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rią, jak nasze państwo. Dla mnie sprawa jest jasna, wiedziałem od lat, że ci ludzie w ten sposób podchodzą do Polski, że
27.06.2014 W Operatorze
traktują nasz kraj jako swój prywatny folwark.
o budżetach i posiłkach profilaktycznych. Wielu dopiero teraz przejrzało na oczy.
W Poznaniu kontynuowano rozmo- Wielu dziennikarzy obecnie się przebudziło. Wielu z tych, któwy dotyczące ustalenia budżetów dla rzy nas krytykowali, teraz przejrzało na oczy. A nas atakowano
za to, że wychodzimy z Komisji, że burzymy dialog. Teraz sakomórek organizacyjnych w Enea
mi się przekonali, jak to jest z wolnością słowa, że ta władza
Operator. Strona pracodawcy ponownie przedstawiła założenia, oraz zrobi wszystko, by utrzymać się na stołkach.
zbudowane na tej podstawie budżety Rząd ma jednak obecnie legitymizację. Sejm udzielił mu wotum
zaufania.
jednostek organizacyjnych. W buTo jest dla mnie karykatura. Oni sami sobie udzielili wotum
dżetach tych brak jest środków na
zaufania. Chętnie podsłuchałbym spotkania premiera Tuska i
ewentualne przeszeregowania związane ze zwiększaniem obopremiera Piechocińskiego. Jaki był układ? Co za co, żeby
wiązków wynikającym ze stałego ograniczania zatrudnienia.
(PDO-restrukturyzacja, naturalne odejścia). Ponownie nie udało PSL znany z polityki „prorodzinnej” zagłosował za wotum dla
rządu? Rządzący to dla mnie banda ludzi, którzy powinni dawno
się uzgodnić kwestii budżetów. Następna próba uzgodnienia
być w rynsztoku politycznym, a nie sprawować władzę w kraju.
nastąpi w terminie ustalonym w trybie roboczym.
Oni przynoszą nam wstyd.
Udało się uzgodnić wysokość posiłku profilaktycznego na
Wyobraża Pan sobie jakąś formę włączenia się „Solidarności” w
sezon 2014/15-11,90 zł. (było 11,60zł.).
tworzenie nacisku społecznego w związku z aferą taśmową?
1.07.2014 Afera taśmowa
Oczywiście, że sobie to wyobrażam. Jednak my działamy już od
Duda: premier Tusk to kłamca i tchórz lat i zauważam, że protestujących nie jest dużo. Na ulice wyszła
„Solidarność”, której niektórzy kibicowali na forach internetowych. Czas najwyższy natomiast zamknąć komputer, przestać tylko narzekać i pisać na forach, że coś zrobimy. Trzeba
wyjść na ulice. Jako związek jesteśmy do tego przygotowani.
Jednak nie jesteśmy jedyną siłą społeczną. Jako „Solidarność”
jesteśmy dobrze zorganizowani i mamy silne struktury. Na pewno włączymy się we wszelkie działania, ponieważ chcemy, by w
naszym kraju rządy sprawowali politycy, którym zależy na dobru społeczeństwa i kraju, a nie tylko na własnych interesach.
Rozmawiał Stanisław Żaryn

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

Rozmowa z Piotrem Dudą.
Rządowa afera taśmowa nabiera tempa. Premier Tusk i jego ministrowie nie widzą jednak powodu, by w tej sytuacji miało dojść
do zmian politycznych. Jak Pan to wszystko ocenia?
Piotr Duda: Nie jestem zdziwiony tym, co zostało nagrane na
ujawnianych taśmach. Znam tych ludzi, wiem dlaczego oni tak
podchodzą do spraw publicznych. Mówiłem wiele razy, że to
jest grupa biznesowo-towarzyska. Im nie zależy na naszej ojczyźnie, na Polsce, ale na własnych interesach i utrzymaniu się za wszelką cenę przy władzy. Rok temu mówiłem na
Kongresie PiSu, że premier Tusk to kłamca i tchórz, to się obecnie jedynie potwierdza.
W jaki sposób?
Premier jest tak wielkim tchórzem, że nawet swojego rządu nie
jest w stanie podać do dymisji. Jest tak dużym kłamcą, że w
tych wszystkich sprawach dotyczących choćby kwestii społecznych, komisji Trójstronnej jego słowa są jedynie fałszem. Obecnie okazuje się, że Komisja Trójstronna jest również tylko teo-

Tego nie zobaczysz w telewizji:
Max Kolonko-Max TV
http://www.youtube.com/watch?v=3Wuoyr5915s
Bajka o aferze podsłuchowej
http://www.youtube.com/watch?v=4hAoYTJPSqA

