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Plany kolejnej restrukturyzacji w
Operatorze
Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie liczby PE z 138 do 112. Zlikwidowanych ma być 26 PE, w tym 4 z OD Gorzów
Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin,
Dobiegniew).
Z 32 Rejonowych Dyspozycji Ruchu ma
powstać 11 Oddziałowych Dyspozycji
Stacji ( likwidacji mają ulec RDR-y w:
Sulęcinie, Choszcznie, Międzychodzie i
Dębnie)
Szczegóły na stronie 5 i 10

GP Polski na żużlu

Bł. J.Popiełuszko patronem ”S”

Obradowała KM NSZZ S Enea
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
28-29.08.2014 Obchody
Dnia Energetyka 2014

patycznie. Pracownicy OD Gorzów Wlkp. bardzo dobrze czują
się w swoim gronie, i potrafią wspólnie się bawić.

W Baranowie odbyły się centralne obchody Dnia Energetyka w
Grupie Enea. Podczas wystąpień przedstawicieli Zarządów można było usłyszeć o bardzo dobrych wynikach grupy. Ani słowem
nie wspomniano, że wyniki te osiąga się poprzez stałe ograniczanie zatrudnienia. Blokada przyjęć zewnętrznych, oraz kolejne
edycje programu dobrowolnych odejść stały się priorytetem
obecnych władz Enea. Podczas uroczystości w Baranowie ponad 100 pracowników otrzymało odznaki honorowe „ Zasłużony dla Grupy Enea” Wśród odznaczonych było 7 pracowników
z terenu Gorzowa Wlkp. :- A.Zaborski,- Ł.Mackiewicz,Z.Markowski,- Z.Bazan, -A.Wiarus, -M.Wacławik,- E.Masewicz Oby nigdy nikomu nie chciało się tego zmienić.

Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu –Aktualności

29.08.2014 Nowy
emeryt Józef Górski

Odznaczeni w towarzystwie Prez. K.Zamasza i M.Szymankiewicza

W części artystycznej wystąpił Kabaret Moralnego Niepokoju.

Do szczęśliwców, którzy doczekali
emerytury w grupie Enea dołączył Józef Górki elektromonter automatyki i
zabezpieczeń z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spotkaniu Kolegi Józefa jakie
odbyło się w Pałacyku Ślubów, uczestniczyła rodzina, przedstawiciele Kierownictwa, byli i obecni
współpracownicy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność, czyli
związku do którego Józef należy i do którego mamy nadzieję
nadal będzie należał. Okolicznościowe spotkanie upłynęło w
miłej i sympatycznej atmosferze. Były wspomnienia, prezenty
życzenia, oraz tradycyjne ”sto lat”. Chór tenorów popisowo odśpiewał HYMN EMERYTÓW. Józefa zapraszamy do częstych
odwiedzin, oraz działalności w Kole Emerytów i Rencistów
działającym przy naszej Komisji Podzakładowej.

Kabaret Moralnego Niepokoju

Atmosfera niepokoju, nie tylko moralnego
unosiła się nad Baranowem.
Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. swoje branżowe święto tradycyjnie obchodzili w Ośrodku Szkoleniowym w
Zdroisku. 29.08.2014 odbyła się uroczysta akademia. W części
artystycznej wystąpił Kabaret Skeczów Męczących. Występ kabaretu przerywany był niespodziewanymi zanikami napięcia.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania

30.08.2014 Turniej piłkarski o puchar
NSZZ Solidarność.

Wystrój i oprawa ośrodka nawiązywała do czasów PRL-u. Organizatorzy zadbali żeby nikt nie chodził głodny. Była zabawa,
konkursy oraz popisy na parkiecie. Jak zawsze było miło i sym-

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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30.08.2014 Tusk idzie do Brukseli

(Ciąg dalszy ze strony 2)

W Zdroisku już po raz dwudziesty drugi spotkali się zwolennicy
aktywnego wypoczynku, by rywalizować o Puchar Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w piłce
nożnej. Turniej w Zdroisku połączony był z Festynem sportowoBolesna prawda.
rekreacyjnym dla Pracowników Grupy Enea oraz ich rodzin. W
Najwięcej o premierze Tusku mówią nam jego nagłe przenoturnieju wystartowały 3 drużyny.
siny na wysokie i dobrze opłacane stanowisko urzędnika w
Brukseli, jako karierowiczu i człowieku zakłamanym. Tak, to
jest awans dla samego Tuska, ale nie dla Polski. Odchodzi
niestety 7 lat za późno. Cała działalność polityczna premiera
była jak z tego wynika podporządkowana karierze osobistej.
Ma on na swoim koncie jako premier posiadający w kraju
ogromną władzę cały szereg błędów, ustępstw i zaniechań,
godzących w interes Polski. To jest tak duża liczba spraw, że
można tu zrobić długi rachunek, który powinien on zapłacić
za swój awans do Brukseli. Od likwidacji przemysłu stoczniowego do wydłużenia pracy rodakom do 67 roku życia. Ale
jeszcze więcej o Tusku mówi nam sam sposób przeprowadzenia całej tej operacji, zakłamanej od początku, trzymanej w
tajemnicy przed opinią w kraju, przed którą nieustannie zaprzeczał, że się tam wybiera. Mówił, że najważniejsze dla
niego to kierowanie rządem, partią, jednym słowem praca
dla kraju. To, że zostawia swoją partię, swój rząd w trudnej
sytuacji, to ich sprawa i w efekcie będzie z pożytkiem dla nas,
Zwycięzcy drużyna Energobudu
obywateli, ale że pozostawił po tych 7 latach kraj słaby, elity
Bezkonkurencyjna okazała się drużyna
Energobudu Gorzów Wlkp. , która wygrała władzy zepsute, zdeprawowane – tego mu historia nie wybawszystkie mecze. Królem strzelców turnie- czy. Na razie mamy rodzaj amoku w mediach, przypominaju został Wiktor Narkun (na zdjęciu objący amok Rosjan dumnych z polityki imperialistycznej Putiok )z Centrali Oddziału Dystrybucji Gona, jednak to jest wynik mącenia ludziom w głowach. I wczerzów Wlkp. Zabawa była przedśniej czy później prawda wyjdzie na wierzch.
nia ,zawodnicy rywalizowali w sportowej
Oby to nie była prawda zbyt bolesna dla Polaków.
atmosferze, dzięki temu odbyło się bez
30.08.2014 Stal Gorzów najlepsza w
kontuzji . Organizatorzy zadbali o okolicznościowe dyplomy, puchary oraz upominki.
GP Polski na żużlu w Gorzowie Wlkp.
Końcowa klasyfikacja Turnieju:
Sensacyjnym
zwycięstwem Bartosza Zmarzlika zakończyło się
1.Energobud Gorzów Wlkp.
Grand
Prix
Polski,
które rozegrano na torze w Gorzowie Wlkp.
2.Centrala OD Gorzów Wlkp.
Na podium stanęli również Matej Zagar i Krzysztof Kasprzak.
3.RD Gorzów Wlkp.

