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Zebranie KM NSZZ”S”Enea

W 2013 r. w Polskiej Energetyce
zlikwidowano 2351 miejsc pracy
„W Enei prowadzony jest program ograniczania kosztów zakłada w tym roku oszczędności na poziomie 100 mln zł, a do
końca 2017 roku oszczędności mają sięgnąć 500 mln zł.”
Szczegóły na str. 3

Wybory władz SKE NSZZ”S”

„Wezwanie do
zapłaty” za strajk
Szczegóły na str. 5

Wersja elektroniczna biuletynu- www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
69 rocznica powstania
ENERGETYKI GORZOWSKIEJ

„Po przejściu frontu, przybyłe na Ziemię Lubuską grupy operacyjne,
przy współudziale powołanych władz samorządowych, przystąpiły do
organizowania prac nad odbudową i uruchamianiem przemysłu, warsztatów rzemieślniczych oraz handlu.
Natychmiast przystąpiono, także do przywracania dostaw energii elektrycznej dla miast i osiedli wykorzystując w tym celu istniejące lokalne
źródła wytwórcze elektrownie wodne i cieplne. Zasilanie, bowiem ze
źródeł centralnych, było przerwane na skutek poważnych zniszczeń w
sieciach elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć. Uszkodzone
były, także centralne źródła wytwarzania energii elektrycznej, a uruchomienie ich nie było możliwym w krótkim okresie.
Uruchamianie elektrowni lokalnych i przywracanie chociaż częściowo
dostawy energii elektrycznej w poszczególnych miastach i osiedlach
było w dużej mierze uzależnione nie tylko od stanu technicznego urządzeń, ale także bardzo często od możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych elektryków. Przy uruchamianiu i przywracaniu dostaw energii
elektrycznej w początkowym okresie korzystano również z poniemieckiej obsługi tych urządzeń.

otwierając wczoraj konferencję prasową w historycznej sali BHP
- Czas doprowadzić do sytuacji, że politycy będą bali się wyborców, a nie szefa swojej partii.

Szef Związku przedstawił założenia kampanii społecznej przygotowanej przez NSZZ "Solidarność" - "Sprawdzam polityka". Jej
celem będzie rozliczanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie.
"Solidarność" będzie piętnować tych kandydatów do PE, którzy
głosowali za przyjęciem antypracowniczych przepisów. Stało się
to możliwe dzięki stronie internetowej
www.sprawdzampolityka.pl, gdzie można prześledzić aktywność
posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki
temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych.
Przewodniczący przypomniał, że od lat słychać, jakoby związki
zawodowe, kościół czy też inne organizacje społeczne nie powinny mieszać się do polityki. Według Dudy to hasło wymyślili
politycy, którzy boją się kontroli społecznej. Boją się, bo jest
bardzo duża różnica miedzy tym co obiecują, a tym co realizują.
- Wśród 120 kandydatów na europosłów jest 70 takich, którzy
powinni się zapaść pod ziemię ze wstydu - tłumaczył przewodniczący - Przez ostatnie 3 lata głosowali w Sejmie nad antypracowniczymi rozwiązaniami, a teraz ci hipokryci mają czelność stawać przed wyborcami i prosić o ich głosy.
Lider "S" zwracał uwagę, że w następnej kadencji w PE będą się
toczyły bardzo ważne dyskusje na temat przyszłości Europy,
zostaną uchwalone istotne dla pracowników dyrektywy w sprawie czasu pracy czy płacy minimalnej. - Dlatego potrzeba nam
polityków, którzy rozumieją te sprawy i nie zepsuli polskiej pracy - zaznaczył Duda.

Gorzów Wlkp. po przejściu frontu.
Energetyka zawodowa na obszarze Ziemi Lubuskiej formalnie rozpoczyna działalność w końcu
maja 1945 r., po powołaniu w Poznaniu przedsiębiorstwa energetycznego pod nazwą: Zjednoczenie
Energetyczne Okręgu Poznańskiego /ZEOP/, którego obszar działania obejmował prawie cały teren
ówczesnego województwa poznańskiego z wyłączeniem powiatów wschodnich, które należały do
ZEOC w Warszawie”.
Kiedyś obchodziliśmy hucznie rocznice
powstania-komu to przeszkadzało.

Za rok 70 rocznica –oj będzie się działo.