Rząd gnicia narodowego
Nic się nie stało, Polacy, nic się k... nie stało! Można już iść na wino i
ośmiorniczki -- minister stawia, podatnicy płacą. Chwała nam i naszym kolegom, śmierć frajerom, "ch... z Polską wschodnią"
, z całym
tym "syfem i folklorem"
, jego "suwerennością - srennością i takimi tam
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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pierdołami"
.
Wszyscy rozsądni ludzie wiedzą przecież, o co biega i co tak naprawdę
jest ważne. No, odstrzeli się Nowaka i może jeszcze paru, co się okazali
za miętcy, ale ekipa ma się dobrze. A dla frajerów są zdawkowe przeprosiny "za styl" i chór najemnych propagandystów oraz tzw. autorytetów, powtarzających wyprodukowaną przez pijarowskie sztaby bajkę
o ataku na rząd grupy przestępców i ruskich agentów.
Bajka ma, trzeba przyznać, swoje słabości. Pierwsza: jest w oczywisty
sposób sprzeczna z tym, co mamy na taśmach. Prezes Belka
z ministrem Sienkiewiczem nie " troszczą się o państwo"
, jak wmawiają
medialne lizusy, nie naradzają się nad tym, jak odsunąć widmo kryzysu budżetowego.
Naradzają się, co i w zamian za co może prezes NBP zrobić dla PO,
aby odsunąć od niej widmo wyborczej przegranej. A gotów jest zrobić
dużo - wykupić rządowe obligacje, czego mu surowo zabrania konstytucja, poprzez rynek wtórny i pośrednictwo BGK, dosypać do prywatnych banków na 8-10 miesięcy przed wyborami pieniędzy, aby poluzowały politykę kredytową i wzmogły konsumpcję - czego mu z kolei
surowo zabrania prawo unijne, którego złamanie, jeśli się wyda, może
ściągnąć na Polskę bolesne konsekwencje...
Jeśli dodamy do tego wiedzę z innych rozmów - wymuszanie przez
premiera na prezesie Orlenu wyborczej ceny benzyny, " ściąganie"
przez Jurka Owsiaka " trzydziestu baniek"od spółek skarbu państwa na
przedwyborcze igrzyska etc. - to można podsumować najkrócej wszystkie te pogaduszki jako spiskowanie przeciwko demokracji.
Słychać, że choć po gardłodziurki nażarci na koszt podatnika frykasami i opici winem po cztery stówy za butelkę, choć odstawieni w Bossy
i Zegny, wożący się limuzynami i mieszkający w apartamentach, choć
mający całe państwo na swe posyłki, włącznie ze służbą dyplomatyczną
stająca na głowie, żeby dostarczać im najlepsze możliwe cygara - ci
ludzie mają jedną straszną troskę, jeden wielki strach: żeby ich tylko
nie odstawiono od żłobu.
Żeby " te oszołomy" nie wygrały wyborów, bo gdyby Partia " przepier..." głosowanie, gdyby tamci wygrali, to " zrobią kipisz"
i powsadzają panów ministrów i prezesów tam, gdzie też wprawdzie
karmią na koszt podatnika, ale nie ośmiorniczkami. Już sami panowie
prezesi i ministrowie najlepiej wiedzą, że jest za co.
I dla oddalenia tej przerażającej wizji, w której " oszołomy" mają 43
procent nie tylko w CBOS, ale i przy wyborczych urnach, rządząca
banda gotowa jest zrobić wszystko, dopuścić się każdego świństwa,
każdego nadużycia.
To jest na taśmach - wulgarne słownictwo, będące zdaniem premiera
jedynym powodem do przeprosin, to tylko zewnętrzny przejaw prymitywnej, dresiarskiej elity władzy, mającej na swe usługi chóry sprzedajnych intelektualistów, artystów i innych autorytetów. Znaczący. Nie
przypadkiem mówili Francuzi, że " styl to człowiek".
Ale mniejsza o formę elitarnych rozmówek, skupmy się na ich treści,
od której uparcie jest odwracana nasza uwaga.
Czy to, co jest na taśmach, jest decydujące? Niekoniecznie. Każdy może kupić "
Wprost" ze stenogramami albo wejść do internetu i osobiście
odsłuchać taśmy. Ile osób jednak skorzysta z tej możliwości? Powiedzmy, że gazetę kupi 200 tysięcy - rekord rekordów. Powiedzmy, że przeczyta nawet dwa razy tyle. I że jeszcze ze 100 tysięcy - nieprawdopodobne, ale załóżmy - zada sobie trud osobistego odsłuchiwania wielogodzinnych ministerialno-prezesowskich bełkotów na stronie internetowej...
To razem da nam pół miliona zorientowanych. Co to jest pół miliona
ludzi w wyborach? Przy przeciętnej frekwencji nie dość nawet do przekroczenia progu i znalezienia się w Sejmie. Przeciętna frekwencja to
12-14 milionów głosujących. Cała ta reszta, której głosy zadecydują do dalszego rządzenia PO, PSL i SLD muszą ich zebrać jakieś sześć,
siedem milionów - wie tyle, ule usłyszy w telewizji.
A wszystkie, poza jedną, telewizje i prawie wszystkie radia tą czy inną
metodą rząd kontroluje. Dlatego dziś przewala się przez nie korowód
kłamców i lizusów łżących tak bezczelnie, jak tego nie widzieliśmy od
czasów stanu wojennego. Czy ci ludzie, może ktoś zapytać, nie zdają
sobie sprawy z własnej śmieszności, z rozmiarów swej hipokryzji?
Czy nie pamiętają, że wysławiali kiedyś odwagę i dziennikarską niezależność Morozowskiego i Sekielskiego, że laudowali ich i nagradzali za
u
"jawnienie kulis władzy"
, obnażenie jej " niemoralnych sekretów"a teraz tupią i ryczą na Nisztora, domagając się jego aresztowania?
Czy nie pamiętają, że sekundowali PO w nieudolnych próbach skom-