( wszyscy Stal Gorzów Wlkp.)
Dla Bartosza Zmarzlika to największy sukces w dotychczasowej karierze. 19-latek po raz trzeci startował z dziką kartą w Grand
Prix
Polski
w Gorzowie
i po raz
drugi
stanął
na podium.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Turnieju o Puchar NSZZ”S”
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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31.08.2014 Święto Solidarności i Wolności.
Dzień Solidarności i Wolności to polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu
Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów
Europy Środkowej i Wschodniej.
Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Za symboliczną datę
przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumienia w
Gdańsku. Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005.

Obchody święta w Gorzowie Wlkp.
Obchody święta Solidarności rozpoczęła Msza święta w intencji
Przypomnijmy, że w swoim debiutanckim występie Zmarzlik zajął
działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
trzecie miejsce. Wychowanek Stali Gorzów w sobotnich zawodach
„Solidarność” ,Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz powrotu do
imponował szybkością i dobrymi startami. Grand Prix Polski pechowo
zdrowia ks. W. Andrzejewskiego kapelana Gorzowskiej Solidarzakończyło się
ności. Liturgii
dla Nielsa Kriprzewodniczył
stiana Iversena i
Ks. Biskupa
Grega
Hancocka. (na
Tadeusz Lityńzdjęciu obok)
ski. Wśród 10
Obaj zawodnicy
pocztów sztanzanotowali groźdarowych
ny upadek w
uczestniczączternastym wycych w obchościgu. Iversena
dach rocznicopociągnęło na
wych był oczywyjściu z pierwszego łuku i wpadł w jadącego pod bandą Amerykanina.
wiście i nasz.
Ręka Hancocka znalazła się pomiędzy błotnikiem a tylnym kołem motocykla Duńczyka. Po pierwszych badaniach u "Grina" stwierdzono
Po mszy św. odbyło się tradycyjne spotkanie przy Białym Krzyzłamanie kości środkowego palca u lewej ręki, a u "PUK-a" uraz więza- żu (modlitwa, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy,
deł w lewym kolanie. Obaj zostali odwiezieni do szpitala.
odśpiewanie hymnu )
W sobotę na torze w Gorzowie rywalizowało aż pięciu reprezentantów W samo południe w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece PuPolski. Nie mogą zaliczyć oni swoich występów do udanych. Jarosław
blicznej odbyła się uroczystość okolicznościowa.
Hampel w pięciu biegach nie zdobył żadnego punktu. "Mały" może
Wojewoda
Lubuski Jerzy Ostrouch wręczył ordery „za zasługi
mówić o sporym pechu, gdyż w swoim ostatnim biegu zanotował defekt
dla
przemian
demokratycznych w Polsce”
na prowadzeniu na
ostatnim kółku. Z
kolei Adrian Cyfer
i Łukasz Kaczmarek zdobyli po dwa
punkty. Na zdjęciu
obok :
Od lewej M.Zagar,
B.Zmarzlik,
K.Kasprzak
Podczas GP w Gorzowie Wlkp. odbyła się miła uroczystość pożegnania T.
Golloba z całym
cyklem, w którym
przez wiele lat rywalizował o tytuł najlepszego żużlowca globu, a upragniony, złoty medal wywalczył w 2010
roku startując właśnie wówczas w barwach gorzowskiej Stali. Wcześniej
26.08.2014 odsłonięto pamiątkową
tablicę z brązu z odciskiem dłoni Tomasza Golloba. Umieszczono ją na
stadionie im. Edwarda Jancarza na trybunie przeciwległej do startu. W ten
sposób Stal Gorzów chciała uhonorować naszego mistrza za jego zasługi na
rzecz polskiego i gorzowskiego
speedwaya.

Więcej zdjęć oraz szczegółowe
wyniki –na naszej stronie:
Menu -Aktualności

Wspólne zdjęcie osób odznaczonych
Jarosław Porwich na podstawie uchwały zarządu Regionu Gorzów
Wlkp. wręczył nagrody Feniks 2013 „za wniesienie szczególnego wkładu na rzecz Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność: Krzysztofowi
Gonerskiemu, Krzysztofowi Hańbickiemu , wdowie po zmarłym Henryku Wieliczko. Feniks dla ” ks. Witolda Andrzejewskiego zostanie
przekazany w terminie późniejszym.
Wieczorem w klubie „Pod
Filarami” odbyło się kameralne
spotkanie , które uświetnił
koncert Kwartetu
PRO FORMA z Poznania.
Lista odznaczonych oraz
więcej zdjęć na naszej
stronie: Menu –Aktualności
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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31.08.2014 Bł. Jerzy
Popiełuszko
patronem
NSZZ Solidarność.
Na wniosek NSZZ
“Solidarność” złożony do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski, Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszeka podjęła decyzję o ustanowieniu naszego kapelana, bł. ks. Jerzego Popiełuszki
patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
“Solidarność”.
Dekret został odczytany podczas rocznicowej mszy św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku przez Metropolitę Gdańskiego ks.
Abp Sławoja Leszka Głódzia.
Ksiądz. Jerzy oddał życie, aby Solidarność mogła żyć i zawsze jest z nami. Od teraz nie tylko jako nasz kapelan, ale i
patron – powiedział szef Związku Piotr Duda. – To wspaniały
dzień – dodał.
Decyzję o złożeniu takiego wniosku podjął Krajowy Zjazd Delegatów w październiku 2010 roku we Wrocławiu.

4-5.09.2014 Projekt restrukturyzacji w
Operatorze: harmonizacja OD,
standaryzacja PE, przebudowa pomiarów,
reorganizacja służb ruchu.
Z inicjatywy Zarządu w Baranowie doszło do spotkania stron
dialogu społecznego w Operatorze. Na spotkanie strawił się cały
Zarząd, Dyrektorzy Oddziałów , Dyrektorzy Departamentów,
Kierownicy projektów oraz szeroka reprezentacja strony związkowej. Celem dwudniowego spotkania
było przedstawienie
„ Projektu zharmonizowanych zmian organizacyjnych” przyjętych przez Zarząd
Operatora 2.09.2014 r
Strona społeczna na
spotkaniu w Baranowie

„ Panta rei”- wszystko płynie, od tej sentencji Heraklita wyrażającej przekonanie o braku stałości w świecie rozpoczął swoje
wystąpienie Prezes Zarządu Operatora M. Jarczyński. Podkreślił,
że projekt zmian w Operatorze został opracowany przez praktyków tj. doświadczonych Dyrektorów i Kierowników Operatora.
Następnie przedstawił wyzwania stojące przed Operatorem, oraz
główne cele wynikające z realizacji strategii Grupy Enea. Prezes
Jarczyński ( na zdjęciu poniżej) podkreślił, że historyczne uwarunkowania oraz przyzwyczajenia w Oddziałach Dystrybucji
powodują nieefektywność tych komórek.

