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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.04.2014 Projekt CUW kontynuowany
-199 Pracowników przeniesiono
do Enea Centrum.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PRACOWNIKÓW ENEA
OPERATOR SP. Z O.O. DOTYCZĄCE PROJEKTU CUW.

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za zgłoszenie wątpliwości i pytań, które otrzymaliśmy
05.03.2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi odpowiedziaOkupacja siedziby Enea S.A. z 24.03.2014 r. mi:

oraz Strajk Ostrzegawczy przeprowadzony
przez MOZ NSZZ Solidarność Enea w dniu
28.03.2014 r. nie wpłynął na zmianę postepowania pracodawców grupy Enea. Dalej
zmusza się 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. W przypadku
Enea Operator dodatkowo zostało złamane Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r.
Nie ma też woli zawarcia porozumienia w sprawie przechodzenia pracowników do Enea Centrum. Jak widać z przedstawionych faktów, chyba tylko strajk generalny może zmienić postepowanie pracodawców.
Poniżej informacja pracodawcy o przejściu kolejnej grupy Pracowników do Enea Centrum w ramach projektu CUW:
„W ramach budowy Centrum Usług Wspólnych, do ENEA
Centrum przeszli Pracownicy Departamentu FinansowoKsięgowego ENEA Operator, Departamentu Teleinformatyki
ENEA SA oraz część Biura Administracji w Departamencie
Zarządzania Operacyjnego ENEA SA w zakresie całości funkcji i zadań obsługi kancelarii i nadzoru nad obsługą przewozu
korespondencji. Łącznie 199 Pracowników. Od 1 kwietnia 2014
r. CUW poszerzył również obsługę ENEA SA o usługi teleinformatyczne oraz obsługę kancelaryjną”
Od 1 maja 2014 r. planowane jest przejście finansów i księgowości z ENEA Wytwarzanie i ENEA Trading do Enea Centrum.
Trwa pogotowie strajkowe , decyzje w sprawie CUW podejmie MOZ NSZZ Solidarność Enea.

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?
Projekt CUW nie jest wprowadzany na siłę, a spółka ENEA Centrum
Sp. z o.o. nie znajduje się w sporze zbiorowym. Wszystkie działania
podejmowane dotychczas przez pracodawców nie naruszają przepisów
prawa powszednie i wewnętrznie obowiązującego. Wyjaśniamy, że
przeniesienie w 2014 roku Pracowników z ENEA Operator Sp. z o.o. do
ENEA Centrum Sp. z o.o. w trybie art. 231 Kodeksu pracy nie będzie
stanowić naruszenia postanowień § 4 ust. 3 i 4 Porozumienia. W pierwszej kolejności wskazujemy, iż postanowienia Porozumienia nie zakazują dokonywania takiego przeniesienia, a planowany transfer Pracowników do CUW w ENEA Centrum Sp. z o.o. ma dotyczyć wyłącznie przejęcia niewielkiej wyspecjalizowanej w określonych funkcjach i zadaniach części ENEA Operator Sp. z o.o. oraz jej poszczególnych jednostek organizacyjnych, i to szczebla niższego niż Oddziały Dystrybucji.
Należy przy tym podkreślić, iż na skutek przejścia Pracowników do
CUW nie nastąpi w żadnej mierze zmiana określonej treścią postanowień § 4 ust. 3 i 4 Porozumienia struktury organizacyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., to jest w dalszym ciągu zostaną utrzymane Oddziały Dystrybucji. Podkreślamy, również, iż postanowienia § 4 ust. 3 i 4 Porozumienia nie stanowią treści indywidualnego stosunku pracy Pracownika
ENEA Operator Sp. z o.o. przenoszonego do ENEA Centrum Sp. z o.o.
Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki ENEA Centrum Sp. z o.o., także w
spółce ENEA Operator Sp. z o.o. nie jest obecnie prowadzony spór
zbiorowy.
2.-3 marca 2014 r. Zarząd Enea Centrum razem z Zarządami Enea
S.A. i Enea Operator dostał ostateczne wezwanie do rokowań
w zaistniałym sporze zbiorowym dotyczącym CUW. Czy Za1.04.2014 Odpowiedź na 17 pytań
rząd Enea Centrum zamierza przystąpić do rokowań?
Pracowników OD Gorzów.
ENEA Centrum Sp. z o.o. na dzień dzisiejszym tj. na dzień 14 marca
2014 roku nie znajduje się w sporze zbiorowym w rozumieniu Ustawy z
dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz.U.1991.55.236). Wyjaśniamy, że pismem z dnia 13 marca 2014
roku związki zawodowe działające w ENEA Centrum sprecyzowały
swoje żądania zgodnie z wymogami ww. ustawy, jednak żadne z nich
nie dotyczyło spraw związanych z projektem CUW. Dotyczyły one
wewnętrznej polityki płacowej w ENEA Centrum Sp. z o. o. i pozostawały bez jakiegokolwiek związku z przejściem Pracowników do nowego zakładu pracy. Do dnia 17 marca ENEA Centrum Sp. o. o. może
odpowiedzieć na żądania związków zawodowych, od czego dopiero
uzależnione będzie powstanie sporu zbiorowego.
Zarząd Spółki nie otrzymał nigdy żądania w zakresie dotyczącym CUW
w rozumieniu przepisów Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Nie ma więc możliwości prawnych przystąpienia 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 porozumie5 marca 2014 r podczas spotkania z Zarządem Enea Centrum
nia
w oparciu o art. 26 (1) ust. 3 Ustawy o związkach zawodoPracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. przekazali 17
wych. Czy coś w tym temacie się zmieniło, czy jest wola zawarpytań związanych z projektem utworzenia CUW. Po wielu przycia porozumienia i do kiedy pracodawcy nie zamierzają ingeropomnieniach udało nam się wreszcie uzyskać odpowiedź podpiwać w warunki zatrudnienia?
saną przez pracodawców z Enea Centrum. (wcześniej otrzymali- Tak, jak było to na dzień 10 grudnia 2013 roku, tak też na dzień dzisiejśmy odpowiedź przez nikogo nie podpisaną). Jeżeli nie dojdzie
szy brak jest podstaw prawnych i faktycznych do zawarcia porozumiedo podpisania porozumienia o przenoszeniu Pracowników do
nia transferowego w trybie art. 26 (1) ust. 3 Ustawy o związkach zawoEnea Centrum to być może będzie to jedyny dokument z którym dowych.
4.-Dlaczego w Kozienicach można było zawrzeć porozumienie w
będzie można dochodzić swoich praw przed Sądami.

Pełna treść odpowiedzi:

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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sprawie przenoszenia Pracowników? Porozumienie zwarto
zgodnie art. 26 (1) ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych
(źródło prawa pracy). Jesteśmy jedną grupą , tam można a w
innych spółkach nie można?
Dla zawarcia porozumienia w tym trybie, w jakim zostało ono zawarte
w Kozienicach muszą zostać spełnione przesłanki określone przepisami
prawa. W sytuacji, gdy nie są one spełnione brak jest podstaw prawnych
do jego zawierania. W przypadku zawartego w grudniu 2013 roku porozumienia transferowego w ramach projektu Integracji Obszaru Wytwarzania (IOW) istniały podstawy prawne do zawarcia porozumienia w
trybie art. 26 (1) 3 Ustawy o związkach zawodowych, gdyż na mocy
tego porozumienia uzgodniono możliwość modyfikacji warunków pracy
i płacy części przenoszonych Pracowników do nowego pracodawcy
(dotyczyło to niektórych przedstawicieli kadry kierowniczej). Natomiast
w przypadku projektu CUW, co już wielokrotnie przykazywaliśmy Pracownikom, Pracodawca nie planuje modyfikacji warunków pracy i
płacy Pracowników w związku z ich przejściem do ENEA Centrum. W
konsekwencji brak jest podstaw prawnych do zawarcia takiego porozumienia transferowego. Jesteśmy jedną Grupą Kapitałową, jednakże fakt,
iż w przypadku jednego procesu zachodzą przesłanki do zawierania
porozumienia w trybie art. 26 (1) ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych nie oznacza automatycznie, że takie przesłanki zachodzą w innych
przypadkach.
5.-Czy Zarządy związane z projektem CUW świadomie obchodzą
zawarte porozumienia i zastępują zbiorowe uprawnienia pracownicze na indywidualne?
Zarządy związane z projektem CUW nie obchodzą, ani świadomie ani
nieświadomie zawartych porozumień i nie zastępują zbiorowych uprawnień pracowniczych indywidualnymi. Wszystkie działania podejmowane przez Zarządy pracodawców zaangażowanych w projekt CUW są
zgodne z obowiązującymi przepisami, tak powszechnego, jak też zakładowego prawa pracy obowiązującymi u tych pracodawców. W szczególności są przestrzegane wszystkie postanowienia źródeł prawa pracy
w zakresie zbiorowych stosunków pracy i nie zachodzi przypadek
„zamiany uprawnień pracowniczych na indywidualne”.
6.-Jaka jest gwarancja zachowania dotychczasowego miejsca pracy
np. w Gorzowie Wlkp. i na jak długo?
Tak, jak podkreślano to w czasie spotkań i prezentacji dla Pracowników
gwarancją zachowania dotychczasowych miejsc pracy jest świadczenie
jej przez Pracowników, podobnie jak u dotychczasowego pracodawcy na należytym poziomie i z zaangażowaniem. Natomiast, jeśli rozumieć
pytanie jako pytanie o gwarancję zachowania dotychczasowego miejsca
pracy tj. lokalizacji świadczenia pracy przez Pracownika, to gwarancją
taką są Klienci obsługiwani przez pracodawcę i ich potrzeby. Podkreślamy też, iż funkcjonowanie ENEA Centrum Sp. z o.o. oparte jest na założeniu rozproszenia terytorialnego, które odpowiada potrzebom naszych
Klientów. Innymi słowy tak długo, jak będziemy mieli Klientów działających na obszarze np. Gorzowa Wielkopolskiego, będzie to swoistą
gwarancja zachowania miejsc pracy.
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?
Gwarancja zatrudnienia jaką objęty jest skutecznie Pracownik przechodzący do ENEA Centrum Sp. z o.o. z ENEA Operator Sp. z o.o. czy
ENEA S.A. zostaje utrzymana z mocy prawa, co jest konsekwencją
przejścia Pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Zasada taka ma
zastosowanie bez względu na liczbę kolejnych zmian Pracodawcy pod
warunkiem, iż zastosowanie znajduje powyższy przepis. Zasada zachowania gwarancji zatrudnienia ma pełne zastosowanie do gwarancji wynikających z Porozumienia z Sierakowa, jakie dany Pracownik skutecznie posiada. Należy też zauważyć, iż przejście do ENEA Centrum Sp. z
o.o. jest zdarzeniem jednorazowym i nie planowane są dalsze przekazywania Pracowników z ENEA Centrum Sp. z o.o. do innych podmiotów.
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.
Nagroda z okazji Dnia Energetyka ma charakter roszczeniowy, tj. jest
przyznawana w wysokości nie mniejszej niż 25% średniego wynagro-

dzenia u danego pracodawcy. Przepis ten nie ulegnie zmianie, tzn. nadal
będą Państwo mieli prawo do nagrody w wysokości 25%, tyle, że według średniej wynagrodzeń u pracodawcy, do którego Państwo przejdą.
Dlatego też złożona przez pracodawcę oferta nagrody za rok 2014 w
wysokości 1510 złotych brutto w ENEA Centrum Sp. z o.o. jest zgodna
z postanowieniami zakładowego prawa pracy obowiązującego u pracodawcy, tj. wynosi ona 25% średniego wynagrodzenia obowiązującego w
ENEA Centrum Sp. z o. o. Wyjaśniamy, że dokładnie taki sam mechanizm będzie miał zastosowanie w przypadku dodatku szkodliwego oraz
prawa do odprawy emerytalnej. Obecnie posiadacie Państwo prawo do
tego dodatku w wysokości 5% średniej zasadniczej stawki godzinowej
za każdą faktyczną godzinę pracy przy monitorze ekranowym. W ENEA
Centrum Sp. z o. o. będą Państwo mieli prawo do dodatku w takiej samej wysokości i według tych samych zasad, tj. liczonej od średniej zasadniczej stawki godzinowej, tyle, że obowiązującej u nowego pracodawcy. Jeżeli chodzi natomiast o prawo do odprawy, to jej wysokość
jest ustalana jako 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia u pracodawcy z roku poprzedniego. Obecny ani nowy pracodawca nie jest w
stanie zagwarantować Państwu niezmienności średniego miesięcznego
wynagrodzenia, gdyż tak samo, jak w przypadku dotychczasowego pracodawcy, jak i nowego pracodawcy, średnia ta może ulec i ulega zmianom, w zależności od wielu zmiennych (np. zwiększenie lub zmniejszenie stanu zatrudnienia, podwyżki czy obniżki płac). Pracodawca nie ma
wiec wpływu na praktyczne aspekty zastosowania tych przepisów. W
sensie jednak Państwa uprawnień ze stosunku pracy pozostają na niezmienione i będą stasowane przez ENEA Centrum Sp. o. o. według
dotychczasowych zasad.
9. -Czy w Enea Centrum planuje się wyrównanie dysproporcji płacowych Pracownikom wykonującym tą samą pracę, jeżeli tak, to
skąd spółka weźmie na to fundusze i jak długo będzie trwał ten
proces?
Wynikającym z zasad prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest równe
traktowanie Pracowników, także w zakresie zasad i wysokości wynagrodzeń. Powyższe oznacza, iż docelowo musi nastąpić zniwelowanie
ewentualnych różnic płacowych Pracowników zatrudnionych na tożsamych stanowiskach pracy. Fundusze na ten cel będą pochodzić ze środków obrotowych pracodawcy. Proces zajmie natomiast od kilku do kilkunastu miesięcy.
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.
Zarząd ENEA Centrum Sp. z o.o. nie posiada wiedzy na temat takich
oświadczeń, jak też nigdy nie składał takowych. Proces przejścia Pracowników w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy powoduje z mocy prawa
zmianę pracodawcy, a Pracownik nie ma możliwości zablokowania
takiego procesu. Może natomiast, zgodnie z obowiązującymi przepisami
rozwiązać umowę o pracę za 7 dniowym uprzedzeniem w trybie art. 23
(1) par. 4 Kodeksu pracy.
11.-Zapewnienia, że projekt CUW zapewni wszystkim przenoszonym pracę, kłóci się z ofertą PDO. Proszę to wytłumaczyć.
Ilu Pracowników ma sprzedać swoje miejsce pracy (PDO), by
pozostali mieli pracę?
Zapewnienie o tym, iż projekt CUW zapewni wszystkim przenoszonym
Pracownikom pracę jest aktualne i nie pozostaje w sprzeczności z przygotowaną przez Pracodawcę ofertą PDO. Jak bowiem wskazuje sama
nazwa PDO – jest to Program Dobrowolnych Odejść. Powyższe oznacza
całkowitą dobrowolność po stronie Pracowników w kwestii ich decyzji,
co do kontynuacji bądź zakończenia zatrudnienia. Co więcej – zgodnie z
założeniami PDO, Pracownikom podejmującym decyzję o dobrowolnym rozwiązaniu stosunków pracy, pracodawca będzie wypłacał dodatkowe, wysokie odprawy, znacznie przewyższające wysokość odpraw
ustawowych,
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?
Zamiarem Zarządu ENEA Centrum Sp. z o.o. nie jest doprowadzenie do
akcji strajkowej. Podkreślamy, co zostało już wskazane szczegółowo w
naszej odpowiedzi na pytanie nr 1, że projekt CUW i przejście Pracowników nie stanowią naruszenia przepisów prawa zakładowego. Pracodawcy nie mają jednak wpływu na decyzje podejmowane w ramach
(Ciąg dalszy na stronie 4)