promitowania PiS sensacjami pani Gronkiewicz Waltz o zaproszeniu
przez Lecha Kaczyńskiego jakiejś oficjalnej delegacji do restauracji na
koszt miasta? Że z powagą przyjmowali rewelacje pani Pitery
o kupieniu przez pisowca dorsza za 8,50 ze służbowej karty?
A teraz nic im nie przeszkadza, że jaśnie państwo z PO wydaje ze służbowych funduszy po tysiąc, dwa tysiące na luksusowe obiadki, na których - jak zapewniają - toczą się rozmowy całkowicie prywatne?
A skoro prywatne, to ich podsłuchanie było, powtarzają obłudne chóry, przestępstwem - choć nikt nie zająknął się o przestępstwie, gdy cały
rządowy agit-prop brechtał się z podsłuchanego Hoffmana czy Kaczmarka?
Albo kto pamięta, jakimż to niby deliktem konstytucyjnym dla Trybunału Stanu miał być fakt, że Ziobro, wówczas minister sprawiedliwości, " nielegalnie" poinformował o toczącym się postępowaniu swojego
premiera, Kaczyńskiego? A oto mamy taśmę, na której minister Sikorski kłapie dziobem o rzeczach będących formalnie ścisłą tajemnicą np. o operacji Zen - w prywatnej pono rozmowie z byłym ministrem
finansów. Za ten jeden passus powinien zostać Sikorski natychmiast
pozbawiony jeśli nie urzędu, to na pewno niezbędnego do jego utrzymania certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.
I co? Czy te wszystkie załgane autorytety z TVN, TOK FM
i wspierających je gazet nie zdają sobie sprawy, że demonstracyjnie
prezentują w najczystszej formie mentalność Kalego -- jak kto zabrać
krowy mnie, to złodziej, jak ja ukradnę, to brawo dla mnie?
Zdają sobie sprawę, ale " bój to jest ich ostatni"
. Nie ma żadnych skrupułów, żadnych norm, kiedy w oczy zagląda strach, że straszny Kaczyński, a teraz jeszcze równie albo i bardziej straszny Korwin zdobędą
władzę i " zrobią tu kipisz"
. Nie ma w takiej sytuacji kłamstwa ani bzdury, których oddani Partii redaktorzy, profesorowie i celebryci nie wygłoszą publicznie z oddaniem i zapałem.
I to jest druga słabość propagandowej narracji, bo nie dość, że
sprzeczna z tym, co jest na taśmach, i co każdy może, jeśli chce, odsłuchać, to jeszcze na dodatek jest zwyczajnie głupia i nielogiczna.
Oto płodzi pan premier wizję jakiegoś wielkiego spisku, wskazując
niedwuznacznie na Putina i FSB, na gazowe i węglowe interesy, sufluje chórom swych propagandystów frazy o ataku na rząd zorganizowanych przestępców - a cały ten spisek okazuje się dziełem paru chcących
sobie dorobić do napiwków kelnerów. I biznesmena, który do ostatniej
chwili był przez PO pieszczony, zapraszany, dawał jej działaczom zarobić, a oni mu powierzali strategiczne dla państwa kontrakty, choć był
jakoby ruskim agentem.
Jeśli do zamachu stanu wystarczy kelner z dyktafonem, jeśli agent
Putina jest z woli tego rządu jednym z głównych rozgrywających
w energetyce, to nie trzeba już żadnych taśm. To za doprowadzenie
państwa do takiego stanu Tusk i jego sitwa powinni zostać postawieni
przed Trybunał
i posadzeni
z długoletnimi wyrokami na podstawie
tylko tego, co głoszą
teraz oni sami i ich
propagandyści.
Ale, na szczęście, nic
się nie stało. Władza
przegłosowała większością głosów, że
nadal sobie ufa.
Ekipa zostaje
i niczego się, póki
co, nie obawia. Polska może gnić dalej.
Tylko smród tego
gnicia narasta coraz
bardziej, ale,
w końcu, jak kto nie
chce chodzić
z zatkanym nosem,
to może wyjechać.

Rafał
Ziemkiewicz
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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1.07.2014 Obradowała KM NSZZ
Solidarność Enea.

ENEA.
Stosowne pismo w uzgodnieni z innymi organizacjami w tym
temacie zostanie przekazane Zarządowi ENEA SA.
8. Przyjęto uchwały ws zawarcia Protokołu Dodatkowego do
ZUZP i ws. Regulaminu Pracy ENEA Centrum.
9. Sprawy różne:
- prezydium KM wyjaśni sprawę zamknięcia kas niezgodnie z
Regulaminem Pracy ENEA Operator.
- wyrównywanie stawek płac zasadniczych w ENEA Centrum i
ENEA Operator . Sprawę bada PIP.
- apel Dariusza Lissa . Piotr Adamski ustnie odniósł się do treści
apelu . Zainteresowany odpowiedź otrzyma na piśmie.
- następne posiedzenie KM 31.07-1.08.2014 we Wrześni .

1.07.2014 Kolejna grupa Pracowników
przeniesiona do Enea Centrum
Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad.