Następnie kierownicy zespołów projektowych przedstawili cztery najważniejsze projekty zmian w Operatorze:

B. Strzelecka przedstawia efekty prac zespołów pod jej kierownictwem

I-Harmonizacja struktur Oddziałów Dystrybucji (OD). Projekt ten przewiduje ujednolicenie struktur i zadań w ramach Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Przedstawiono nową strukturę
opartą na czterech departamentach. Dyrektorzy Departamentów
przedstawili uzasadnienie do proponowanych zmian. Nowa
struktura ma zacząć obowiązywać od 1.01.2015 r.
II-Standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE). PE podzielono w zależności od posiadanej infrastruktury oraz liczby
klientów na cztery grupy: 1. Wielkomiejskie ( Poznań, Bydgoszcz, Szczecin). 2.Miejskie typu A ( Gorzów Wlkp. , Zielona
Góra, Inowrocław). 3. Miejskie typu B – 15 PE ( żaden z terenu
OD Gorzów Wlkp.) 4. Trenowe -91 PE w tym 14 z OD Gorzów
Wlkp. Proponowane zmiany spowodują zmniejszenie liczby
PE z 138 do 112. Zlikwidowanych ma być 26 PE, w tym 4 z
OD Gorzów Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew). Posterunki ,które pozostaną zostaną wyposażone w dodatkowy sprzęt oraz mają zostać wzmocnione kadrowo. Liczba
etatów PE ma się zwiększyć o 124 . Proponowane zmiany dla
159 osób spowodują zmianę miejsca pracy. Dla 93 osób będzie
wiązać się to z dojazdami do nowego miejsca pracy ( dojazd nie
więcej niż 25 km.)
III-Przebudowa obszaru pomiarów. Projektowane jest powstanie Departamentu Zarzadzania Informacją Pomiarową. Powołanie nowego departamentu wiąże się ze zmianami w Departamentach: Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych i Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Przedstawiono propozycję ramowego schematu przedsiębiorstwa oraz strukturę organizacyjną OD i RD. Nowe
schematy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.
IV- Reorganizacja Służb Ruchu. Przedstawiono docelowy model organizacji służb ruchu- tójpoziomowa struktura hierarchiczna: - Jedna Centralna Dyspozycja Mocy- (CDM), - Pięć Oddziałowych Dyspozycji Stacji- (ODS), - Jedenaście Regionalnych
Dyspozycji Mocy(RDM). Zebranych zapoznano z zakresem
kompetencji poszczególnych Dyspozycji. 32 Rejonowe Dyspozycji Ruchu poddano weryfikacji w wyniku której na ich
miejsce ma powstać 11 ODS Na terenie OD Gorzów Wlkp.
mają funkcjonować dwie dyspozycje, po jednej ODS i RDM.
Przedstawiono harmonogram wprowadzenia w życie proponowanych zmian. Zakończenie procesy reorganizacji służb ruchu
przewidziano na koniec 2017 r. Połączenie RDR Gorzów, Dębno, Choszczno, Międzychód, Sulęcin przewidziano na koniec
2016 r. Skutków społecznych proponowanych zmian nie przedstawiono. Nie ma jeszcze opracowanej etatyzacji poszczególnych
dyspozycji. Po jej przeprowadzeniu okaże ilu dyspozytorów
nie znajdzie zatrudnienia w nowych komórkach.
Stronę związkową poproszono oficjalne o wyrażenie opinii w/s
proponowanych zmian do 22.09.2014 r. Brak ustosunkowania się
do proponowanych projektów w w/w terminie będzie skutkował
domniemaniem akceptacji.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Przedstawiciele pracodawców odpowiadali na pytania str. społecznej

Obecni na spotkaniu przedstawiciele strony związkowej na gorąco po prezentacji zadali szereg pytań .
Oto niektóre z nich:
1. Przedstawiona prezentacja upoważnia stronę związkową
do ogłoszenia akcji strajkowej. -Jak Zarząd zamierza wprowadzić proponowane zmiany skoro łamią wcześniej zawarte
porozumienia:
Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r.:
§4 pkt 3.
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z o.o. w
celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Organizacyjnego
ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z
o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadzenie działalności
gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru działania
ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”.
Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r. gwarantuje zachowanie dotychczasowego miejsca pracy:
§5
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warunków
pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, od obowiązującego
w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postanowienia ust. 2.
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje:
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony rozumieją
miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do pracy i gdzie
ją kończy;
d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem ewentualnej ich modyfikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi Strony Pracodawców.
3. Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może być im
zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków pracy odpowiednich do kwalifikacji lub umożliwienia podniesienia posiadanych kwalifikacji
na koszt Strony Pracodawców oraz jednocześnie pod warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy i nie niższej od dotychczas
przy sługującej, w rozumieniu postanowień ust. 2 lit. a, b, a także zachowania miejsca pracy w rozumieniu postanowienia ust. 2 lit. c.

Odp. Zdaniem strony pracodawcy proponowane zmiany nie łamią w/w porozumień.
2. Czy Zarząd jest gotowy do rozmów celem zawarcia porozumienia odnośnie zagwarantowania niepogorszenia warunków pracy i płacy pracownikom Operatora.
Odp. Tak jesteśmy gotowi do rozmów, po wyrażeniu opinii przez
stronę związkową.
3.Gdzie ma powstać CDM, i dlaczego w Poznaniu?.
Odp. Faktycznie ma powstać w Poznaniu na ul Strzeszyńskiej.
Powstanie jeszcze rezerwowa CDM, jej lokalizacja jeszcze nie
jest przesądzona.
4.W nowej strukturze Operatora nie ma Biura Prawnego. Co
się stanie z Pracownikami tam zatrudnionymi?
Odp. Rozważanych jest kilka wariantów, wystartowanie w rekrutacji do Enea Centrum, PDO, alokacja w strukturach Operatora.
5.Dlaczego PE Trzciel, który ma największą ilość awarii ma
zostać zlikwidowany? Czy do wzoru decydującego o przyszłości PE brano pod uwagę awaryjność sieci na danym terenie?
Odp. Stopnia awaryjności nie brano pod uwagę przy decydowa-