str. 4 /Pod Napięciem 142 / 4 / 2014
(Ciąg dalszy ze strony 3)

autonomicznych uprawnień organizacji związkowych, określonych w
Ustawie o związkach zawodowych oraz Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a zatem uznają ich prawo do wszczynania sporów
zbiorowych, o ile tylko są one zgodne z przepisami ustawy. Raz jeszcze
podkreślamy, że proces przejścia Pracowników w trybie art. 23 (1) Kodeksu pracy powoduje z mocy prawa zmianę pracodawcy, a Pracownik
nie ma możliwości zablokowania takiego procesu. Może natomiast,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozwiązać umowę o pracę za 7
dniowym uprzedzeniem w trybie art. 23 (1) par. 4 Kodeksu pracy.
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.
Przedmiotowa opinia znana jest Zarządowi ENEA Centrum Sp. z o.o.
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?
Zmiana składu osobowego Zarządu jest normalną sytuacją w każdej
spółce kapitałowej i może nastąpić w każdym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego oraz zapisami umowy spółki. Natomiast decyzja o tworzeniu CUW na bazie spółki ENEA Centrum Sp z o.o. wynika z przyjętej w Grupie Kapitałowej długoterminowej strategii działania grupy. Będzie ona kontynuowana bez względu na
ewentualne zmiany osobowe w składzie zarządów spółek Grupy Kapitałowej ENEA.
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?
Po pierwsze, nie ma zamiaru przenoszenia całości działalności ENEA
Operator do CUW. W ENEA Operator nadal pozostanie podstawowa i
wynikająca z Prawa Energetycznego działalność przypisana do OSD,
czyli między innymi utrzymanie i rozwój sieci dystrybucyjnej oraz
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. Do CUW przeniesione zostaną wyłącznie tzw. obszary wsparcia (finanse, księgowość,
rachuba płac, obsługa klienta, IT i logistyka), które nie stanowią podstawowej działalności ENEA Operator .
Po drugie, nie ma ryzyka uzależnienia OSD od sprzedawcy, gdyż obszary wsparcia przenoszone z ENEA Operator alokowane będą w Spółce ENEA Centrum, która nie jest sprzedawcą energii (ENEA Centrum
nie posiada koncesji na sprzedaż energii elektrycznej). Zostaną też
wprowadzone stosowne rozwiązania organizacyjne i systemowe ograniczające do minimum ryzyko naruszenia niezależności OSD, o której
mówi Prawo Energetyczne. W ramach projektu CUW prowadzone są
bardzo szczegółowe analizy prawne i regulacyjne dzięki czemu wypracowywane rozwiązania praktycznie pozbawione są ryzyk, które mogą
skutkować tak drastycznymi rozwiązaniami, jak odebranie koncesji
ENEA Operator.
Jednym z fundamentalnych założeń projektu CUW jest poprawa efektywności - organizacyjnej i kosztowej - funkcjonowania obszaru wsparcia w ramach GK ENEA. Cel ten możliwy jest do osiągnięcia jedynie
przy pełnym wykorzystaniu potencjału Grupy oraz dzięki tzw. efektowi
skali i synergii. W związku z powyższym rezygnacja z udziału w nim
tak dużej Spółki jak ENEA Operator podważa ekonomiczną i biznesową sensowność całego przedsięwzięcia. Konkludując, nie jest możliwa
realizacja projektu CUW bez udziału ENEA Operator
16.-Kiedy będą znane schematy organizacyjne oraz finansowanie
Spółka Enea Centrum?
Projekt Regulaminu organizacyjnego przedstawiającego strukturę organizacyjną ENEA Centrum, która będzie funkcjonować od 01.04.2014
roku, a w przypadku Departamentu Finansowego zawierająca również
struktury będące konsekwencją przejęcia obszaru księgowości i finan-

sów z ENEA Wytwarzanie S.A. i ENEA Trading Sp. z o.o. od dnia
01.05.2014 r., zostanie przesłany do konsultacji Stronie Społecznej
(zgodnie z procedurą konsultacji społecznych) w dniu 14.03.2014 r.
Jeśli chodzi zaś o kwestie finansowania działalność Centrum Usług
Wspólnych, jest i będzie ona finansowana z przychodów uzyskiwanych
od spółek Grupy Kapitałowej będących Klientami CUW-u. Cena usług
jest efektem negocjacji pomiędzy spółkami - Klientami a ENEA Centrum Sp. z o.o. (CUW-em) i co do zasady jest ustalana w formule umożliwiającej pokrycie kosztów pozyskanych Pracowników wraz z niezbędnymi kosztami stanowiska pracy, jak również wypracowanie marży
umożliwiającej pokrycie co najmniej tzw. kosztów ogólnego zarządu,
czyli kosztów komórek organizacyjnych CUW-u innych niż bezpośrednio zaangażowane w świadczenie scentralizowanej usługi dla Klientów.
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 Oddziałach.
Przejście do nowego pracodawcy, jest dużą zmianą, która, co zrozumiałe, wywołuje wśród Pracowników emocje-niepokój, wątpliwości, zdenerwowanie. Podczas spotkań widzimy te emocje i rozumiemy, że dla
wielu Pracowników zmiana Pracodawcy, często po wielu latach pracy,
powoduje stres i niepewność. Spotykamy się z pracownikami , aby muc
bezpośrednio odpowiedzieć na ich pytania i wątpliwości. Część z nich
udaje się rozwiać, a dla niektórych potrzebny jest jeszcze czas, który
pokaże, że nasze zapewnienia po przejściu do Enea Centrum faktycznie
będą realizowane.
Pod odpowiedźą podpisały się:
Członek Zarządu ds. finansowych- Ewa Troszczyńska
i Prokurent Alina Dembińska

1.04.2014 „Rokowania płacowe” w
Enea S.A., Enea Centrum, Enea Operator.
Porozumienia zmieniające?
W Baranowie kontynuowano „rokowania” płacowe w sporach
płacowych w grupie Enea.

„Rokowania” płacowe w Enea S.A.