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu programu zebrania przystąpiono do jego realizacji:
1.Odczytano i przyjęto protokół z posiedzenia w dniu
28.05.2014r. .
2.Prezydium zdało relację z działań w jakich uczestniczyła KM
od ostatniego spotkania. Omówiono między innymi spotkanie w
ENEA Centrum ws. Regulaminu Pracy. Przebieg spotkania z
prawnikami Zarządu Regionu Wielkopolska ws . toczącego się
sporu restrukturyzacyjnego . Omówiono przebieg spotkania w
BHU zakończonego podpisaniem porozumienia płacowego na
2014r. oraz uzgodnienie regulaminu premiowania. Również zdano relację z przebiegu Kongresu SGiE na którym wybrano nowe
władze na kadencję 2014-2018.
3.Spór Restrukturyzacyjny. Na spotkaniu prezydium KM z
prawnikami ZR i na podstawie opinii działu prawnego Komisji
Krajowej, członkowie KM postanowili przyjąć dalsze procedowanie w tym temacie (szczegóły w biurze „S”) .
4. Społeczna inspekcja pracy. W związku z tegorocznymi wyborami na kadencję 2014-2018 należy dopasować strukturę SIP do
struktury organizacyjnej GK.
5.Regulamin Pracy w ENEA Centrum . Zostały wniesione ostatnie poprawki do regulaminu. Jeżeli zostaną one zaaprobowane
przez pozostałe strony , będzie można go podpisać.
6.Zebrani zapoznali się z treścią zmian zawartych w Protokole
Dodatkowym nr 34. Protokół ten zawiera propozycję zmian zapisów do ZUZP porządkujących sprawy Sp. ENEA SA, ENEA
Operator, ENEA Centrum i Sp. Energomiar. Członkowie KM
upoważnią prezydium KM do parafowania tego protokołu, po
jego uprzednim uzgodnieniu.
7. Grupowe Pracownicze Ubezpieczenie na Życie w GE ENEA.
Po analizie prezentacji przygotowanej przez ENEA , a dotyczącej dwóch sposobów dalszego prowadzenia grupowego ubezpieczenia dla pracowników : 1 Przekształcenie obecnego ubezpieczenia w program lojalnościowy PZU Pomoc ; 2 Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych i wyłonienie ubezpieczyciela. Podczas omawiania tego tematu w spotkaniu uczestniczyli : Dyrektor Departament Zarządzania Ryzykiem Marcin
Kliks ENEA , a PZU reprezentowali Damian Rybka i Beata Szafarz. Goście odpowiadali na pytania z sali i wyjaśniali kwestie
zasadności funkcjonowania podmiotu pod nazwą PZU POMOC
oraz kwestie związane z gwarancją pracowników co do rzetelności i możliwości egzekwowania należnych świadczeń przez pracowników będących w tym programie. Po konstruktywnej dyskusji zebrani postanowili , że ubezpieczyciel będzie wyłoniony
po przez procedurę zamówień publicznych. Tylko ta forma na
dzień dzisiejszy daje pełne gwarancje egzekwowania świadczeń , ponieważ stroną reprezentującą pracowników jest Zarząd

24.03.2014-Okupacja siedziby Enea S.A. w proteście przeciwko CUW

492 Pracowników Enea Operator z dniem 1 lipca 2014 zostało przeniesionych do Enea Centrum w ramach projektu
Centrum Usług Wspólnych (CUW). Zadania realizowane w
Operatorze przez Referat Sprawozdawczości i Obsługi Telefonicznej ,Zakład Rozliczeń i Windykacji, Zakład Obsługi Klienta
w Departamencie Sprzedaży Usług Dystrybucji oraz Pracownicy pracujący w w/w komórkach zasilili grono „zesłańców”
przeniesionych do Enea Centrum. Wcześniej taka akcja odbyła 1
stycznia i 1 marca 2014 r.
Pracodawcy lawirując miedzy zapisami Ustawy o związkach
zawodowych odmawiają stronie związkowej zawarcia porozumienia na okoliczność przenoszenia do innego pracodawcy.
Zgodnie z art.26/3 Ustawy o związkach zawodowych jeżeli
pracodawcy przy przenoszeniu Pracowników „zamierzają
podjąć działania dotyczące warunków zatrudnienia Pracowników, obowiązani są do podjęcia negocjacji w celu zawarcia
porozumienia w tym zakresie”.
Koronnym argumentem pracodawców jest to ,że przenoszenie
nie zmienia warunków zatrudnienia i przenoszonym pracownikom nic się nie dzieje.
Wiemy, że to jest nieprawda , np. Pracownicy Enea S.A. tracą na
dodatku szkodliwym, Pracownicy Operatora tracą opiekę medyczną oraz zmienia się im godziny pracy.
Wcześniejsze protesty: spór zbiorowy, wezwania do podjęcia
rokowań, powołanie Komitetu Protestacyjno-strajkowego,
oflagowanie, pogotowie strajkowe, referendum Strajkowe,
okupacja siedziby Enea S.A., dwugodzinny Strajk nie przyniosły spodziewanego efektu tj. zawarcia Porozumienia gwarantującego zachowanie dotychczasowych uprawnień u nowego pracodawcy.
Jakie działania należy jeszcze podjąć?