5.05.2014 Ruszyła kampania
„Sprawdzam polityka"
Obiecaliśmy dwa lata temu, że będziemy rozliczać polityków z
tego co robią - powiedział Piotr Duda, przewodniczący KK

Bilbord na siedzibie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ „S”

Odsłaniając kolejne billboardy ze zdjęciami polityków, którzy
"głosowali w sposób antypracowniczy i antyobywatelski", prze(Ciąg dalszy na stronie 3)
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wodniczący przypominał kolejne głosowania w Sejmie, które
przynoszą wstyd kandydatom do Europarlamentu m.in w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, wydłużenia czasu pracy,
płacy minimalnej, prawa do zgromadzeń. - Chcemy, żeby strona
www.sprawdzampolityka.pl weszła w krew polskim wyborcom podkreślał Duda - Tak, aby w każdych kolejnych wyborach Polacy mogli sprawdzać jak politycy wywiązali się ze swoich obietnic, głosując nad kolejnymi ustawami w Sejmie i Senacie.
Kampania społeczna opiera się również na billboardach, które
zawisną w 13 okręgach wyborczych, a także na spotach radiowych i telewizyjnych.

12.05.2014 Plany dalszej likwidacji miejsc
pracy w Polskiej Energetyce.
Choć od kilku lat w grupach energetycznych trwa proces restrukturyzacji i ograniczania zatrudnienia to w ocenie analityków jest
jeszcze miejsce do dalszych cięć - czytamy w "Parkiecie".
Gazeta giełdy zrobiła przegląd dotychczasowych działań grup
energetycznych w zakresie ograniczania zatrudnienia i podjęła
próbę ustalenia ich planów w tym zakresie na najbliższy czas.

7.05.2014 Orzeczenie TK
w/s podwyższenia wieku emerytalnego.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego niekorzystny dla społeczeństwa. Sześcioro Sędziów sprzeciwiło się orzeczeniu TK i złożyło
zdania odrębne.

- Większości Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zabrakło odwagi w naprawieniu skutków głupich decyzji politycznych, które
każą Polakom pracować aż do śmierci- komentuje orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie podniesienia wieku emerytalnego Piotr Duda, przewodniczący KK - Nigdy się się z tym
nie pogodzimy.
Trybunał Konstytucyjny orzekł , że podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzno do 67 lat jest konstytucyjne. Zakwestionował jedynie emerytury częściowe. "Solidarność" z rozczarowaniem przyjęła wyrok.
Związek od początku sprzeciwiał się reformowaniu systemu
emerytalnego poprzez podniesienie wieku uprawniającego do
przejścia na emeryturę. "Solidarność" domagała się poddania
planowanych zmian pod głosowanie w referendum. Sejm odrzucił wniosek. W sierpniu Komisja Krajowa zdecydowała o skierowaniu skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego. Zdaniem Związku zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowanie warunków
nabycia prawa do tzw. emerytur częściowych w zależności od
płci jest niezgodne z Konstytucją RP. "Solidarność" skarży również nieprzestrzeganie przyjętej w Polsce w 2013 r. konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 102 w sprawie minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Konwencja zaleca, aby
wiek uprawniający do emerytury nie przekraczał 65
lat. Dopuszcza się ustalenie wyższego wieku, ale powinno to
być uzależnione od zdolności do pracy osób starszych w danym
kraju. Związek zwraca uwagę, że ten warunek w Polsce nie został spełniony. We wrześniu 2012 "Solidarność" rozpoczęła kampania informacyjną pod hasłem – „Nie chcemy pracować aż do
śmierci”, przypominającą o skutkach wydłużenia wieku emerytalnego. Spoty informacyjne były wyświetlane w kinach oraz w
Internecie.
Zgodnie z danymi GUS i Eurostatu tylko niewielka część społeczeństwa zachowuje po 65 roku życia zdolność do pracy zawodowej. Choć wydłuża się średnia długość życia, skraca się tzw.
długość życia w zdrowiu. Oznacza to, że w polskich realiach
wiek 67 lat nie jest wiekiem rozpoczynania nowego życia na
emeryturze, ale wiekiem chorowania i umierania.
- Jedno jest pewne. Sprawy wydłużonego wieku emerytalnego
nie odpuścimy - podkreśla szef "Solidarności".