1.Na „pierwszy ogień” poszła „mamusia” czyli Enea S.A. reprezentowana przez Prezesa Orlofa i doradców. Kolejny już raz
dyskusję rozpoczęto od tego, czy rozmawiamy w sporze zbiorowym czy w innej formie. Pytanie cokolwiek dziwne skoro powiadomiono PIP w Poznaniu o powstałym sporze zbiorowym o
charakterze płacowym. Następnie przerobiono historię wcześniejszych spotkań płacowych,- kolejna „zapchaj dziura”. Wcześniejsze zapowiedzi Prezesa Orlofa, że będziemy się spotykać i
rozmawiać znajdują potwierdzenie przy kolejnych negocjacjach.
Ciekawe ile jeszcze spotkań pracodawcy zaplanowali. Jeżeli tak
dalej pójdzie to porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy
zakończymy w grudniu.
Wracając do efektów „rokowań”.
Po wielu przerwach i modyfikacjach swoich propozycji strona
pracodawcy zaproponowała 50 zł. do płacy zasadniczej ( w
tym10 zł. do dyspozycji Zarządu). Oraz 550 zł. nagrody jednorazowej. Ostateczna propozycja strony społecznej to 220 zł. na etat
oraz 600 zł. jednorazowa nagroda.
Ustalono termin kolejnego spotkania na 14.04.2014 r.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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wprowadzenia zmian do umów o pracę.
Zmiany te mogą nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy lub płacy).
Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z chwilą jego
podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności jej wprowadzenia. Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutek
po upływie okresu wypowiedzenia. Nadto musi być uzasadnione, a podana przez pracodawcę przyczyna musi być rzeczywista i konkretna. Zgodność z prawem wypowiedzenia może
być weryfikowana przez sąd pracy. Nad przyjęciem wypowiedzenia zmieniającego pracownik może się zastanawiać do
połowy okresu wypowiedzenia zależnego od stażu pracy.
Z uwagi na to informujemy, że pracownik nie ma obowiązku
„Rokowania” w Enea Centrum
podpisywania porozumienia zamieniającego i to niezależnie
2. „Rokowania” w Enea Centrum. Scenariusz jak u „mamusi”.
od tego, czy jest nazwane porozumieniem, aneksem czy jakGłówni aktorzy Prezes Katarzyna Mińkowska i Dyrektor Alina
kolwiek inaczej. Odmowa podpisania porozumienia zmieniaDembińska plus kilku statystów. Strona społeczna zwróciła uwa- jącego nie wiąże się ponadto z ryzykiem powstania jakichkolgę, że wpisanie daty 1 stycznia jako listę Pracowników objętych wiek ujemnych skutków wobec pracownika. Co najwyżej
podwyżką powoduje, że przeniesieni 1.04.2014 nie dostaliby
może spowodować, że zmiana warunków pracy czy płacy
podwyżki. W toku rokowań strona pracodawcy zgodziła się zmo- będzie później wprowadzona na drodze wypowiedzenia zmiedyfikować swoją propozycję. Ostateczna propozycja pracodaw- niającego.
cy: 55 zł do zasadniczej ( 25 zł. obligo, 30 zł. na wyrównywanie Prosimy, aby pracownicy otrzymujący do podpisania porozumienia (aneksy itp.) zapoznawali się z ich treścią przed ich podpisapłac), jednorazowa nagroda 500 zł. Propozycja strony społeczniem. W szczególności prosimy, aby projekty tych porozumień
nej: 215 zł do płacy zasadniczej (min. 100zł., max. 300zł.) Nazabierali do domów celem przeanalizowania w szerszym gronie
groda jednorazowa w wysokości 550 zł.
przed wyrażeniem zgody na dobrowolną zmianę warunków praTermin następnych rokowań ustalono na 14.04.2014 r.
cy i płacy. Takie zachowanie będzie w pełni zgodne z prawem.
( zbieżność z Enea S.A. przypadkowa).
(Ciąg dalszy ze strony 4)

2.04.2014 IX rocznica śmierci Jana Pawła II

Przedstawiciele Solidarności podczas „rokowań” w Operatorze

3. „Rokowania” w Enea Operator. Ustalony scenariusz zburzyła
strona związkowa, zwracając uwagę na niedopuszczalne praktyki
jakie są stosowane przez przedstawicieli pracodawcy, a dotyczą
wymuszania podpisu Pracowników pod porozumieniami
zmieniającym.
Prezes Jarczyński oświadczył, że nic mu nie wiadomo o takich
działaniach oraz że będzie się starał wyjaśnić tą sytuacje.
Po wielu modyfikacjach swoich propozycji strona pracodawcy
zaproponowała 50 zł. do płacy zasadniczej (min. 30, max. 60
zł.). Oraz 550 zł. nagrody jednorazowej. Propozycja strony społecznej to 215 zł. na etat (min. 100 zł. max. 300 zł.) oraz 550 zł.
jednorazowa nagroda.
Ustalono, że „rokowania” będą kontynuowane na 14.04.2014
r. Zbieżność terminu z Enea S.A. wynika z pełnej
„niezależności” Operatora.

Opinia prawna w sprawie porozumienia zmieniającego.

Porozumienie zmieniające, czy wypowiedzenie
dotychczasowych warunków pracy i płacy?
Zarządy grupy Enea przyjęły strategię , która zakłada daleko
idącą restrukturyzację. Jeżeli pozwolimy na wprowadzenie
jej w życie , to dla niektórych pracowników wiązać się to będzie ze zmianą pracy i płacy. Takie zabiegi wymagać będą

-2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce Jana Pawła II
Papieża Polaka. Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie
wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem
najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką
pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa.
Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku. Po
śmierci Papieża Polaka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno
niespotykaną jedność w bólu po śmierci Wielkiego Polaka .Czas
ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 1980 r.
Dzisiejsza Polska zapomina o naukach JP II skierowanych do
rodaków dlatego przypomnijmy sobie niektóre z nich:
„Historia uczy, że
demokracja
bez wartości
łatwo się przemienia
w jawny lub
zakamuflowany
totalitaryzm.”
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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„Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas,
kiedy się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni
wolnym. To jest największe niebezpieczeństwo. I temu trzeba
się przeciwstawić. To trzeba sobie uświadomić."

„Trzeba umieć używać swojej
wolności, wybierając to ,co jest
dobrem prawdziwym. Nie dajcie
się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później
będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet
ze złamanym życiem”.

funkcji. Jak zwykle przy takich okazjach był poczęstunek, życzenia, prezenty, wspomnienia oraz sympatyczna atmosfera. Mieciowi tą drogą życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, zapraszamy do częstych odwiedzin i działalności w
Kole Emerytów i Rencistów.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania M.Plucińskiego

8.04.2014 Wyrok Sądu Okręgowego
w Gorzowie Wlkp.

„Człowiek ,a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się o
swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. Brak upominania
się o swoje prawa ,pociąga za sobą współodpowiedzialność za zło,
W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się ostatnia
które się dzieje.”
rozprawa apelacyjna dotycząca niezaliczenia stażu pracy w Enea
Operator
do stażu akcyjnego w Enea S.A. Powodów reprezento„W konflikcie między władzą a
wali
-Pełnomocnik
Paweł Cierkoński oraz przedstawiciel KP
ludem, rację ma zawsze lud.”
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.- M. Kępiszak. Pozwaną
reprezentował mecenas Paweł Zierke z Kancelarii Mariusza Piotrowskiego z Poznania.
Przewodniczący Składu Sędziowskiego- Marek Zwiernik oddalił
apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Z
krótkiego uzasadnienia dowiedzieliśmy się, że art.23 Kodeksu
Pracy oraz Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji ma pierwszeństwo interpretacji w stosunku do innych aktów prawa pracy.
Wątpliwości prawne Sądu Okręgowego nie zostały rozwiane
przez Sąd Najwyższy dlatego utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego W Gorzowie Wlkp. i oddalił powództwo przeciwko
Enea S.A. Kosztami postępowania apelacyjnego w łącznej wysokości 225 zł. Sąd obciążył powodów.
Tym samym poznaliśmy wyrok w sprawie złożonej 12.04.2011
przez pełnomocnika P. Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp.
Po poznaniu pisemnego uzasadnienia wyroku przysługuje nam
jeszcze złożenie skargi konstytucyjnej, z której pewnie skorzy3.04.2014 Nowy emeryt stamy.
Mieczysław Pluciński.
10.04.1940 KATYŃ ,
Do grupy szczęśliwców, którzy doczekali
Zbrodnia katyńska (w Polsce okreemerytury w Enea dołączył Mieczysław
ślenie równoznaczne ze słowem
Pluciński Dyspozytor RDR z Rejonu
Katyń i las katyński) – wymordoDystrybucji Dębno. Kameralne pożegnawanie na mocy decyzji Biura Polinie Mieczysława odbyło się w świetlicy
tycznego KC WKP z 5 marca 1940
RD Dębno. W pożegnalnym spotkaniu
r. przez funkcjonariuszy NKWD na
uczestniczyła Rodzina, przedstawiciele
wiosnę tego roku przetrzymywaDyrekcji i Kierownictwa RD, współpranych w obozach na terytorium
cownicy oraz przedstawiciele związku
ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojenzawodowego do którego Mieciu należy i w którym pełnił wiele
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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nych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych,
aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska Polskiego – w tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w
Ostaszkowie). W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie ponad
7 tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 r. przez NKWD i
przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupowanych
przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej,
niemających statusu jeńca, zamordowanych na podstawie tej
samej decyzji Biura Politycznego KC WKP.