Czy stać nas na inne skuteczne protesty?
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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24.03.2014-Okupacja siedziby Enea S.A. w proteście przeciwko CUW

15.07.2014 Obradowała
Rada KSE NSZZ Solidarność.
W Koninie w siedzibie Zarządu Regionu na pierwszym w nowej
kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Rady Krajowej
Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność.

Członkowie Krajowej Sekcji Energetyki podczas obrad Rady.

Tematyka obrad:
1. Ukonstytuowanie władz Rady KSE. Po przyjęciu uchwał porządkowych Przewodniczący Rady KSE Roman Rutkowski
przedstawił propozycję składu Prezydium. Stosowną uchwałą, po
wcześniejszym tajnym głosowaniu przyjęto propozycję Przewodniczącego. Skład Prezydium Rady KSE :Przew.- R. Rutkowski,
Z-cy Przew.:-M. Boiński, B. Grzybowski, B. Kieleczawa, E.
Myszka, D. Jabłoński. Sekretarz- M. Szarata, Skarbnik- M. Brzuśmian. Członkowie Prezydium: -B. Stefaniak-Gnyp, R. Jusis, P.
Podgórski, K. Marzec.
2.Przestawiciele KSE w zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. W tajnych wyborach naszymi przedstawicielami zostali wybrani: R. Rutkowski, B. Stefaniak-Gnyp, T. Dachowski.
3.Przyjęto uchwały dotyczące prowadzenia Biura KSE, strony
internetowej oraz wydatkowania środków na jubileusz 60-lecia
Kapłaństwa ks. Czerneckiego.
4.Zgodnie z regulaminem Rady KSE ustalono terminy spotkań
Prezydium i Rady KSE. Obrady Rady odbywać się będą kolejno
w poszczególnych grupach energetycznych.

ła prezentację podsumowującą akcję PDO na koniec czerwca
2014 r. W tej edycji PDO uczestniczyło 11 Spółek GK Enea. 332
Pracowników złożyło akces skorzystania z oferty pracodawców.
Zgodę na skorzystanie z oferty dostało 299 Pracowników.
Jak to wyglądało w: - Enea Operator -125/125, Enea Wytwarzanie- 121/111, Enea Centrum-35/14, Energobud 20/20,
Enea S.A.-3/3. Uzyskaliśmy informację, że jeżeli rezerwa finansowa przeznaczana na tą edycję PDO nie zostanie wykorzystana
to możliwe będą następne oferty odejść. Dostaliśmy też zapewnienie, że możliwe jest odważanie stanowisk niezbędnych dla
prawidłowego funkcjonowania Komórek Organizacyjnych. Możliwe jest odmładzanie kadr poprzez przyjęcia młodych Pracowników. Decyzję w tych sprawach będą podejmowały „niezależne”
Zarządy GK Enea.
3.Delegacje. W grupie wprowadza się standaryzację procesów
rozliczania delegacji. Proces ten dotyczy też delegacji związkowych. W ramach posiadanych budżetów strona związkowa ma
się rozliczać z tych delegacji. Temat wywołał szeroką dyskusję.
Najwięcej kosztów związanych z delegacjami np. na spotkania z
Zarządem Enea S.A. ponosi Operator. Wszystkie Zarządy GK
zgodnie z zapisami ZUZP będą tworzyły budżety, temat zostanie
jeszcze dopracowany. Nowy system rozliczania delegacji zostanie wprowadzony od 1.01.2015 r.
4.CUW. Strona związkowa poruszyła temat związany z problemami z tworzeniem służb BHP w Enea Centrum. Obsługę BHP
mają prowadzić służby Operatora w ramach 1/8 etatu. Jak widać
pomysłodawcy CUW zapomnieli też o obowiązku tworzenia
takich służb w Enea Centrum. Dlaczego tworzy się stanowiska
Dyrektorów Departamentów w Enea Centrum, jeżeli nie przewiduje się zatrudniania pracowników? Prezes P.Orlof postara się
temat wyjaśnić, i przedstawić stronie społecznej na następnym
spotkaniu. Przejęcie służb HR przez Enea Centrum w ramach
projektu CUW. Dostaliśmy zapewnienie, że temat związany ze
służbami HR nie jest jeszcze przesądzony. Możliwe jest podporządkowanie tych służb pod Departament w Enea S.A.
5.Restrukturyzacja. Prowadzone są procesy związane z likwidacją spółki Energotur, oraz sprzedażą Sanatorium Energetyk. Strona społeczna po raz kolejny podkreśliła, że w tych procesach
najważniejsze jest właściwe zabezpieczenie interesów pracowniczych, np. zaproponowanie pracy w GK Pracownikom likwidowanych podmiotów, oraz podpisanie porozumień ze stroną społeczną na okoliczność sprzedaży. Osobną kwestią jest temat
związany z majątkiem socjalnym w GK Enea .W tym temacie
zdaniem strony społecznej należałoby zorganizować osobne spotkanie.
6.Działania oszczędnościowe. W GK prowadzone jest szereg
programów oszczędnościowych. Strona społeczna zaproponowała by do tych programów dołączyć zaniechanie wydawania bądź
znaczne ograniczenie nakładu periodyku „W KONTAKCIE”.
Biuletyny wydawane na bardzo dobrym papierze i zalegają w
różnych miejscach Operatora.