niu o tym , które PE maja zostać. W PE o największej awaryjności będą inwestowane duże środki celem poprawy stanu sieci na
tych terenach.
6.Brak alokacji pracowników do nowych struktur nie pozwala nam poznać pełnych skutków społecznych proponowanych
zmian.
Odp. Alokację dostaniemy po zakończeniu procesu konsultacji.
7. Co z dyspozytorami, którzy nie znajdą miejsca w nowych
strukturach dyspozycji ruchu ?
Odp. Nie ma jeszcze etatyzacji, więc nie możemy mówić dla ilu
z nich zabraknie pracy w dyspozycjach . 38 Pracowników dyspozycji odejdzie na emerytury do końca 2016 r.
8. Zmuszanie pracowników do startowania w rekrutacjach
wewnętrznych, omija zawarte porozumienia i ogranicza
uprawnienia Pracowników.
Odp. Nikt nikogo nie zmusza do takich działań.
9.Czy przedstawiona prezentacja zamyka procesy restrukturyzacyjne w Operatorze?
Odp. Nie
10. Co z pracownikami, którzy nie zgodzą się na zmianę
miejsca pracy?
Odp. Rozważanych jest kilka wariantów, w tym kolejne PDO.
11. Jak będzie wyglądała praca w projektowanych połączonych RDM, skoro już teraz przy usuwaniu awarii pracuje 8
osób.
Odp. Jest to kwestia organizacyjna. Planowana jest rozbudowa
istniejących RDM. Tylko w Bydgoszczy planuje się budowę
nowej RDM.
12.W strukturze RD , która ma obowiązywać od styczna 2015
r. funkcjonuje Sekcja Administracji i Logistyki. Jaki cel
przyświeca rozwalaniu istniejącej komórki administracyjnej
w RD Sulęcin, poprzez przeniesienie od października 2014 r.
Kierowniczki Sekcji Administracyjnej do CUW w ramach
przenoszenie Kadr z Operatora do Enea Centrum?
Odp. Temat nie jest znany Zarządowi Operatora. Zostanie rozpoznany w późniejszym terminie.
13. Czy obecna liczba PE jest stała?
Odp. Nie liczba oraz charakter PE będzie się zmieniał, w zależności od rozwoju danego terenu.

9.09.2014 Pikieta przed siedzibą Lidla w
Tarnowie Podgórnym.
Ok. 700 osób pikietowało przed siedzibą zarządu spółki Lidl
Polska w Tarnowie Podgórnym. Wsród protestujących były delegacje z 17 Zarządów Regionów , w tym i Gorzowskiego.
Po bojkotowaniu sieci Lidl , pikietach przed sklepami i blokadami kas , była to już kolejna akcja NZZZ Solidarność. Domagamy się poprawy warunków pracy w sklepach i centrach dystry-
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bucyjnych należących do tej sieci handlowej oraz przywrócenia
do pracy zwolnionych działaczy związkowych. Dotychczasowe
próby skłonienia tego pracodawcy do rozpoczęcia dialogu społecznego nie przyniosły skutku dlatego dalej protestujemy i będziemy protestować do skutku.
Podczas trwania akcji protestacyjnej szef handlowej Solidarności
Alfred Bujara mówił m.in. o podwójnych standardach traktowania pracowników w sieciach Lidl. Przekonywał, że w Niemczech
skąd pochodzi ta sieć są oni traktowani nieporównywalnie lepiej
niż w Polsce. - Stosunek kosztów osobowych do obrotów sklepów jest u nas ok. 3 razy mniejszy, niż w Niemczech. Polscy
pracownicy przynoszą koncernowi gigantyczne zyski, ale ich
wynagrodzenia są kilkakrotnie niższe od tych w Niemczech. Z
kolei ceny wielu produktów w sklepach u nas i na Zachodzie są
porównywalne.
Podczas pikiety protestujący wręczyli przedstawicielom zarządu
spółki petycję z postulatami
Konflikt w Lidlu trwa od wielu miesięcy. W styczniu ubiegłego
roku pracownicy tej sieci założyli organizację związkową Solidarności. Kierownictwo Lidla od samego początku unikało rzeczywistego dialogu ze stroną społeczną, a wszelkie skargi i propozycje pracowników zrzeszonych w NSZZ Solidarność były
ignorowane. W grudniu 2013 roku przewodnicząca zakładowej
organizacji związkowej w Lidl Polska Justyna Chrapowicz i jej
zastępca Artur Szuszkiewicz otrzymali wypowiedzenia z pracy.
Jednym z postulatów Solidarności w Lidl jest również zwiększenie stanu zatrudnienia. Jak podkreślają związkowcy pracowników w sklepach i centrach dystrybucyjnych jest za mało, a zakres ich obowiązków jest stale poszerzany. - Pracownik musi
robić wszystko na raz. M.in. obsługiwać klientów na kasie, układać towar na półkach, uzupełniać braki, a w międzyczasie wypiekać pieczywo w sklepowym piecu.
Pracownicy Lidla skarżą się również na to, że są zatrudniani na
czas określony i w niepełnym wymiarze godzin. - Podczas naszych wcześniejszych protestów, Lidl chwalił się, że podniósł
płace w swoich sklepach i teraz na „dzień dobry” pracownik
zarabia tam ponad 2 tys. brutto. Co z tego skoro pracownicy są
zatrudniani na niepełny etat i zamiast tych 2 tys. dostają np. 1300
zł brutto - wskazuje Alfred Bujara.
Do końca września trwać będzie internetowa kampania Solidarności i Uni Global, światowej federacji związków zawodowych
zrzeszających m.in. pracowników handlu. Polega ona na wysyłaniu drogą elektroniczną petycji w sprawie sytuacji w polskich
sklepach Lidl do centrali sieci w Niemczech. Wziąć udział w
akcji można za pośrednictwem specjalnej strony internetowej :
www.labourstartcampaings.net.

Przedstawiciele ZR Gorzów obecni na pikiecie przed LIDLEM

12-19.09.2014 Wycieczka do Bułgarii
Energetycy z terenu Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. postanowili przedłużyć sobie lato i w tym celu udali się do Bułgarii.