Polscy jeńcy wojenni w kwietniu i maju 1940 r. zostali zamordowani a następnie pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w
Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy ofiar
w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe
groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek wyżej wymienionemu terminowi.
Zbrodnia, ze względu na jej
ideologiczne umotywowanie
względami klasowymi, a
faktycznie narodowymi oraz
masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana
za ludobójstwo (zbrodnię
przeciwko ludzkości), w sprawie której jest od 30 listopada 2004
prowadzone śledztwo. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to prawdopodobnie powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla
rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogliby być chronieni przedawnieniem.

10.04.2010 –IV rocznica
TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ

Poniżej przedstawiamy fakty encyklopedyczne na temat
katastrofy:
10.04.2010 r. Katastrofa Smoleńska.
Katastrofa polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku
(również katastrofa smoleńska– katastrofa lotnicza, do której
doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz.
8:41:06 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST) Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw,
organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także
załoga samolotu.

Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii
lotnictwa polskiego i największa pod względem liczby ofiar
katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP. Katastrofy nie
przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.

14.04.2014 Koniec
sporów płacowych w
Enea S.A., Enea Centrum, Enea Operator.

W Baranowie odbyła się kolejna
tura rokowań płacowych w sporach zbiorowych w grupie Enea.
Minęły cztery lata a my nie znamy powodów katastrofy polskieStrona związkowa poszła na daleko
go samolotu rządowego lecącego na 70 rocznicę obchodów
idące ustępstwa i zredukowała znazbrodni katyńskiej do Smoleńska. Rząd D. Tuska oddał prowacząco swoje żądania płacowe. Uzgodnienia kończące spory pładzenie głównego śledztwa stronie rosyjskiej. Polscy prokuratocowe podpisano kolejno w: Enea S.A., Enea Centrum i Enea
rzy do dziś nie otrzymali najważniejszych dowodów, czyli
„czarnej skrzynki” oraz wraku Tupolewa. Czy poznamy prawdę Operator. Uzgodniono podwyższenie płac zasadniczych o 75 zł
o przyczynach katastrofy smoleńskiej?
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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począwszy od 1 stycznia 2014r. Ustalono również wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 650 zł. dla wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 1 kwietnia 2014 r. i będących nadal w zatrudnieniu. (wypłata nagrody jednorazowej nastąpi przed
Świętami Wielkanocnymi). W Operatorze uzgodniono też wysokość nagrody na Dzień Energetyka wynikającej z Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy –1510 zł.
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach związku.

15.04.2014 Świąteczne spotkanie
Koła Zerowego
Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania
„Starych Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

SGiE, które odbyły się 15.04., a poświęcone zostały problematyce protestu wobec próby działań Rządu w kwestii zamachu na
prawa pracownicze zawarte w układach zbiorowych w firmach
między innymi energetycznych. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność poprzez Sekcję zorganizuje w maju spotkania między innymi z przedstawicielami Komisji Zakładowych
w celu wypracowania sposobu reakcji Związku na „zamach” na
zawarte układy zbiorowe. Rada SKE omówiła problemy i przykłady łamania zawartych porozumień w ZUZP- ach, oraz jaki
powinien być dzisiaj Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy
dla energetyki.
Omówiono sytuację w poszczególnych grupach energetycznych.
W związku z okresem wyborczych i wytycznymi Komisji Krajowej zostanie przekazany projekt Regulaminu SKE w celu zapoznanie się i ewentualnie przygotowania uwag do zatwierdzenia
na WZD SKE, który odbędzie się w dn. 30-31.05.2014r. a poprzedzone będzie Radą SKE w dn. 29.05.
W związku z 60-leciem duszpasterstwa Kapelana SGiE Rada
SKE podjęła uchwałę finansową na dar dla Kapelana, oraz
uchwałę sfinansowania akcesoriów związkowych.
Podjęto uchwałę w związku z akcesem przystąpieniu do SKE
spółki Tauron Wytwarzanie Serwis. Po wyczerpaniu porządku
posiedzenia, Przewodniczący SKE Roman Rutkowski złożył
życzenia świąteczne i zakończył posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność”.

17.04.2014 Spotkanie z
Zarządem Enea S.A.
Uczestniczy okolicznościowego spotkania

Organizatorzy zadbali żeby było coś dla ducha i dla ciała. Były
życzenia świąteczne, jajeczka, żurek, owoce, kawka oraz pyszne ciasto. Okres świąteczny jest okazją do obdarowywania się,
więc na spotkaniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego zajączka.
Po raz kolejny potwierdziła się konieczność organizacji tego
typu imprez , gdzie byli Pracownicy mogą powspominać czasy
kiedy razem pracowali w energetyce.

15.04.2014 Nowy Dyrektor
OD Gorzów Wlkp.
Zarząd ENEA Operator powierzył obowiązki Dyrektora Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
panu Edwardowi Bułkowskiemu,
do tej pory kierującemu Rejonem
Dystrybucji Dębno oraz Rejonem
Dystrybucji Gorzów Wlkp. E.
Bułkowski zastąpił na stanowisku
Dyrektora OD Gorzów Wlkp.
pana Janusza Pydo, który po
odejściu na PDO Dyrektora Henryka Szałka w grudniu 2012 r. łączył funkcję Dyrektora OD
Gorzów Wlkp. z funkcją Dyrektora OD Szczecin.

16-17.04.2014 Obradowała
Rada SKE NSZZ
Solidarność.
W Ślesinie na ostatnim w kadencji 2010
-2014 posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki
NSZZ Solidarność.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący
Rady SKE – Roman Rutkowski. Przywitał obecnych na posiedzeniu członków Rady i po zatwierdzeniu porządku przeszedł do
realizacji programu.
Rada SKE przyjęła Protokół nr 22/2013 z dnia 29-30.01.2014.
Przewodniczący R. Rutkowski przekazał informacje z obrad

W Baranowie odbyło się kolejne cykliczne spotkanie stron dialogu społecznego w Enea S.A

Strona pracodawcy w Enea S.A.

1.Sytuację finansową spółki przedstawiła Pani prezes Dalida
Gepfert -Wiceprezes ds. finansowych ENEA S.A. Podsumowując wystąpienie -sytuacja bardzo dobra -wyniki rewelacyjne. Na
bardzo dobry wynik grupy Enea w 2013 r. zapracował głównie
Operator. Pani Prezes przedstawiła też prognozy na rok 2014.
2.Prezentacje Dobre Zakupy czyli uporządkowanie relacji biznesowych w GK ENEA. Przedstawił Tomasz Ćwiek Dyrektor Departamentu Usług. W skrócie czeka nasz świetlana przyszłość
związana z uporządkowaniem zakupów w Grupie Kapitałowej
(GK) Wszystkie zakupy dla GK w ramach ładu korporacyjnego
będą realizowane przez spółkę BHU i Energomiar.
3.Prezes P. Orlow nawiązując do wcześniejszych wystąpień
oświadczył, że Zarząd Enea S.A. nie chce iść drogą pozostałych
Grup Energetycznych w tym ENERGI i że będą wzmacniane a
nie likwidowane spółki grupy Enea. Trzymamy za słowo.