17.07.2014 W Enea S.A. o : Sytuacji w GK,
PDO, CUW, restrukturyzacji…….
W Baranowie na cyklicznym kwartalnym spotkaniu rozmawiano
o sytuacji w Grupie Kapitałowej Enea.
Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Sytuacja finansowa w GK. Prezes D. Gepfert przedstawiła
wyniki jakie osiągnęła grupa po rozliczeniu 5 miesięcy. Ponieważ jesteśmy spółką giełdową, rozpisywanie się w tym temacie
narażone jest na odpowiedzialność dyscyplinarną, dlatego poprzestaniemy na takiej krótkiej informacji.
2. Program Dobrowolnych Odejść (PDO). K. Łaszcz przedstawi-

Uczestnicy spotkania w Baranowie
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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18.07.2014
W Eneosie bez
podwyżek płac?
W Poznaniu, w siedzibie
spółki ENOS doszło do
spotkania z Zarządem
spółki.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy KM NSZZ Solidarność Enea.
Głównym tematem spotkania była polityka płacowa. Eneos jest
jedyną spółką, w której w 2014 r. nie dokonano akcji przeszeregowań i tym samym Pracownicy nie otrzymali żadnych podwyżek. W trakcie spotkania Prezes Piotr Koczorowski oznajmił, że
spółki nie stać na żadną podwyżkę w 2014 r.. Po przedstawieniu
argumentów przez obie strony, przedstawiciele KM NSZZ Solidarność złożyli żądanie podwyższenia płacy zasadniczej o 100 zł
z dniem 1 sierpnia. Do żądania dołączył się również MZZP GK
Enea.

18-20.07.2014 Spływ Solidarności
szlakiem JP II –DRAWA 2014.

Jak co roku w lipcu zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Drawnie aby uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności szlakiem Jana Pawła II -Drawa 2014. Organizatorem
już VIII edycji spływu była Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Pierwszego dnia tj. 18 lipca 2014
po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach uczestnicy spływu
skorzystali z kąpieli w jeziorze oraz spotkali się przy ognisku by
omówić sprawy organizacyjne ,oraz skosztować specjałów przywiezionych z domu oraz przygotowanych przez organizatorów
spływu.
19.07.2014 Próba sił. Po śniadaniu udaliśmy się pierwszy najtrudniejszy etap spływu tj. na odcinek od Drawna do Bogdanki18km Drawą płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa spływu prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i najpiękniejszych zakątków Europy . Widoki jakie można
było podziwiać rekompensowały trudy spływu. Ponieważ umiejętności mamy coraz większe to i wywrotek było bardzo mało. Krótki odpoczynek w Barnimu oraz pyszny żurek serwowany
przez organizatorów pozwolił nam nabrać sił na dalszą walkę z
Drawą. Ok. godz.16.00 zwycięsko dotarliśmy do Bogdanki.
Temperatura ponad 30 °C zachęcała do kąpieli i orzeźwienia się
w nurcie Drawy. Autokarem udaliśmy się do Posterunku Energetycznego Drawno gdzie czekał na nas obiad .Po krótkiej sjeście poobiedniej spotkaliśmy się przy ognisku. Były śpiewy, tańce oraz pasowanie na kajakarza tych , którzy pierwszy raz
uczestniczyli w naszym spływie. Zabawa była przednia potrawy
pyszne a noc bardzo krótka.

Krótki odpoczynek na trasie spływu

20.07.2014 Opalanie na Drawie. Po śniadanku przy pięknej słonecznej pogodzie wyruszyliśmy na drugi łatwiejszy odcinek
spływy tj. Prostynia – Drawno -19 km. Kąpiele słoneczne i nie
tylko oraz dzika Drawa pozwoliły w pełni ocenić piękno Drawieńskiego Parku Narodowego. Mieliśmy okazję podziwiać ujście Starej Drawy, oraz miejsce gdzie obie odnogi łączą się ponownie w jedno koryto. Spływ zakończyliśmy przypływając obok Góry Zamkowej na jezioro Dubie zwane również jeż. Adamowo w Drawnie. Organizatorzy zamówili piękną pogodę
(temp. 33 °C) więc słoneczko zadbało o odpowiednią opaleniznę.
Udar słoneczny nam nie groził, organizatorzy zadbali o kapelusiki dla każdego uczestnika spływu. Wypoczęci i szczęśliwi o
godz. 14.30 udaliśmy się na teren PE Drawno na potrawy z grilla przygotowane przez Anię i Wojtka. Pełni niezapomnianych wrażeń udaliśmy się do swoich miejsc
zamieszkania. Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia , opalenizna, zdjęcia oraz nadzieja ,że za rok
znów się spotkamy na IX Spływie Solidarności.
Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ
Solidarność Rejonu Dystrybucji Choszczno a
szczególnie: Damianowi, Alkowi, Andrzejowi
oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację spływu wielkie słowa podziękowania za
wzorową organizację.
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych spływów dostępne na naszej stronie: Menu-Aktualności.