Jeśli chodzi o największą z grup energetycznych - Polską Grupę
Energetyczną - obecnie obowiązująca strategia grupy zakładała
likwidację ok. 5 tys. etatów w ramach programów PDO, na realizuję których planowano przeznaczyć ok. 550 mln zł. Jak relacjonuje gazeta giełdy w ramach pierwszej edycji programu rozwiązano 210 umów o prace, a w drugiej 900. W trzeciej, zakończonej w lutym, wnioski złożyło ponad 1 tys. pracowników grupy.
Jakie będą dalsze działania grupy w tym zakresie? Jak wynika z
artykułu w "Parkiecie", odpowiedź na to pytanie być może poznamy w trakcie prezentacji wyników grupy za pierwszy kwartał
2014 roku, kiedy to ma być zaprezentowana zaktualizowana strategia PGE obejmująca miedzy innymi nowe założenia do programu restrukturyzacji.
Jak pisze gazeta giełdy, w zatrudniającej ok. 41 tys. PGE są jeszcze spore możliwości do zmniejszania zatrudniania. Jednocześnie w ocenie dziennika największy potencjał do poprawy wyników dzięki optymalizacji kosztów, m.in. pracowniczych, mają
jednak Tauron i Enea.
"Parkiet" przypomina, że realizowany w Tauronie programu restrukturyzacji na lata 2013–2015 przyniósł już oszczędności na
poziomie 320 mln, a docelowo mają one osiągnąć poziom ok 900
mln i ok. 75 proc. tej kwoty mają stanowić oszczędności wynikające z ograniczania zatrudnienia. Jak czytamy w dzienniku, w
grupie Tauron liczba etatów ma być zmniejszona o około 3,2
tys., z czego w elektrowniach 1,6 tys., w elektrociepłowniach 0,2
tys., a w dystrybucji 1,4 tys. W połowie 2010 roku grupa Tauron
zatrudniała oko 29 tys. pracowników, a na koniec ubiegłego roku
liczba etatów w śląskiej grupie sięgała ok. 26 tys.
Jeśli chodzi o Eneę, to jak relacjonuje "Parkiet", prowadzony w
grupie program ograniczania kosztów zakłada w tym roku oszczędności na poziomie 100 mln zł, a do końca 2017 roku oszczędności mają sięgnąć 500 mln zł. Dziennik przypomina jedno(Ciąg dalszy na stronie 4)
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składu 3 Panie-naśladownictwo wskazane) . Zawody przebiegały
cześnie, że pod koniec ub.r. w Enei ogłoszono programy dobro- w sportowej atmosferze, na szczęście odbyło się bez kontuzji
(XIII edycja nie okazała się pechowa).
wolnych odejść pracowniczych. Gazeta wyjaśnia, że programy
mają objąć pracowników nabywających uprawnienia emerytalne
głównie w segmentach wytwarzania i dystrybucji. Jak tłumaczy
rzecznik grupy Sławomir Krenczyk, w ten sposób Enea chce w
sposób płynny zastępować te osoby młodszymi fachowcami,
których już ma w grupie.
W przypadku Energi według relacji "Parkietu" w latach 2010–
2013 odeszło z grupy około 22 proc. pracowników i obecnie
grupa zatrudnia 9,45 tys. osób. Pracownicy mają gwarancje zatrudnienia do 2017 roku, a na uruchomiony w grupie PDO przeznaczono 422 mln zł.
(Ciąg dalszy ze strony 3)

W 2013 r. Polskiej Energetyce
zlikwidowano 2351 miejsc pracy

12.05.2014 Zmiany kadrowe w
Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.
15 kwietnia 2014r. Zarząd ENEA Operator powierzył stanowisko Dyrektora Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. panu
Edwardowi Bułkowskiemu, kierującemu wcześniej Rejonem
Dystrybucji Dębno i Rejonem Dystrybucji Gorzów Wlkp. W
związku z tym, zaszła konieczność zmiany w kierownictwie
Oddziału Dystrybucji Gorzów i tak z dniem 12 maja 2014r.
Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. powierzył
stanowiska:
· Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. panu Piotrowi
Nahorskiemu (pełnił funkcję Dyr. RD Choszczno)
· Dyrektora Rejonu Dystrybucji Międzychód i Rejonu Dystrybucji Choszczno panu Arturowi Zaborskiemu,
· Dyrektora Rejonu Dystrybucji Dębno i Rejonu Dystrybucji
Sulęcin panu Mariuszowi Łukowskiemu.