24.04.2014 Spotkanie z Zarządami
Grupy Enea.
W Baranowie odbyło się cykliczne (tym razem roczne) spotkanie
związków zawodowych z Zarządem ENEA S.A. oraz przedstawicielami Zarządów: Enea Centrum, Enea Trading, Enea Operator i Enea Wytwarzanie czyli tzw. spółek korowych.
Przedstawiciele poszczególnych spółek przedstawiali swoją strategię do 2020 roku.
Podnoszono tematy związane ze świetlaną przyszłością CUW,
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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muszą być konsekwentne i przeprowadzone z wykorzystaniem
wszystkich możliwych i dostępnych środków .
Ostatecznie NSZZ "S" jest związkiem zawodowym i obowiązkiem jego jest obrona praw
pracowniczych ,a nie bierne
przyglądanie się jak pracodawcy Sp. GK je łamią. Temat ten
będzie omawiany na forum
Komitetu ProtestacyjnoStrajkowego, w skład którego
wchodzą przedstawiciele
Przedstawiciele Zarządów Grupy Kapitałowej Enea. wszystkich organizacji związkowych działających Sp. GK .O ile
24.04.2014 Dywidenda Solidarność nie uzyska poparcia i wsparcia pozostałych organizacji związkowych jest gotowa na samodzielne przeprowadzenie
z zysku za 2013 r.
akcji według harmonogramu , który zostanie uruchomiony w
zależności od przebiegu rozmów na spotkaniu z Zarządem
–0,57 zł. za akcję.
ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie ENEA SA. w dniu 6.05.2014r. (Zarząd ENEA SA. jest właścicielem pozostałych Sp.GK i od jego decyzji zależy polityka po0,57 zł dywidendy na jedną akcję z
zostałych zarządów mu podległych Sp. nawet "niezależnego"
zysku za 2013 rok, zgodnie z rekomendacją zarządu spółki. Łącznie na Operatora).
dywidendę trafi 251,62 mln zł, a po- Kolejnym punktem posiedzenia było przyjęcie Uchwał , którymi
KM postanowiła udzielić kompetencji członkom prezydium
została część zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitałów
KM, przyjąć listę osób chronionych , powołać zespół do spraw
rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
socjalnych, wytypować osoby odpowiedzialne za wydatkowanie
Jednostkowy zysk netto Enei w 2013 roku wyniósł 833,47 mln
środków pozyskanych z darowizn na potrzeby działalności
zł. Dniem prawa do dywidendy jest 23 lipca, a dzień wypłaty
związkowej.
dywidendy został ustalony na 12 sierpnia 2014 r. Z zysku za
Ostatnim punktem zebrania były sprawy różne ,a dotyczyły logi2012 r. Enea wypłaciła dywidendę w wysokości 0,36 zł jedną
styki finansów związkowych.
akcję. Łącznie na dywidendę trafiło wówczas 158,92 mln zł.
Polityka dywidendowa Enei zakłada wypłatę akcjonariuszom od
25.04.2014 Nowy emeryt
30 do 60 proc. jednostkowego zysku netto.
luką kompetencyjną i pokoleniową, oraz budową nowego bloku
energetycznego w Kozienicach.

25.04.2014 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.

Sławomir Jagiełło

W restauracji Symfonia w Gorzowie
Wlkp. odbyło się uroczyste pożegnania
Kierownika Wydziału Inwestycji z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Sławomira Jagiełło. W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji, współpracownicy, oraz przedstawiciele związku do którego kolega Sławek
W Poznaniu odbyło się drugie w tej kadencji posiedzenie Kominależał , i mamy nadzieję nadal będzie należeć.( z chwilą przejsji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA.
ścia na emeryturę członkostwo związku nie ustaje). Jak zwykle
Zebranych przywitał przewodniczący KM Piotr Adamski , następnie zebrani członkowie Komisji zgłosili i wybrali kol. Piotra przy takich okazjach były życzenia , prezenty, wspomnienia oraz
zaduma nad jakże szybko przemijającym czasem-Sławek przeA. na prowadzącego zebranie. Po przyjęciu propozycji agendy
pracował
w energetyce 42 lata. Odśpiewano tradycyjne STO
zebrania przystąpiono do jego realizacji.
LAT
a
trzech
tenorów specjalnie dla Sławka wykonało HYMN
Sekretarz KM odczytał protokół z ostatniego posiedzenia KM.
EMERYTÓW.
Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atZebrani przyjęli go bez uwag.
mosferze.
Sławkowi
tą drogą życzymy wszystkiego najlepszego
Prezydium KM zdało relację z minionych działań za okres od
na nowej drodze życia , oraz zapraszamy do działalności w coraz
ostatniego zebrania. Sprawozdanie głównie dotyczyło relacji z
odbytych rokowań w sporach płacowych z zarządami Sp. ENEA większym Kole Rencistów i Emerytów działającym przy Naszej
Komisji.
SA., ENEA Centrum, ENEA Operator. We
wszystkich spółkach zostały podpisane porozumienia płacowe na 2014r. tym samym zakończono spory zbiorowe na tle płacowym w
wymienionych Sp. Następnym i to dość burzliwym tematem była sprawa sporu zbiorowego
w sprawie przenoszenia pracowników Sp. GK
do Centrum Usług Wspólnych. Nastąpiło
otwarcie dyskusji w tym temacie . W trakcie
niej wysądowano, że większość pracowników
jest za ostatecznym rozwiązaniem tej kwestii
przez przeprowadzenie strajku generalnego, z
uwagi na to , że prędzej czy później oni będą
w tej samej sytuacji bo pracodawcy GK mają
za nic obowiązujące prawo pracy i konkretne
działania powstrzymujące łamanie tego prawa
Uczestnicy pożegnalnego spotkania
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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27.04.2014 ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
PATRONEM RODZINY.

Relikwie Św. JP II i Jana
XXIII
„Był człowiekiem bożym”
- tak o Janie Pawle II mówi
ksiądz Sławomir Oder.
Postulator procesu kanonizacyjnego podkreśla, że
podczas swojej pracy nie
miał wątpliwości, że Karol

Wojtyła zostanie ogłoszony świętym.
To był najszybszy proces kanonizacyjny w historii Kościoła katolickiego. Trwał zaledwie 9 lat. W tym czasie biuro postulatora
otrzymało kilkadziesiąt tysięcy sygnałów o różnego typu łaskach
doznanych za wstawiennictwem Jana Pawła II
Podstawą do beatyfikacji polskiego papieża było cudowne
uzdrowienie chorej na Parkinsona francuskiej zakonnicy Marie
Simon-Pierre. Do kanonizacji wybrano uzdrowienie z tętniaka
Jan Paweł II i Jan XXIII zostali świętymi. Uroczystość kanoniza- mózgu Floribeth Mora Diaz z Kostaryki.
cyjną na Placu Św. Piotra poprowadził Papież Franciszek. Przy
Gdy w 1978 roku metropolita krakowski wstępował na Stolicę
ołtarzu był również Benedykt XVI. We Mszy świętej wzięło
Piotrową, nie przypuszczano, że dokona tak wielu rzeczy nieudział około miliona osób , w tym około 100 tysięcy Pielgrzyzwykłych w Kościele, a także na arenie międzynarodowej. Nie
mów z Polski. Byli tam również Pielgrzymi z Gorzowskiego
przywracając papiestwu władzy świeckiej, Jan Paweł II odmienił
Oddziału Enea.
polityczną mapę świata, przyczyniając się do upadku komunizmu.
Dzięki 104 zagranicznym podróżom poszerzył granice Kościoła,
dokonał postępu w jego relacjach z innymi wyznaniami i religiami, w szczególności judaizmem i islamem. Był pierwszym papieżem, który przekroczył progi synagogi (w Rzymie) i meczetu
(w Damaszku).
W czasie Wielkiego Jubileuszu w roku 2000, Jan Paweł II przeprosił za grzechy, jakich chrześcijanie dopuścili się w ciągu wieków, poczynając od Inkwizycji. Rozwinął katolicką naukę społeczną, między innymi dzięki doświadczeniu "Solidarności" i
występował w obronie życia ludzkiego oraz rodziny. Był wspaniałym człowiekiem, dobrym i pogodnym.
Jan Paweł II często odwoływał się do wielkiego swojego poprzednika: Jana XXIII. To właśnie on, wybrany jako papież
"przejściowy" dokonał swoistej rewolucji w Kościele, jaka została zapoczątkowana przez Sobór Watykański II.
Był skromny, otwarty, życzliwy i dowcipny. To on na pytanie,
ile osób pracuje w Watykanie, odpowiedział bez wahania: połowa. Zaraz po wyborze uznał jednak, że należy wszystkim podMsza kanonizacyjna nieprzypadkowo odbyła się w II niedzielę
Wielkanocy, Papież-Polak ogłosił w 2000 roku Niedzielą Boże- nieść zarobki. Jan XXIII wprowadził południowe spotkanie na
Anioł Pański w niedziele i święta i jako pierwszy od upadku
go Miłosierdzia.
Państwa Kościelnego w roku 1870 opuścił Watykan, by pojechać
Z Franciszkiem przy ołtarzu byli jeszcze trzej kardynałowie:
do Asyżu i Loreto.
Angelo Sodano i Giovanni Battista Re, czyli bliscy współpracownicy papieża Polaka oraz Stanisław Dziwisz, jego wieloletni Jako delegat apostolski w Bułgarii pielgrzymował w latach 20tych XX wieku na Jasną Górę, a kiedy umierał w 1963 kazał
sekretarz.
ustawić przy swoim łóżku kopię cudownego obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.
Alleluja!!!
Weselmy się –Mamy Świętego Jana Pawła II –Patrona Rodziny
==============================================