28.07.2014 W Energobudzie o inkorporacji Zakładu Transportu
i nagrodzie na Dzień Energetyka.

W Poznaniu w siedzibie Zakładu Transportu EP (ZT) doszło do
spotkania stron dialogu społecznego w EP PUE Energobud. W
spotkaniu uczestniczył również przedstawiciele ZT. Zebranie
rozpoczęło się od krótkiej prezentacji nowo wybranego Zarządu
Energobudu , oraz przedstawieniu się wszystkich uczestników
spotkania. Prezes Zarządu Energobudu Ł. Powierża przedstawił
plan połączenia spółek Energobud i ZT. Połączenie ma nastąpić
od 1.09.2014 r. poprzez inkorporację ZT przez Energobud. Strona społeczna bazując na wcześniejszych doświadczeniach w
Grupie Kapitałowej Enea, zaproponowała spisanie porozumienia
w trybie art. 26/3 Ustawy o związkach zawodowych, gwarantu(Ciąg dalszy na stronie 7)
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jącego niepogorszenie warunków pracy Pracownikom przenoszonym do Energobudu. Pracodawcy poinformowali, że nie widzą podstaw do zawarcia w/w porozumienia. Jak oświadczyli,
celem inkorporacji jest poprawa kondycji ZT a nie jego likwidacja. Drugim tematem poruszanym w trakcie spotkania była nagroda na Dzień Energetyka. Niestety w tej kwestii nie udało się
nie dokonać żadnych ustaleń . Rozmowy mają być kontynuowane 5.08.2014 r. w Gronówku.
==============================================

Koalicji Radykalnej Lewicy (SYRIZA) Aleksis Cipras żąda referendum
w sprawie prywatyzacji DEI. Zapowiada też, że unieważni tę prywatyzację, jeśli dojdzie do władzy.

JAK ZARABIAĆ TO TYLKO W WARSZAWIE
Stolica wysunęła się w maju na czoło rankingu płacowego miast wojewódzkich. Na drugie miejsce awansował Gdańsk. Katowice spadły na
brązowe podium. Ostatnie miejsca okupują Kielce, Bydgoszcz, Białystok, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w maju o
4,8 proc. wyższe niż przed rokiem i wyniosło 3878 zł. To jednak tylko
średnia dla całego kraju. W poszczególnych miejscowościach pensje są
PRZEGLĄD PRASY
============================================== mocno zróżnicowane. Widać to między innymi w rankingu płacowym
miast wojewódzkich sporządzonym przez DGP na podstawie danych z
DUŻO MNIEJSZE EMERYTURY
regionalnych urzędów statystycznych. Wynika z niego, że w maju najwyższe zarobki były w Warszawie, gdzie przeciętne wynagrodzenie
Aż o 1200 zł brutto mniej wynoszą nowe emerytury w stosunku do
wyliczanych na starych zasadach. Nikt nie spodziewał się, że różnice wyniosło 5142 zł i było o 6,2 proc. wyższe niż przed rokiem oraz aż o
1264 zł wyższe od średniej krajowej. Co ważne, stolica w tym rankingu
będą tak duże i to już teraz- podaje "Gazeta Wyborcza".
Według danych ZUS emerytura liczona według starych zasad wynosiła zepchnęła z pierwszego miejsca Katowice. Jednak to miasto wciąż pow 2012 r. : stara – 2759 zł brutto, nowa – zaledwie 1728 zł brutto. W
zostaje liderem pod względem przeciętnych zarobków w okresie od
2011 r.: stara – 2660 zł brutto, nowa – 1694 zł brutto. W 2013 roku jest stycznia do maja. W poprzednich miesiącach pensje w tym mieście były
stara to 3036 zł brutto, a według zasad nowych - zaledwie 1856 zł brut- wyższe niż w Warszawie. Zwłaszcza wówczas gdy wypłacane były
to. Różnica wynosi prawie 1200 zł. W kolejnych latach emerytury będą dodatkowe wynagrodzenia w górnictwie.
jeszcze niższe. Eksperci alarmują, że różnice między nowymi a starymi Co ciekawe, w maju Katowice spadły na trzecie miejsce pod względem
wysokości płac. Na drugie miejsce wspiął się Gdańsk z przeciętną penświadczeniami są zbyt duże i nie będą społecznie akceptowane.
W gorszej sytuacji są kobiety, które mniej zarabiały od mężczyzn i
miały przerwy w pracy w związku z wychowywaniem dzieci oraz osoby, które pracowały na umowę o dzieło, ponieważ nie odprowadzają
składek emerytalnych. W złej sytuacji będą także pracownicy, którzy
często chorowali, bo w tym czasie pracodawca także nie przekazywał
składek na świadczenia emerytalne. I jest jeszcze jedna grupa pracowników, którzy będą zagrożeni ubóstwem – przedsiębiorcy. Będą dostawali groszowe emerytury, ponieważ odprowadzają niewielkie składki.
Eksperci sugerują, że należałoby 1 pkt proc. VAT przeznaczać na
część socjalną świadczeń, ponieważ system, w którym emerytura zależy wyłącznie od składek, oznacza ubóstwo dla wielu obywateli.