Zwycięzcy Turnieju –Drużyna RD Sulęcin 1

Z kronikarskiego obowiązku podajemy wyniki turnieju:
1-Rejon Dystrybucji Sulęcin 1
2- Rejon Dystrybucji Dębno
3-Centrala Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
4-Rejon Dystrybucji Sulęcin 2
5- Rejon Dystrybucji Choszczno.
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Anna Kociach z Rejonu Dystrybucji Dębno, a wśród mężczyzn Dawid Jachimowski z Rejonu Dystrybucji Sulęcin 1.
Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się do Nadleśnictwa w Ostrowie by w scenerii szkółki leśnej uzupełnić stracone kalorie . Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu Dystrybucji Sulęcin i jej Przewodniczącemu Tomaszowi Królowi serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację.
Zdjęcia z tego i wcześniejszych turniejów na naszej stronie:
Menu– Galeria zdjęć –Sport i rekreacja

25.05.2014 Zmarł
Wojciech Jaruzelski
Komunistyczny generał zmarł
25.05.2014 r. w wieku 90 lat po dłu24.05.2014 Turniej „Solidarności”
giej i ciężkiej chorobie. Ostatnie dni
w piłce siatkowej- Sulęcin 2014
spędził w warszawskim szpitalu na
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie spotkali się Ener- Szaserów, gdzie leżał po udarze. Gegetycy z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
nerał był jedną z najważniejszych
by uczestniczyć w Turnieju o PUCHAR NSZZ Solidarność Enea postaci współczesnej historii Polski. Zapisał się w niej jako
Gorzów Wlkp. w piłce siatkowej.
ostatni dyktator PRL i pierwszy prezydent niepodległej III Rzeczypospolitej. Był człowiekiem, który
jako minister obrony, premier, I sekretarz
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
służył komunistycznemu systemowi. W
obronie tego ustroju jako przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w 1981 r. posłał na ulice polskich
miast czołgi, wprowadzając przeciwko
"Solidarności" stan wojenny.
W 1989 r. doprowadził do obrad OkrąUczestnicy turnieju w Sulęcinie
głego Stołu, a następnie oddał władzę. Władzę, której komuniści
Na tegoroczną XIII edycję Turnieju w Sulęcinie zjawiło się
- jak twierdził jeden z jego poprzedników - "raz zdobytej nie
pięć drużyn .Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i oddawali nigdy". Postanowił porozumieć się z opozycją, mimo
wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jedną przedsta- że wcześniej wsadzał opozycjonistów do więzienia.
wicielkę płci pięknej (Drużyna Centrali Oddziału wystawiła do
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Generał Jaruzelski to człowiek, który sam przyczynił się do
wielu ludzkich tragedii, a przez jego działania przemiany w
Polsce zostały zatrzymane na wiele lat. Śmierć generała
Wojciecha Jaruzelskiego oznacza, że dziś stanął on przed
Sądem, który, bez wątpienia, oceni go sprawiedliwie.

27.05.2014 Obradowała KP NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

30.05.2014 Pogrzeb Jaruzelskiego
Na Cmentarzu
Wojskowym na
Powązkach odbył
się pogrzeb gen.
Wojciecha Jaruzelskiego. - Tłum
protestujących
usiłował przerwać
uroczystości. Ludzie gwizdali i
krzyczeli. Na Powązkach zebrało się ponad tysiąc osób. Przeciwnicy pogrzebu
generała na Powązkach zebrali się m.in. przy grobie płk. Ryszarda Kuklińskiego, oddzieleni kordonem policji. Skandowali:
"Morderca, morderca" oraz "Raz sierpem, raz młotem czerwoną
hołotę", "Zdrajca, zdrajca".