Wspólne wyjście do Nessebaru

Z Warszawy liniami Small Planet polecieliśmy do Burgas. Z
lotniska udaliśmy się do naszego miejsca wypadowego czyli do
hotelu Yavor Palace w Słonecznym Brzegu. Podczas tygodniowego pobytu w Bułgarii mieliśmy okazję skorzystać:- z ciepłych kąpieli w Morzu Czarnym,- trochę chłodniejszych kąpieli
basenie hotelowym, -opalania na terenie hotelowym i nie tylko, spacerów po piaszczystych plażach Słonecznego Brzegu,- wspólnych śpiewów i zabawy przy Polskiej muzyce,- Wieczoru Bułgarskiego, podczas którego mogliśmy skosztować regionalnych
potraw oraz podziwiać występy zespołów regionalnych, - zwiedzania starych dzielnic Nessebaru jednej z najstarszych osad w
Bułgarii, wpisanych do Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.
Tygodniowy pobyt minął szybko i trzeba było wracać do
„piekiełka” panującego w Enea. Dobrze ,że choć przez chwilę
udało nam się zapomnieć o tym co się dzieje w Naszej Firmie.
Czas spędzony w Bułgarii był czasem wspólnej zabawy i
odpoczynku.
Teraz trzeba będzie wspólnie walczyć o obronę
NASZYCH MIEJSC PRACY.

Więcej zdjęć z tej i wcześniejszych wycieczek na naszej
stronie-Menu-Galeria zdjęć-Wycieczki zagraniczne

19.09.2014 r. O CUW i innych
problemach w Enea Centrum.
W siedzibie Sp. ENEA Centrum przy ulicy Góreckiej w Poznaniu spotkał się Zarząd ze stroną społeczną w celu przedstawienia obecnej sytuacji związanej ze stopniem realizacji projektów
optymalizacji i ujednolicania jakie obecnie są wdrażane w Sp.
W pierwszej części spotkania członkowie zarządu omówili stopień realizacji projektów : CUW FK; CUW IT; CUW OK; CUW
HR; CUW OP; CUW Logistyka. Przyjmuje się , że projekty zostaną w pełni wdrożone do końca bieżącego roku . Następnie strona społeczna skierowała do zarządu szereg
uwag dotyczących między innymi :
1.Brak komunikacji telefonicznej z Serwis Desk, co powoduje długie okresy oczekiwania na załatwienie zlecenia. W odpowiedzi Zarząd usprawiedliwia się , że są to
kłopoty przejściowe związane z ujednolicaniem funkcjonowania obszaru IT.
2.Kolejna sprawa dotyczy pisma skierowanego przez ZZ.
„S” ws. tabeli zaszeregowania stanowisk i płac oraz osób
nie mieszczących się w tej tabeli. Zarząd udzieli w tym
temacie odpowiedzi pisemnej( tylko jak długo będzie
trzeba czekać na tą odpowiedź ?).
3.Co z Panią Leszkiewicz Ewą z RD Sulęcin , która nie
świadomie popełniła błąd w wypełnianiu ankiety , co spowodowało zakwalifikowanie jej stanowiska kierownika ds. administracyjnych jako pracownika do zadań z zakresu kadr i w ten
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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sposób RD Sulecin jako jedyny z RD znalazł się w schemacie
organizacyjnym CUW HR . Zarząd udając „Greka” nie wie o tej
sprawie i argumentuje to brakiem jakiegokolwiek kontaktu ze
strony pani Leszkiewicz ( strona społeczna jak i osoba zainteresowana informowała o tym fakcie dyrektora OD Gorzów , Zarząd ENEA Centrum i Zarząd ENEA SA). Sprawa będzie jeszcze
raz analizowana.

22.09.2014 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.

Członkowie KM podczas obrad w Szczecinie

Uczestnicy spotkania w Enea Centrum

4.Strona społeczna w imieniu Głównej Komisji Wyborczej SIP
upomniała Zarząd , że blokowanie udostępnienia list pracowników w celu przeprowadzenia wyborów SIP w GK ENEA , a tym
samym w Sp. ENEA Centrum jest znaczącym utrudnianiem
funkcjonowania SIP i może prowadzić do sankcji karnych. Po
raz kolejny strona społeczna zaapelowała o jak najszybsze przekazanie list pracowników do GKW SIP.
5.Związkowcy zarzucili Zarządowi Enea Centrum łamanie praw
pracowniczych , sprawa dotyczy pracowników obsługi prawnej
nie będących prawnikami. Przy przejmowaniu obsługi prawnej z
Enea Operator wspomnianym pracownikom mającym ochronę
zatrudnienia , nie zaproponowano przejścia do nowego podmiotu
z paragrafu 23 1 KP ( jak innym grupom wcześniej już przenoszonym, w tym również biura prawnego z Enea Wytwarzanie).
ale zmuszano do rozwiązania umowy u obecnego pracodawcy i
podpisanie nowej umowy u przyszłego pracodawcy , co z góry
powodowało utratę nabytych uprawnień i nie gwarantowało
dłuższej perspektywy zatrudnienia oczywiście na gorszych warunkach. Część osób wystraszyło się i poddało tej procedurze ,
ale są osoby , które nie przyjęły tych warunków i co z nimi. W
odpowiedzi Zarząd zakończył już rekrutację i los tych osób nie
jest w ich gestii zainteresowania .
6. Na koniec pierwszej części spotkania strona społeczna zapytała Zarząd jak będzie wyglądało od przyszłego roku administrowanie przez Sp. FŚS GK ENEA . W odpowiedzi usłyszeliśmy ,
że nic w tej materii się nie zmieni , to znaczy na dotychczasowych zasadach.
Druga część spotkania dotyczyła trwającego obecnie w Sp.
ENEA Centrum projektu dopasowywania.
Cele i założenia projektu omówiła pani A. Dembińska. Ma on na
celu przegląd kompetencji pracowników którzy obecnie zasilili
szeregi ENEA Centrum . Warsztaty w których uczestniczą pozwolą w sposób jak najbardziej rzetelny i obiektywny sprawdzić
wiedzę , kompetencje i doświadczenie tych osób. Wynik przeprowadzonego projektu pozwoli w sposób optymalny na dopasowanie pracowników do struktury Sp. , po przez określenie mocnych i słabszych stron pracownika , będzie możliwość prowadzenia odpowiednich szkoleń oraz wytyczenia ścieżki kariery .
O wynikach, a co za tym idzie, skutkach społecznych, strona
związkowa będzie poinformowana.
Następne spotkanie w sprawach projektów odbędzie się
23.10.2014r.