XIII Turniej piłki siatkowej o
PUCHAR KP NSZZ
SOLIDARNOŚĆ ENEA
GORZÓW WLKP.
Sulęcin 24.05.2014
Relikwię Jana Pawła II. Ampułkę z jego krwią, przyniosła na
Floribeth Mora Diaz z Kostaryki, której uzdrowienie uznane
zostało za cud niezbędny do kanonizacji.
Relikwie Jana XXIII przynieśli czterej członkowie jego rodziny.

Zapisy do 10.05.2014 Mariusz Kępiszak Tel.
95 7217 504
Szczegóły na naszej stronie :
Menu-Organizowane przez nas imprezy
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PRZEGLĄD PRASY:
Artykuł WPROST DOTYCZACY ENEA 23.04.2014 r.
Spółka skarbu państwa kupiła udziały od biznesmena,
który handlował bronią?
Spółka skarbu państwa ENEA SA kupiła udziały w linii energetycznej od firmy
polskiego biznesmena, który miał zajmować się handlem bronią. Kim jest tajemniczy biznesmen i o niejasnych okolicznościach całej inwestycji - ujawniają
reporterzy programu Tomasza Sekielskiego "po prostu" w TVP1.
W 2011 roku ENEA SA, w której większościowym udziałowcem jest skarb
państwa, za ponad 15 milionów złotych kupiła 61 proc. udziałów w linii energetycznej łączącej Polskę z Białorusią relacji Wólka Dobryńska - Brześć. Sprzedającym była firma Annacond Enterprises powiązana z biznesmenem Wiesławem
Michalczykiem. O tym, że biznesmen miał zajmować się handlem bronią
na całym świecie, głównie na rzecz białoruskiej firmy Beltechexport, opowiada
były agent FBI i CIA Ronald Fino, który opisał to w swojej książce "The Triangle Exit". Według Fino w biznesach na Białorusi Michalczykowi pomaga białoruski oligarcha Vladimir Peftiev, który do niedawna był właścicielem Beltechexportu, największej białoruskiej firmy zajmującej się eksportem broni.
Reporterzy "Po prostu" dotarli do akt śledztwa prowadzonego przez polską prokuraturę w połowie lat 90-tych, które dotyczyło podejrzenia prania w Polsce
brudnych pieniędzy. W aktach postępowania przewija się nazwisko Wiesława
Michalczyka oraz biznesmenów zza wschodniej granicy i długa lista firm, w tym
też tych handlujących bronią. Sprawę umorzono, gdyż nie udowodniono
że pieniądze pochodziły z nielegalnego procederu.
Jak twierdzi Ronald Fino, Michalczyk i powiązani z nim ludzie tworzą wiele
powiązanych ze sobą firm, rejestrowanych w różnych krajach, aby ukryć przepływy finansowe mające pochodzić z nielegalnych interesów. O całym procederze
według Fino ma wiedzieć FBI i CIA.
- Raportowałem o tym wszystkim do FBI i CIA też było zainteresowane. Nagle
kazali mi przestać prowadzić śledztwo. Sprawa została zamknięta. To mi mówi,
że Michalczyk grał na dwa fronty, wierzę, że Wesley był nawet potrójnym agentem, pracował dla Białorusi, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Powód, dla którego
myślę o Stanach Zjednoczonych, to, że był korzystny dla Amerykanów
w pozyskaniu technologii rosyjskiego SA-3 (system kierowanych pocisków
rakietowych) i przewiezieniu ich do Stanów Zjednoczonych - twierdzi Ronald
Fino.
Linia energetyczna, w której udziały od firmy powiązanej z Michalczykiem
kupiła ENEA stoi wciąż nieużywana. Powodem ma być brak rozwiązań
biznesowych z partnerami zza wschodniej granicy. Postępowanie w sprawie
zakupu linii przez ENEA prowadziła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu
wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa została umorzona, jednak wciąż wiele okoliczności tej transakcji pozostaje niejasnych. Według nieoficjalnych informacji reporterów "Po prostu" nieznana firma
z Kielc ARIMPEX za doradztwo przy tej inwestycji miała wziąć ponad 3
miliony złotych, o czym nie chce mówić szef tej firmy. Wypowiadać się
nie chcą również byli członkowie ówczesnego zarządu ENEI, w tym były
prezes Maciej Owczarek. Podobnie sprawy nie chce komentować obecny
zarząd spółki.
- Są przeprowadzane audyty wewnętrzne i zewnętrzne, okolicznościami tej
transakcji interesują się także organy, których zadaniem jest stanie
na straży porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej - tłumaczy rzecznik
ENEA SA Sławomir Krenczyk.
Inwestycje z udziałem Wiesława Michalczyka miały wzbudzać wątpliwości
byłego ministra Skarbu Mikołaja Budzanowskiego. Z osobą tajemniczego
biznesmena miał pierwszy raz zetknąć się w czasie, gdy był jeszcze wiceministrem skarbu w 2009 roku. Michalczyk miał być wtedy powiązany
z projektem kupienia wybudowanego przez prywatną spółkę rurociągu
paliwowego między Polską, a Białorusią przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Rurociągów Naftowych.
- Nie chciałbym tego komentować, ponieważ są to jednak informacje objęte
klauzulą poufności, które były udostępniane członkom rządu, wiceministrom
również, tak więc nie mogę komentować tego i łamać tej klauzuli. (...) byliśmy przez odpowiednie służby informowani o tym, jakiego rodzaju osoby
oferują różne projekty na przykład w sektorze energetycznym - mówi Budzanowski.

"Tej tragedii można było uniknąć"
- Z zabezpieczonej dokumentacji i opinii biegłych wynika, że przewód, który
uległ samoczynnemu zerwaniu, był w złym stanie technicznym. Wymagał naprawy we wcześniejszym terminie, niż zaplanowali to pracownicy spółki energetycznej - mówi Niziołek. - Z materiałów wynika, że już w grudniu 2009 roku,
czyli 2,5 roku przed zdarzeniem, pracownicy spółki Tauron zgłaszali oskarżonym
uwagi o złym stanie urządzeń elektrycznych w terenie. Tej tragedii można było
uniknąć - dodaje.
Oskarżeni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im od
6 miesięcy do 8 lat więzienia. Ich sprawą zajmie się teraz jeleniogórski sąd.
Tymczasem rzecznik prasowy pracodawcy oskarżonych mężczyzn nie chce
komentować zarzutów.
- Naszym celem jest dokładne wyjaśnienie przyczyn tego wypadku. Dokładamy
także wszelkich starań, by zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Stale
współpracujemy z prokuraturą i udostępniamy wszelkie dane, które mogą być
pomocne w jej pracy - pisze w przesłanym oświadczeniu Tomasz Topola ze
spółki Tauron. - Niezwłocznie po zdarzeniu powołaliśmy komisję, której zadaniem było ustalenie jego przyczyn. Raport z prac komisji przekazaliśmy prokuraturze - wyjaśnia.
Tragedia w wakacje
Dramatyczne wydarzenia miały miejsce 21 sierpnia 2012 roku w Krzeszowie
nieopodal Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Dziewczynki bawiły się w rzece
Zadrna i zostały porażone prądem z zerwanego kabla energetycznego. Jedna z
nich miała chwycić zerwany przewód, wówczas prąd poraził również drugą z
nastolatek.