Komentarz: „Aż miło popatrzeć było na uroczystość pogrzebową Tow.
Wojciecha Jaruzelskiego na warszawskich powązkach. Tyle zacnych i
pięknych postaci z epoki PRL już chyba nigdy nie uda się zgromadzić
razem. Bo i większej “osobistości” epoki minionej już nie przyjdzie
nam nigdy grzebać. Właśnie wymarła ostatnia. Został wprawdzie jeszcze Kiszczak, ale to już mniejszy kaliber. Zlecieli się zatem towarzysze
(broni?, konfidencji?) jak przysłowiowe muchy do ekskrementu. Zielono było i podniośle, niczym na dawniejszych wiecach, ku czci armii
sowieckiej, brakło tylko gromkiego “urraaaaa…”Siwizna, łysość i
sztandarowa czerwień gąb dominowała. Barwy nie dziwiły, przecie, to
sami ci co od Lenina do Berlinga… albo jakoś inaczej. Nawet na wózku inwalidzkim dojechał kombatant Jerzy Urban, Urbanem zwany.
Zleciał się też Pan Prezydent Komorowski w trzech osobach, który
mowę nawet stosowną “palnął”. Zagaił także magister Kwaśniewski,
który do swojego przemówienia wplótł niespodziewanie element humorystyczny (nie wiem do końca, czy w takich okolicznościach wypadało). Nazwał on już spopielonego denata “Patriotą najwyższej próby…” (mi jakoś bardziej pasowało “k…wa pierwszej wody”, ale to
rzecz gustu). Było to na tyle szokujące, że pewnie sam adresat tych
słów, gdyby nie był uprzednio już spalony, to spalił by się ze wstydu
niechybnie .Poza tym wszystko było tak piękne i dostojne, że aż łza się
w oku kręciła zanim wypadła. Udany pogrzeb był. Choć, jak dla mnie,
brakowało tylko jakiegoś występu artystycznego. Ja pomyślałem sobie
o Emilianie Kamińskim i jego słynnej pieśni o generale. Ale cóż organizatorzy nie zadbali…Na dobrą sprawę, zawiódł tylko… sam Jaruzelski. Ostatnie namaszczenie, msza w Katedrze Polowej, ksiądz na uroczystości….A to numer “czerwonym gębom” wykręcił spawacz!
“Takiego wała towarzysze…” – właśnie taki był ostatni gest
Jaruzelskiego!”.
Polecamy obejrzenie filmów: Towarzysz Generał i Towarzysz Generał
idzie na wojnę –dostępne na naszej stronie :Menu Aktualności.

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka obrad:
1.Protokół z 19 marca 2014. Zebrani wysłuchali i przyjęli protokół z ostatniego zebrania Komisji z Międzychodu.
2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji stosowną
uchwałą przyjęto kolejne 5 osób.
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP zdali
relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.
4.Spory zbiorowe. Relacja z negocjacji płacowych zakończonych
podpisaniem porozumień. Omówiono akcje protestacyjnostrajkowe związane ze sporem restrukturyzacyjnym
(CUW).Jesteśmy po strajku ostrzegawczym, referendum strajkowym, trwa pogotowie strajkowe. Trwa proces zastraszania- pojawiają się pisma „Wezwania do zapłaty” za akcję strajkową. Propozycje dalszych protestów zostaną przedstawione na zebraniu
Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność Enea.
5.Regulaminy Pracy. Zebrano uwagi do projektów Regulaminów
Pracy w Operatorze i Centrum. Uwagi zostaną przekazane na
zebraniu KM.
6.Ochrona związkowa. Stosowną uchwałą przyjęto imienną listę
osób chronionych.
7.Struktura związkowa- składki . Ciągłe zmiany po stronie pracodawców kolidują ze strukturą związkową. Poprzez Komisję
Krajową temat ma zostać załatwiony. Wyjaśniono temat związany z potrącaniem i odprowadzaniem składek związkowych.
8.Przynależność do Sekcji Krajowej Energetyki (SKE) NSZZ
Solidarność. Uchwałą potwierdzono przynależność do SKE w
kadencji 2014-18.
9.CUW. Pomimo protestów projekt CUW jest kontynuowany.
Odbywają się spotkania z pracownikami. Od lipca ma przejść do
Centrum obsługa klienta. Należy podjąć skuteczne działania celem zabezpieczenia interesów pracowniczych w procesie przechodzenia do Enea Centrum.
10.Sytuacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele Energobudu
oraz BHU zdali relację z sytuacji panującej w tych spółkach.
11. Spływ kajakowy. Tradycyjnie jak co roku jesteśmy organizatorami spływu na Drawie (18-20.07.2014). Czekamy na szczegółowy program, koledzy z RD Choszczno są w trakcie jego opracowywania.
12. Borelioza. Należy podjąć działania w celu umożliwienia pracownikom skorzystania z oferty zbadania się na tą okoliczność.