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Szczecin na kolejnym w tym
roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka obrad:
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM -31.07.2014 r.
2.Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały
miejsce od ostatniego zebrania, oraz korespondencję jaką wymieniano z pracodawcami w Grupie Enea.
3. Negatywnie zaopiniowano „Projekt zharmonizowanych zmian
organizacyjnych” w Enea Operator. Zaproponowane zmiany
łamią Prawo Pracy i z tego względu są nie do przyjęcia przez
stronę związkową. Zobowiązano władze związku do przeprowadzenia spotkań informacyjnych w celu zapoznania Pracowników
z proponowanymi zmianami, oraz poznania stopnia determinacji
w celu przeprowadzenia kolejnej akcji strajkowej w przypadku
dalszego łamania prawa przez stronę pracodawcy,
4.CUW-przenoszenie kolejnych grup pracowniczych do Enea
Centrum. Pracodawcy kontynuują łamanie prawa i planowane
jest kolejnych służb Operatora do CUW. Tym razem ma to dotyczyć służb HR oraz Biura Prawnego. Bez podpisania porozumienia w tej sprawie, jest to działanie bezprawne. Osoby zainteresowane tą tematykom zapraszamy do siedzib związku (oferujemy
pomoc prawną).
5.Płace zasadnicze w Enea Centrum. Część Pracowników nie
mieści się w tabeli płac zasadniczej dla danej kategorii zaszeregowania ( płaca minimalna). Pismo w tej sprawie skierowane do
Zarządu Enea Centrum pozostaje bez odpowiedzi. Prezydium
KM skieruje pismo do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z prośbą o interwencję w tym temacie.
6.Wybory Społecznej Inspekcji Pracy (SIP) w Grupie Enea. Procedura wyborów władz SIP na nową kadencję przedłuża się.
Regulamin wyborów SIP podlega jeszcze procedurze konsultacyjnej. Część pracodawców nie chce udostępniać list Pracowników potrzebnych do przeprowadzenia wyborów. Dalszy upór
spowoduje naszą interwencję w PIP.
7.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających
praw do akcji wynikające z Porozumienia ze Zdroiska z 2008 r.
Nasze wezwanie do udostępnienia list zatrudnionych po momencie komercjalizacji spotkało się z odmową udostępnienia tych list
przez stronę pracodawcy. Prezydium wystosuje pismo do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Zarząd.
8.Problemy w Energobudzie. Działania nowego Zarządu powodują zmniejszenie wynagrodzeń (zabranie dodatku za prowadzenie pojazdu). Za pracę w dni wolne stosuje się dziwne, poza
układowe zasady. Zaniechano wydawania środków czystości.
Przyjęto treść pisma w tej sprawie do Zarządu Energobudu.
9.Sytuacja w BHU. Docierają do nas niepokojące informacje,
dotyczące sytuacji w tej spółce. Prezydium wystosowało pismo
w tej sprawie, czekamy na odpowiedź .
10.Delegacje związkowe. Nasze uwagi zostały uwzględnione.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Nowe zasady rozliczania delegacji obowiązują w Enea S.A.

Spotkanie z Załogą RD Szczecin

Po zakończeniu obrad członkowie KM spotkali się z Członkami
związku z RD Szczecin. Spotkanie przebiegało w burzliwej atmosferze , dotyczyło głównie projektowanych zmian organizacyjnych w Operatorze. Zmiany te kolejny raz łamią zawarte
wcześniej porozumienia. Od władz NSZZ Solidarność Członkowie oczekują zdecydowanych działań mających na celu zmuszenie pracodawców do respektowania prawa. W zebraniu KM oraz
spotkaniu z Członkami uczestniczyły osoby wybrane przez Załogę do organów spółki-Jakub Kamyk i Sławomir Brzeziński.

rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki-Msza Święta o
godz. 10.30 w Katedrze Gorzowskiej.
6.Sytuacja w zakładach pracy regionu. Członkowie ZRG zapoznali się z sytuacją w :Szpitalu w Kostrzynie, PKS Słubice, Arctic Paper , Enea, PPHU Drewit. Obserwujemy stały trend polegający na zmniejszaniu zatrudnienia i inwestowaniu dobrych wyników osiąganych przez niektóre firmy w likwidację miejsc pracyPakiety Dobrowolnych Odejść. Po dwóch latach od wyroku sądowego udało się odzyskać kwotę ponad 2 mln. zł. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szpitalu w Obrzycach.
7. 22.09.2014 Ukonstytuowała się Regionalna Komisja Rewizyjna ZRG NSZZ Solidarność ( RKW) . Przew. RKW została Ewa
Domagalska, jej zastępcą został Piotr Bogusławski. Członkowie
RKW: Wiesław Antonowicz, Leszek Szyszłowski, Mariusz Kępiszak.
8. Trwa konkurs organizowany wspólnie prze Państwową Inspekcję Pracy i ZRG na najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy. Wpłynęły trzy kandydatury. Lista jeszcze otwarta można zgłaszać kandydatury.
9.Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG – 28.10.2014 r.

23.09.2014 Obradował ZR Gorzów Wlkp.
NSZZ Solidarność. Pogrzeb R. Łotoczko
W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu
Gorzów (ZRG) NSZZ Solidarność. Po przyjęciu protokołu z
ostatniego zebrania ( 26.08.2014) przystąpiono do realizacji
wcześniej przyjętego programu zebrania:
1.Wybory samorządowe. Jarosław Porwich zapoznał członków
ZRG ze sprawami organizacyjnymi związanymi z powołaniem
Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Osoby chętne do pracy
podczas wyborów samorządowych 16.XI.2014 r. w Obwodowych Komisjach Wyborczych ( OKW) mogą się zgłaszać do
ZRG do dnia 17.10.2014 r. ( wynagrodzenie dla członków OKW
wynosi 300 zł.).Osoby chętne do kandydowania do władz samorządowych również mogą się zgłaszać do ZRG. Władzom regionalnym zaprezentowali się: Kandydat na Prezydenta Gorzowa
Wlkp. -Ireneusz Madej oraz kandydat na burmistrza Dobiegniewa –Grzegorz Pawlak.

Pogrzeb Radosława Łotoczko

Po zakończeniu zebrania, delegacja ZRG wraz z Pocztem Sztandarowym udała się na Cmentarz Komunalny w Gorzowie Wlkp.
Uczestniczyliśmy w pogrzebie Radosława Łotoczko Zasłużonego Działacza NSZZ Solidarność z Zakładów Mechanicznych
„URSUS” w Gorzowie Wlkp.

