiorowego?
powstania sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie do praOdpowiedź: 3.01.2014 Opinia prawną Kancelarii Pawła Ciercodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art.1 usta- końskiego w sprawie Porozumienia z Sierakowa
wy.”
„Na wypadek naruszenia przez Pracodawcę postanowienia §
4 ust. 3 Porozumienia, można rozważyć następujące, dopuszCzy możliwy jest spór zbiorowy w odniesieniu do realizacji
czalne sposoby ochrony praw pracowników: spór zbiorowy,
zapisów porozumień?
powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy, zaskarżenie
Odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z
uchwały zgromadzenia wspólników przez funkcjonariuszy spół15.06.2012 r.
ki”.
„możliwy jest spór zbiorowy w odniesieniu do realizacji lub
TAKIE SĄ FAKTY
przestrzegania układu lub innego porozumienia”
Czy możliwe jest ogłoszenie akcji strajkowej jeżeli pracodawca nie podejmuje rokowań?
Odpowiedź:
„Strajk jest środkiem ostatecznym i nie może być ogłoszony bez
uprzedniego wyczerpania możliwości rozwiązania sporu według
zasad określonych w art. 7-14 ustawy. Strajk może być zorganizowany bez zachowania tych zasad, jeżeli bezprawne działanie
pracodawcy uniemożliwiło przeprowadzenie rokowań lub mediacji, a także w wypadku, gdy pracodawca rozwiązał stosunek
pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.”
Czy Porozumienie z 29.06.2007 r. jest wiążące dla
pracodawców?
Opinia prawna z dnia 16.11.2011 na zlecenie Rady Nadzorczej Enea Operatora. Dotycząca planów restrukturyzacyjnych w nawiązaniu do Porozumienia z Sierakowa:
Rada Nadzorcza ENEA Operator Sp. z o.o., działając na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia zlecić
ekspertowi – zewnętrznej kancelarii prawnej przygotowanie na
potrzeby Rady Nadzorczej opinii prawnej dotyczącej zgodności

SAMI OCEŃCIE KTO ŁAMIE PRAWO I DZIAŁA
NA SZKODĘ SPÓŁKI DOPROWADZAJĄC
DO AKCJI STRAJKOWEJ
Jesteśmy gotowi powstrzymać dalszą akcję strajkową w
przypadku podjęcia rokowań nad zawarciem porozumienia
w sprawie przenoszenia pracowników do Enea Centrum w
ramach projektu CUW.
Na koniec my trochę postraszymy:
Art. 26. Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
”1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną
funkcją:
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób
zgodny z prawem sporu zbiorowego,
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności „
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

AKCJA WISŁA.
Dziś rano Donald Tusk ogłosił ambitny plan. Plan dostał
kryptonim AKCJA WISŁA. Akcja ma polegać na pogłębianiu
dna i trzymaniu się koryta.

Gorzów Wlkp. stary most na Warcie
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ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI

Rok 1989 S. Hejmanowska i L. Wałęsa

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-15.64 zł wartość akcji Enea 28.03.2014 godz.17.00
-15% zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
- o 6,47 % Enea obniżyła ceny energii dla gospodarstw domowych. Nowe taryfy obowiązują od 1 stycznia 2014 r
-14 %wyniosła stopa bezrobocia na koniec I 2014 r.( w grudniu 2013 było 13,4%).
-3900 zł emerytury dostaje morderca ks. Jerzego Popiełuszki.
Adam Pietruszka skazany na 25 lat więzienia wyszedł na

wolność po 11 latach.
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