27.05.2014 „Wezwanie do
zapłaty” za strajk-kolejna
próba zastraszenia.
Członkowie Komitetu Strajkowego z NSZZ
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Solidarność Enea na adresy domowe dostali listy polecone z
„Wezwaniem do zapłaty” za szkody jakie poniosły Spółki Enea
Operator i Enea Centrum w związku „ze zorganizowaną i przeprowadzoną przez Państwa nielegalną akcją strajkową w dniu
28.03.2014 r.”
Enea Centrum swoje „szkody” oszacowała na kwotę 3314,02 zł.,
Enea Operator na kwotę 6587,05 zł.
Pięciu członków Komitetu Strajkowego ma „solidarnie” wpłacić
na konto Operatora kwotę 9901,07 zł.
„Brak uiszczenia przedmiotowej kwoty będzie skutkował koniecznością wystąpienia na drogę sądową i poniesienia przez
Państwa dodatkowych kosztów.”
No to spotkamy się w sądzie.
Okaże się czy nasza akcja strajkowa w obronie interesów
pracowniczych była nielegalna.

28.05.2014 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea
W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej (KM) NSZZ Solidarność Enea.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.

Tematyka obrad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego spotkania KM
(25.04.2014 r.) Zapoznano się z protokołem z zebrania Prezydium MK z dnia 19.05.2014 r.
2. Spór restrukturyzacyjny. Razem z prawnikiem z Zarządu Regionu Wielkopolska zapoznano się z pismami jakie otrzymaliśmy od pracodawców w tym również z „wezwaniem do zapłaty”
za strajk 28.03.2014 r. Rozważano dalsze etapy akcji protestacyjno-strajkowej. Protesty uzależnione będą od postępowania strony
pracodawców. Decyzję dotyczącą dalszego prowadzenia sporu
zbiorowego scedowano na Prezydium MK.
3.Lista osób chronionych. Stosowną uchwałą przyjęto listę osób ,
których stosunek pracy podlega ochronie wynikającej z ustawy o
związkach zawodowych.
4.Regulaminy Pracy (RP) w Enea Operatorze i Enea Centrum.
Zapoznano się z projektami RP. Zebrane uwagi zostaną przedstawione na spotkaniach ze stroną pracodawców.
5.Protokoły dodatkowe do Zakładowych Układów Zbiorowych
Pracy w Enea S.A. i Enea Centrum. Przedstawiony materiał nie
uzyskał akceptacji, w związku z tym odmówimy podpisania się
pod tym dokumentem.
6.Nowy przetarg na ubezpieczenie typu P. Okres na który została
zawarta umowa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego dobiega końca. Strona pracodawców rozpisała nowy
przetarg na ubezpieczenie grupowe. Nasi przedstawiciele uczestniczyć będą w procedurze przetargowej.
7.Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. PIP prowadzi kontrolę
dotyczącą zgodności z prawem działań związanych z przenoszeniem Pracowników Operatora do Enea Centrum. Przedstawiciele
MK spotkają się z PIP 2.06.2014 r.
8.Duszpasterstwo Energetyków GK Enea. MK desygnowała do

Rady Duszpasterstwa swoich przedstawicieli. Przewodniczący
Rady został wybrany Gerard Falgowski.
9.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Zapoznano się z sytuacją jaka
panuje we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Enea.
10.Struktura związku. Przedstawiono informację o przekazaniu
członków KM NSZZ Solidarność z Enea Wytwarzanie w związku z przeniesieniem ich do Enea Centrum w Poznaniu.
11.Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe. Kasy w różnych komórkach organizacyjnych napotykają na coraz większe
problemy w ich funkcjonowaniu. Problemy wynikają ze zmianą
struktur organizacyjnych w grupie Enea. Prezydium MK zajmie
się tym tematem.
12.Porozumienie ze Zdroiska 28.05.2008 r. W uzgodnieniu z
innymi organizacjami związkowymi opracujemy Regulamin podziału świadczenia pieniężnego wynikającego z Por. ze Zdroiska.
13.Porozumienia zmieniające. Zapoznano się z sytuacją Osób,
które odmówiły podpisania porozumień zmieniających. Związek
udziela pomocy prawnej tym Osobom.