26.09.2014 Nowy Emeryt
Ryszard Czekalski

Przedstawiciele Rejonu Dystrybucji Sulęcin,
Centrali oraz byli współpracownicy, przedstawiciele NSZZ Solidarność pożegnali odchodzącego na zasłużoną emeryturę Ryszarda
Czekalskiego. Szczęśliwy emeryt przez całą
karierę zawodową w energetyce gorzowskiej
pełnił obowiązki dyspozytora RDR. Pożegnanie odbyło się w
Restauracji „ Chrobry” w
Sulęcinie. Jak zwykle przy
takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty
oraz tradycyjne sto
lat. Ryszard był, jest i mamy nadzieję nadal dalej
Od lewej: W. Rusakiewicz, J. Porwich, I. Madej, S. Steltmann
będzie działaczem związko2.Informacja na temat powstania kolejnej organizacji związkowym w Kole Emerytów i
wej w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach.
Rencistów. W imieniu
3.Szkolenia związkowe. Aktualnie prowadzone są szkolenia dla NSZZ Solidarność w impreSpołecznych Inspektorów Pracy oraz ABC Związkowca. Osoby zie pożegnalnej uczestnichętne do uczestnictwa w tych szkoleniach mogą się zgłaszać do czył Przewodniczący Komisiedzib związku.
sji Wydziałowej NSZZ So4.Relacja z wydarzeń od ostatniego zebrania:- obchody Święta
lidarność Enea Gorzów
Solidarności, pikieta przed siedzibą Lidla w Jankowicach.
Wlkp.-Tomasz Król.
5.Zapowiedzi wydarzeń: -8-9.10.2014 XXVII Krajowy Zjazd
(Ciąg dalszy na stronie 10)
Delegatów NSZZ Solidarność w Bielsku Białej, 19.10.2014 -30
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3.Przyjęte wzory do standaryzacji PE nie uwzględniają czasów
dojazdu do miejsc ewentualnych awarii.
Odp. Takie przypadki poddano dodatkowym analizom, w powiązaniu ze wskaźnikami zasilania.
4.Przedstawione propozycje ryczałtu na dojazdy do nowych
miejsc pracy nie rekompensują kosztów dojazdu.
Odp. To ma być rekompensata , a nie pokrycie całości kosztów.
5.Od jutra służby HR z OD są przenoszone są do CUW na podstawie art. 23 Kodeksu Pracy (zorganizowana część przedsiębiorstwa) . Dlaczego przenosi się przy tej okazji Kier. Sekcji
Administracyjnej z RD Sulęcin. (temat przedstawiany już na
spotkaniu 5.09.2014).
Odp. Sprawa zostanie załatwiona z pozytywnym skutkiem dla
Pracownika.
6. Kiedy Zarząd zamierz rozpocząć rozmowy na temat zawarcia
porozumienia w temacie zagwarantowania Pracownikom bezpieZarząd Operatora zaprosił stronę związkową do Poznania by
kontynuować rozmowy dotyczące planów restrukturyzacji przed- czeństwa w procesie restrukturyzacji?
Odp. Dzisiaj jest jeszcze za wcześnie.
stawionych 4-5 września w Baranowie. Liczyliśmy , że Zarząd
ustosunkuje się do pisemnych opinii organizacji związkowych w 7.Jak odbędzie się odbywać nabór do nowych służb ruchu?
tym temacie. (Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność na Odp. Nie będzie jednakowego sposobu naboru. Uzależnione to
posiedzeniu w Szczecinie w dniu 22.09.2014 r. negatywnie zao- będzie od konkretnych służb ruchowych.
8.Co z Dyspozytorami , dla których nie będzie pracy w nowych
piniowała projekty restrukturyzacji). Zaproponowane zmiany
dyspozycjach?
łamią wcześniej zawarte porozumienia:- z Zielonej Góry z
28.12.2002 r. ( gwarancja miejsca pracy), - porozumienie z Sie- Odp. Przyjęta etatyzacja zakłada pracę dla każdego Dyspozytora.
rakowa z 29.06.2007 r. (struktura organizacyjna Oddziałów Dys- 9.Czy możliwa jest zamiana ryczałtu na dojazdy do nowego
miejsca pracy, na podwyższenie płacy zasadniczej?
trybucji) dlatego nie mogło być innej naszej opinii.
Odp.
Tak będzie to możliwe.
Niestety Zarząd jeszcze nie był w stanie ustosunkować się do w/
10.Gdzie
powstanie Rezerwowa Centralna Dyspozycja Ruchu?
w opinii związków zawodowych. Pisemne odpowiedzi na nasze
Odp.
Na
razie
nie podjęto jeszcze decyzji w tej materii. Na pewstanowiska mamy niedługo otrzymać.
no
będzie
to
daleko
od Poznania.
Strona pracodawcy przedstawiła informacje uzupełniające do
==============================================
standaryzacji Posterunków Energetycznych. Zespół projektowy
dopuszcza możliwość pracy na pierwszej zmianie w soboty i
niedziele w Posterunkach Terenowych przy zachowaniu limitów
zatrudnieniowych. Decyzję w tej sprawie miałby podejmować
Przywileje nie
Dyrektor Rejonu Dystrybucji.
Przedstawiono dodatkowe analizy dotyczące pracy służb ruchodla wszystkich.
wych. Porównywano wydajność dyspozycji ruch w stosunku do
Tusk w Brukseli
posiadanego majątku. Przedstawiono wyniki etatyzacji służb
36 zł – taką podwyżkę emerytur i
ruchu.
rent zaproponował kilka dni temu
Zapoznano zebranych z pismem pracowników RDM Szamotuły
Donald Tusk najbiedniejszym
podważające wyliczenia wynikające z przyjętego wzoru i zakłaPolakom. Sam załatwił sobie w
dające przejęcie ich przez RDM Opalenica. Wszystkie dane zdaBrukseli ciepłą posadę przewodniniem Pracowników przemawiają za pozostawieniem RDM Szaczącego Rady Europejskiej, dzięki
motuły. Szczegółową pisemną odpowiedź pracownicy niedługo
której jego miesięczna pensja
otrzymają. Stronie społecznej przedstawiono argument przemazwiększy się o 100 tys. zł. Przy tak
wiający za RDM Opalenica –większa powierzchnia budynku,
dużych zarobkach premier zaledumożliwiająca rozbudowę RDM.
wie w ciągu roku zostanie milioSkutki społeczne proponowanych zmian. Pracownikom , którym
nerem – informuje „Gazeta Polska
zmieni się miejsce pracy ( dojazdy). Zarząd dopuszcza możliCodziennie”.
wość wypłacania dodatku w postaci ryczałtu w zależności od
Grosze dla statystycznego Kowalilości kilometrów dojazdu do nowego miejsca pracy (przez
skiego, miliony dla Donalda Tuska – tak można podsumować
pierwsze dwa lata). Kwestia ta ma być poruszana w indywidual- wydarzenia ostatnich dni. Na pierwszym po wakacjach posiedzenych rozmowach z zainteresowanymi Pracownikami.
niu Sejmu premier przedstawił plany rządu na resztę kadencji,
Spotkanie uzupełniły pytania zadawane przez stronę związkową, proponując m.in. 36 zł podwyżki dla najbiedniejszych emerytów
oto niektóre z nich:
i rencistów. W tym samym czasie Tusk załatwił sobie posadę w
1.Proponowane zmiany w postaci wzmocnienia Posterunków
Brukseli. Od 1 grudnia będzie pełnił funkcję przewodniczącego
Energetycznych odbędą się kosztem Rejonów Dystrybucji, czy
Rady Europejskiej. Zastąpi Hermana Van Rompuya, który zaraoznacza to likwidację części z nich?
bia miesięcznie w przeliczeniu 120 tys. zł.
Odp. Nowa struktura oparta będzie na silnych Rejonach Dystry- Ponieważ obecna pensja premiera wynosi 18 tys. zł, Tusk zwiękbucji.
szy swoje comiesięczne dochody o 100 tys. zł. To podwyżka
2. Likwidacja Rejonu Najwyższych Napięć w Szczecinie jest
2777 razy większa od tej, jaką zaproponował polskim emerytom.
pochopna i może spowodować pogorszenie wszystkich wskaźni- Jak donosi brytyjski dziennik „The Guardian”, Małgorzata Tusk
ków.
namawiała męża na wyjazd do Brukseli właśnie z powodu więkOdp. Likwidacja RNN będzie postępowała ewolucyjnie a nie
szych pieniędzy, prestiżu i wolnego czasu. Na nowej posadzie
rewolucyjnie.
(Ciąg dalszy na stronie 11)