JARUZELSKIEGO KOLEJKI NIE OBOWIĄZUJĄ
Generał Wojciech Jaruzelski (91 l.) to żywy dowód na to, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Prosto ze szpitala w Warszawie były dyktator trafił
prosto na rehabilitację w Busku-Zdroju. Oczywiście bez kolejki. Normalny
człowiek musiałby czekać na to pięć lat!
Jak donosi „Super Express”, generał Jaruzelski trafił na cztery tygodnie
rehabilitacji do Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego w
Busku-Zdroju. Dostał się tam bezpośrednio po zakończeniu pobytu w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie.
Były dyktator ma tutaj wracać do zdrowia po czteromiesięcznym pobycie w
szpitalu. Do jego dyspozycji jest wygodne łóżko, przestronna sala i całodobowa opieka medyczna. Jaruzelskiego na krok nie odstępują także funkcjonariusze BOR, którzy dbają o jego bezpieczeństwo. Na razie nie mają wiele
pracy, bo Jaruzelski cały czas leży w łóżku. Lekarze mają jednak plan tak
pokierować rehabilitacją generała, by ten za cztery tygodnie poruszał się o
własnych siłach.
– Jest pacjentem leżącym, w ciągu najbliższych czterech tygodni będziemy
próbowali go posadzić i uruchomić, by mógł samodzielnie funkcjonować.
Rehabilitacja odbywa się przy jego łóżku. Z sal zabiegowych na razie nie
korzysta. Fizycznie jest słaby, ale kontakt z nim jest dobry. Liczymy, że
rehabilitacja odniesie pozytywny skutek – mówi w rozmowie z gazetą dyrektor szpitala, dr Bernard Solecki (60 l.).
Dyrektor przyznaje również, że Jaruzelski pobyt w lecznicy miał załatwiony
bez żadnej kolejki! – Dzwonili w tej sprawie ze szpitala przy ul. Szaserów w
Warszawie – rozbrajająco szczerze przyznaje Solecki „Super Express” dodaje, że zwykły człowiek na rehabilitację w tej placówce czeka nawet pięć
lat. Jak widać jednak, Jaruzelskiego obowiązują inne prawa. Widać to zresztą od lat…

WYRZUCONY Z PRACY BO…
NAPISAŁ LIST DO D.TUSKA

Krzysztof Rybak pracował w Elektrowni Bełchatów przez prawie 30 lat. Był
znany z tego, że jest rzetelnym fachowcem i sumiennym pracownikiem,
który nigdy nie spóźnił się do pracy. Problemy się zaczęły, gdy działający w
związkach Rybak postanowił zainteresować najwyższe władze w Polsce
nieprawidłowościami w państwowej spółce. Po liście do premiera Donalda
Tuska, w którym opisał swoje podejrzenia, został wyrzucony z pracy - pisze
" Polska Codziennie".
Premier Donald Tusk w przedwyborczym agitowaniu lubi pokazywać się wśród
zwykłych Polaków. Szef rządu odpowiedział m.in. na zaproszenie płockiej rodziny i pojawił się w jej domu na śniadaniu. Przykładem na to, że nie każda inter17.04.2014 Energetycy oskarżeni o śmierć nastolatek.
wencja ze strony obywateli kończy się happy endem, jest historia Krzysztofa
"Tej tragedii można było uniknąć"
Dwóch energetyków usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych i Rybaka.
przyczynienia się do tragicznej śmierci dwóch dziewczynek. Do wypadku doszło PGE Elektrownia Bełchatów, w której pracował Rybak, zinterpretowała list do
premiera, w którym opisał nieprawidłowości w państwowej , jako „ciężkie naruw sierpniu 2012 roku w Krzeszowie. Jedenasto i dwunastolatka bawiły się w
szenie podstawowych obowiązków pracowniczych”. Na nic się zdały doświadrzece. Poraził je prąd z zerwanej linii energetycznej.
czenie, ukończone trzy kierunki studiów, wzorowa opinia i działalność w związ- Zarzuty usłyszeli Leszek B., kierownik działu eksploatacji, i Paweł K, starszy
inżynier działu eksploatacji - informuje Violetta Niziołek z jeleniogórskiej proku- kach zawodowych – Krzysztof Rybak musiał odejść z pracy, co odbiło się na
sytuacji materialnej jego . Wyrzucony pracownik z wilczym biletem oddał
ratury okręgowej. - Prokurator oskarżył ich o niedopełnienia obowiązków w
sprawę do sądu pracy, który w pierwszej instancji nakazał pracodawcy przywrózakresie dokonywania należytej oceny stanu technicznego linii energetycznej.
cenie go na zajmowane dotąd stanowisko. Obie strony odwołały się od wyroku
Sieć uległa samoczynnemu zerwaniu i w ten sposób mężczyźni nieumyślnie
do drugiej instancji. W tle całej sprawy są pieniądze. Miliardy złotych, które
spowodowali śmiertelne porażenie prądem dwóch dziewczynek - wyjaśnia.
Jak tłumaczą śledczy, obaj oskarżeni mieli dbać o dobry stan linii energetycznej. poza kontrolą są obecnie inwestowane w modernizację Elektrowni Bełchatów.
Jednak nie wypełnili tego obowiązku.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP
WLKP--MOJE MIASTO

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

2.06.1997 r. Jan Paweł II w Gorzowie Wlkp.

ZŁOTE MYŚLI
„Uzdrówcie rany przeszłości miłością. Niech
wspólne cierpienie nie prowadzi do rozłamu,
ale niech spowoduje cud pojednania” JP II

LICZBY MIESIĄCA

2.06.1997 r. Jan Paweł II w Gorzowie Wlkp.

OKIEM JUJKI

-14,78 zł wartość akcji Enea 28.04.2014 godz.13.08
-18,2 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
- 833,47 mln. zł wyniósł jednostkowy zysk netto Enei w 2013 r
-o 2351 osób łącznie w 2013 r. zmniejszyło się zatrudnienie w
Polskiej Energetyce.
-400 dolarów za 1000 m sześc. gazu tyle w ramach zemsty
za „Majdan” każe płacić od kwietnia 2014 Ukrainie Rosja. W
grudniu 2013 r. Ukraina płaciła 268,5 dolarów za gaz.
-526 dolarów Polska płaci za 1000m sześc. gazu rosyjskiego, podczas gdy Austriacy tylko 397 dolarów. Mniej od Polski
płacą wszystkie kraje UE, np.: Francja - 394 dolarów, Holandia 371 dolarów, Wielka Brytania - 313 dolarów . Średnia dla
wszystkich krajów UE wynosił 430 dolarów. Ciekawe za co
Rosja mści się na Polakach?
-80 tys. żołnierzy zawodowych liczy Polska Armia.
-120 tys. myśliwych zarejestrowanych jest w Polsce.
-4509 Polaków miało założone podsłuchy na wniosek policji i innych służb w 2013 r. (kontrola operacyjna).
-8,5 Euro wyniesie od stycznia 2015 r. minimalna stawka
godzinowa w Niemczech. Niemiecki rząd oficjalnie zatwierdził
projekt ustawy.
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