28.05.2014 Powtórna wizyta
D. Tuska w Gorzowie Wlkp.
Przed wyborami do parlamentu europejskiego premier Donald Tusk znalazł się w Gorzowie Wielkopolskim w kłopotliwej sytuacji. Młoda dziewczyna zapytała premiera
"dlaczego udaje patriotę, a jest zdrajcą Polski". D. Tusk Odparł jedynie: "widzę, że masz poczucie humoru" i odszedł. Sława
nastolatki z Gorzowa Wielkopolskiego trwa od kilku dni. Prawicowe portale piszą, że zawstydziła premiera, który zlekceważył
pytanie o zdradę. "Chciałam zwrócić uwagę na głos młodego
pokolenia, które nie jest wpatrzone w PO i propagandę, że niektórzy też mogą myśleć mądrze, nie mają zabałaganionej głowy
wiedzą, która jest nieprawdziwa. Przecież młodemu człowiekowi
może przyjść refleksja, że nie jest tak, jak mówią media" – tłumaczyła Sokołowska w rozmowie z portalem Niezalezna.pl.
Ukazał się tam również wywiad z jej ojcem, który przekonuje, że
dziewczyna odważyła się krzyknąć "król jest nagi!" i "wyraziła
to, co czuje wiele osób".
W facebookowych komentarzach widać podobny zachwyt. "Jest
nadzieja w polskiej młodzieży", "Szacun dla niej za odwagę",
"Gratulacje dla rodziców za wzorowe wychowanie córki" – piszą
internauci. Powstał nawet profil "Maria Sokołowska - pogromczyni Tuska" poświęcona "bohaterstwu licealistki". 17-latka ewidentnie ma swoje pięć minut, a jej "dlaczego jest pan zdrajcą?"
niemal dorównuje słynnemu "jak żyć?" hodowcy papryki spod
Radomia.
Reakcją D. Tuska na niespodziewaną popularność młodej nastolatki była powtórna wizyta w Gorzowie Wlkp. Tym razem premier przybył do liceum, do którego uczęszcza uczennica która
zadała mu niewygodne pytanie. Premier odniósł się do poprzedniej wizyty w Gorzowie. Przyznał, że jego obecność w II Liceum Ogólnokształcącym nie jest przypadkowa.
- Jeśli ktoś się poczuł dotknięty, bo to też znalazłem w necie,
moim zachowaniem na bulwarze, kiedy powiedziałem do koleżanki, że ma moim zdaniem poczucie humoru, to wydaje mi się,
że moja reakcja była całkiem do zniesienia, jak na treść pytania,
jakie pod moim adresem padło. Ale mamy różne poziomy wrażliwości, więc jeśli kogoś dotknąłem taką odpowiedzią, to niech
nie czuje się urażony - powiedział premier.
D. Tusk zachęcał licealistów do zadawania własnych, nawet nieprzyjemnych dla niego.
M. Sokołowska nie zabierała głosu. Na spotkaniu była posadzona naprzeciwko premiera. Pod koniec spotkania D.Tusk dostał
kwiaty i chciał przekazać je M. Sokołowskiej. Gorzowianka
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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odmówiła przyjęcia ich i powiedziała, że „kwiatów od zdrajcy
nie przyjmuje”.

W tajnym głosowaniu wybrano:
-Przewodniczącym SKE ponownie
został wybrany -Roman Rutkowski.
( na zdjęciu obok)

D. Tusk w II LO przy ul. Przemysłowej w Gorzowie Wlkp.

Na profilu Kancelarii Premiera jest tylko zdjęcie próby wręczenia kwiatów, ale nie ma informacji dotyczących jej efektów.
Dyrektor szkoły Tomasz Pluta ocenia zachowanie licealistki "Każdy ma prawo wygłaszać swoje opinie, szczególnie, jeśli są
to opinie, do których ma się przekonanie. Jedyne zastrzeżenie
jest takie, że trzeba ważyć słowa Nie obawiam się, że to wpłynie
na postrzeganie szkoły. Mamy różne poglądy, a szkoła jest jak
społeczeństwo. W przeciwieństwie do polityków chcemy łączyć
te poglądy, a nie postępować tak, by one nas podzieliły”

-Członkami 28 osobowej Rady SKE
zostali również przedstawiciele MOZ
NSZZ Solidarność: KP: SzczecinMarek Szarata, Krzysztof Nawrocki,
KP Bydgoszcz-Tadeusz Dachowski,
KP Gorzów Wlkp.-Krzysztof Gonerski, KP Zielona Góra-Robert
Jusis, KP Poznań-Marek Boiński.
-W skład 5 osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa
Słabolepszego z KP Poznań.
-Z 18 Delegatów na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 5 wywodzi się z MOZ Enea:- : KP: Szczecin- Krzysztof Nawrocki, KP Gorzów Wlkp.-Krzysztof Gonerski, KP Zielona Góra-Robert Jusis, KP Poznań-Marek Boiński, Krzysztof
Słabolepszy.