DOFINANSOWANIE MEDIÓW
Niejednokrotnie wobec największych mediów w Polsce wytaczany
jest argument, że ich działalność wspierana jest z pieniędzy podatników, głównie ze spółek Skarbu Państwa, władz samorządowych,
poszczególnych ministerstw czy też agencji rządowych.
Portale przeswietl.pl i biztok.pl sprawdziły to, a poniżej przedstawiamy
listę 13. mediów oraz sumę pieniędzy, jaką otrzymywały w każdym
roku od 2009 licząc.
13. Portal Onet.pl – 250 000 zł
12. Wydawnictwo Murator – 560 000 zł
11. Puls Biznesu – 726 000 zł
10. Portal Wirtualna Polska – 800 000 zł
9. Telewizja Polska SA – 3 200 000 zł
8. Miesięcznik gospodarczy ”Nowy Przemysł” – 3 300 000 zł
7. Gazeta Codzienna „Fakt” – 4 400 000 zł
6. Telewizja TVN – 4 800 000 zł
5. Gazeta „Rzeczpospolita” – 5 555 322 zł
4. Dziennik „Gazeta Prawna” – 5 600 000 zł
3. Grupa wydawnicza Polskapresse – 11 880 722 zł
2. Polska Agencja Prasowa – 17 050 000 zł
1. „Gazeta Wyborcza” – 27 700 000 zł

Grecja. Strajk przeciwko prywatyzacji;
przerwy w dostawach prądu
Na znacznych obszarach Grecji dochodziło 3.07.2014 R. do przerw w
dostawach energii elektrycznej z powodu strajku, zorganizowanego
przez związki zawodowe w proteście w proteście przeciwko planom
prywatyzacyjnym rządu. Pracę porzucili na 48 godzin pracownicy
przedsiębiorstwa energetycznego DEI; rząd zamierza sprzedać jedną
trzecią udziałów tego dostawcy energii elektrycznej. Z powodu strajku
stanęła ponad połowa greckich elektrowni. Związkowcy ostrzegają, że
przystąpią do strajku bezterminowego, jeśli rząd nie odstąpi od zamiaru
częściowej prywatyzacji DEI. Prądu zabrakło w czwartek m.in. na
przedmieściach Aten, w rejonie Salonik, a także na północy kraju oraz
na Peloponezie. Wyłączenia trwały od 30 minut do godziny i na razie
nie objęły dużych ośrodków turystycznych. Przywódca opozycyjnej

sją w wysokości 4749 zł. – Można mówić o pewnym zaskoczeniu –
potwierdza prof. Krystyna Strzała z Uniwersytetu Gdańskiego. Dodaje,
że o wysokich średnich zarobkach w mieście decyduje między innymi
Grupa Lotos, która płaci bardzo dobrze. Jest ona drugim po Orlenie
producentem paliw w Polsce. – Ponadto w Gdańsku realizowanych jest
bardzo dużo nowych inwestycji. Powstaje między innymi kolej metropolitalna – twierdzi prof. Strzała. Dodaje, że przy takich przedsięwzięciach wynagrodzenia są na ogół wysokie.
Narzekać nie mogą także pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w
Poznaniu, Krakowie, Szczecinie i Rzeszowie. Ich przeciętne zarobki
wynoszą od ponad 3,9 tys. zł do ponad 4,5 tys. zł. Są więc wyższe od
średniej krajowej. Przy tym na przykład w Rzeszowie są dość wysokie,
bo od ponad dekady otwierane są tam m.in. amerykańskie, kanadyjskie i
francuskie przedsiębiorstwa produkujące samoloty, części i akcesoria.
Firmy te muszą zatrudniać specjalistów o unikalnych kwalifikacjach.
Na drugim biegunie są Kielce, Bydgoszcz, Białystok, Zielona Góra i
Gorzów Wielkopolski, które okupują ostatnie pozycje rankingu z przeciętnym wynagrodzeniem wynoszącym 3,2–3,4 tys. zł. To nie przypadek. W miastach tych stosunkowo mało jest dużych firm, które kreują
popyt na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wśród dużych firm
są przede wszystkim supermarkety, a w nich wynagrodzenia nie są wysokie.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Landsberg -stary most na Warcie

ŚWIĘTO WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
„Prawda i wolność, albo istnieją razem,
albo też razem marnie giną” JP II

LICZBY MIESIĄCA

Lubniewice 22.05.2003r. Spotkanie 5 Solidarności

OKIEM JUJKI

-15,70 zł wartość akcji Enea 28.07.2014 godz.17.00
-5.0 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-0, 57 zł. za akcję, tyle naliczono dywidendy dla posiadaczy akcji
Enea na dzień 23.07.2014 r. Wypłata dywidendy nastąpi 12.08.2014 r.
-10752 zł. zapłaciła Kancelaria Prezydenta Komorowskiego, czyli my
wszyscy, za pochówek z honorami W.Jaruzelskiego.
-3188 zł. tyle średnio zarabia się w Gorzowie Wlkp. (ostanie
miejsce w kraju wśród miast wojewódzkich). Na drugim miejscu od
końca znajduje się Zielona Góra -3211 zł. Najlepiej zarabia się w

Warszawie- 5142 zł.
-10 % Lubuszan korzystało z opieki społecznej w 2013 r.
( żyło poniżej poziomu ubóstwa) .

-68 tys. Lubuszan korzysta z bezpłatnego dożywiania.
-ponad 2,8 mln osób w Polsce żyło w skrajnej nędzy w
2013 r. (około 230 tys. osób więcej niż w roku 2012)

-14688-osób uzyskało w Polsce w 2013 r. dochód powyżej
1 mln. zł.( w Lubuskim 277 osób, najwięcej w Mazowieckim3971osób).
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