29-30.05.2014 Obrady Rady SKE ,
wybory władz SKE na nową kadencję.
29.05.2014 w Baranowie spotkali się członkowie Rady Sekcji
Krajowej Energetyki (SKE) NSZZ Solidarność. Głównym tematem obrad były przygotowania do wyborów władz Sekcji na kadencję 2014-2018.Przedstawiciele poszczególnych grup energetycznych zaproponowali sposoby procedowania w trakcie wyboru władz w dniu następnym.

W pracach Komisji Zjazdowych uczestniczyli przedstawiciele MOZ Enea

Prezydium Rady SKE ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu Rady. Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu -Aktualności

PRZEGLĄD PRASY
Tusk: energetyka nie jest domeną tylko wolnego rynku
Energetyka nie jest domeną wyłącznie wolnego rynku i pogoni za
zyskiem - mówił premier Donald Tusk po piątkowym spotkaniu z górniczymi związkami zawodowymi. "Ważne są także aspekty społeczne i
polityczne" - podkreślił.
Szef rządu przyznał na konferencji prasowej, że rozmowy ze związkami
są twarde, a rozmówcy wymagający. "Jestem pod dużym wrażeniem
nieroszczeniowego i bardzo kompetentnego podejścia do sprawy" powiedział.
"Na pewno mamy wspólną intencję, co do tego nikt nie ma wątpliwości.
I
to bardzo ułatwia rozmowę. Naszą wspólną intencją jest to, aby polski
Ostatnie w starej kadencji posiedzenie Rady SKE
30.05.2014 w Baranowie odbyły się wybory władz SKE na nową węgiel był jedną z podstaw naszego systemu energetycznego i bezpiekadencję. Zjazd wyborczy rozpoczęła wspólna modlitwa popro- czeństwa energetycznego. By spółki węglowe, cały przemysł wydobywczy w Polsce był wydajny" - zaznaczył.
wadzona przez ks. Piotra Pieca Duszpasterza Poznańskich Ener- Ocenił, że rząd na pewno będzie się ostro spierał w niektórych sprawach
getyków. Następnie głos zabrał Przewodniczący Sekretariatu
ze związkowcami, szczególnie, gdy będą one dotyczyły naprawy KomGórnictwa Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek. panii Węglowej, a także innych spółek.
W krótki wystąpieniu podsumował mijającą kadencję oraz zdia- "Obie strony dobrze rozumieją, że wydajność (w energetyce - PAP)
gnozował aktualną sytuację w Kraju.
nie oznacza nastawienia wyłącznie na maksymalizację zysku(...).
Po wyborze władz Zjazdu, Oprócz zysku ważne są także aspekty społeczne i polityczne" - dodał
wysłuchaniu sprawozdania premier.

Przewodniczącego SKE i
Przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej, przyjęciu
uchwał porządkowych
przystąpiono do wyboru
władz związku.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Budynek Poczty przy ul. Strzeleckiej
Małżeństwo leży w łóżku. Nagle odzywa się żona:
- Dawniej przed snem całowałeś mnie...
Kiedy mąż ją pocałował, mówi:
- Dawniej przed snem gryzłeś mnie w szyję...
A mąż wkłada kapcie i gdzieś idzie.
Żona pyta:
- A ty dokąd?
- Po zęby.

ZNALEZIONE W INTERNECI

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI

2007 r. Protest w Enea od lewej J.Kamyk, K.Gonerski, W.Piniarski

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-16,00 zł wartość akcji Enea 30.05.2014 godz.17.04
-10,3% zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-315 osób zginęło w Polsce w 2013 r. podczas wykonywania
obowiązków zawodowych.

-90000 Polaków uległo wypadkowi w pracy w 2013 r.
-209,3 mln. zł zysku netto w I kwartale 2014 r. wypracowała
Grupa ENEA .

-156-170 koron na godzinę (czyli ok. 85 zł za godzinę)
zarabiają robotnicy w budownictwie w Norwegii

-63 lata wynosi wiek emerytalny dla parlamentarzystów UE.
-7 mln zł kosztował spot reklamowy pokazujący10- lecie
Polski w UE.

-8.4 mln. zł. kosztował spot reklamowy pokazujący
25 rocznicę częściowo wolnych wyborów z 4.06.1989 r.
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