30.09.2014 W Operatorze o planach restrukturyzacji –kontynuacja rozmów.

Przegląd prasy
============================
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premier będzie zarabiał sześć razy więcej niż obecnie i 31 razy
więcej, niż wynosi średnia pensja w Polsce w kwocie nieco ponad 3800 zł. Inkasując co miesiąc 120 tys. zł, Tusk zostanie w
ciągu roku milionerem.
Bruksela to kopalnia pieniędzy. W unijnej administracji pracuje
46 tys. osób. Zatrudniony w niej początkujący urzędnik zarabia
ok. 3 tys. euro miesięcznie, a po dwóch latach dostaje 300 euro
podwyżki. Sekretarze i pracownicy biurowi zarabiają do 5,5 tys.
euro, a po awansie na asystenta do 10 tys. euro. Z kolei pensje
administratorów, czyli najwyższej kategorii unijnych urzędników, przekraczają 18 tys. euro, a z dodatkami potrafią dojść do
21 tys. euro.
Oprócz podstawowej płacy brukselskim biurokratom należy się
bowiem jeszcze comiesięczny dodatek na dziecko 370 euro (do
tego dochodzi 250 euro, gdy dziecko się uczy). Jeśli urzędnik
pracuje poza granicami swojego kraju, dostaje 500 euro dodatku
zagranicznego. Korzysta też z dodatku na dojazdy, którego wysokość zależy od liczby przejechanych kilometrów. Przysługuje
mu również urlop wychowawczy z dodatkiem ponad 900 euro
miesięcznie.
Nic dziwnego, że wielu zatrudnionych w Brukseli urzędników
zarabia więcej niż prezydenci czy premierzy najbogatszych państw. Donald Tusk po objęciu funkcji przewodniczącego Rady
Europejskiej będzie otrzymywał pensję wyższą od oficjalnych
poborów prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy,
kanclerz Niemiec Angeli Merkel, prezydenta Francji François
Hollande’a, premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona czy
prezydenta Rosji Władimira Putina.
Choć sam zafundował Polakom konieczność pracy aż do 67 roku
życia, emeryturę zacznie pobierać już w wieku 62 lat. Donald
Tusk dostanie około... 80 tys. złotych emerytury... miesięcznie.
Jako przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk będzie
zarabiał w przybliżeniu ponad 120 tys. Złotych. Po zakończeniu
kadencji na brak pieniędzy też raczej nie będzie narzekał.
Jak wynika z wyliczeń dziennika „Fakt” Tuskowi będzie przysługiwała wysoka, unijna emerytura w wysokości 2/3 zarobków.
Wypłacanie świadczeń emerytalnych zacznie się, gdy Donald
Tusk skończy 62 lata.
Podczas, gdy Polacy będą musieli pracować do 67 roku życia,
aby móc przejść na emeryturę, Donald Tusk już od 62 roku życia
będzie otrzymywał miesięcznie równowartość ok. 80 tys. złotych.
=============================================

ganów zarządzających lub nadzorujących i 33 tys. zł z tytułu
pozostałych świadczeń, w tym ulgowej odpłatności za energię
elektryczną.
W zarządzie spółki w 2013 r. zasiadali: Krzysztof Zamasz, Dalida Gepfert, Grzegorz Kinelski i Paweł Orlof.
2.Tauron
Cztery osoby zasiadające w zarządzie spółki Tauron otrzymały w
sumie w 2013 r. 4,2 mln zł pensji, 1,9 mln zł premii i 683 tys. zł
pozostałych korzyści. Daje to w sumie 6,8 mln zł rocznego wynagrodzenia całego zarządu.
Podstawowe wynagrodzenie członków zarządu Taurona wyniosło:
Dariusz Lubera: 1,190 mln zł
Joanna Schmid: 900 tys. zł
Dariusz Stolarczyk: 1,076 mln zł
Krzysztof Zawadzki: 1,080 mln zł
3.PGE
W zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej zasiadało w ubiegłym
roku pięć osób. Ich utrzymanie kosztowało spółkę łącznie 13,5
mln zł, w tym 6,6 mln wynagrodzenia i 6,9 mln odpraw.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym pod
względem przychodów przedsiębiorstwem energetycznym w
Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w
2007. Podmiotem kontrolującym spółkę jest Skarb Państwa.
Źródło Gazeta PL
———————————————————————

Polscy seniorzy mają najgorzej w UE

W rankingu opracowanym przez Fundusz Ludnościowy ONZ i
organizację Help Age International porównano poziom życia
seniorów w 91 krajach. Polska zajęła 61 miejsce, ostatnie wśród
krajów UE, podało "Wprost".
Najlepiej żyje się seniorom w Norwegii, Szwecji i Niemczech.
Najgorzej w Afganistanie. Polsce staruszkowie mają gorzej niż
ich rówieśnicy m.in z Białorusi.
W badaniu brano pod uwagę dochody, opiekę zdrowotna, edukację, zatrudnienie i środowisko sprzyjające ludziom starszym. W
kategorii dochody nie było bardzo źle, bo zajęliśmy 20 miejsce.
Ale w edukacji i zatrudnieniu juz tylko 54 miejsce. Opieka zdrowotna pociągnęła nas zupełnie na dno, dając nam 4 miejsce od
tyłu.
W Polsce brakuje oddziałów geriatrii, mamy tylko 750 łózek
geriatrycznych na oddziałach i 120 specjalistów. Na dodatek
geriatria nie jest obowiązkowym przedmiotem na uczelniach
medycznych, a w zawodzie pracuje tylko 70 specjalistów - czyli
dwudziestokrotnie mniej niż w Szwecji albo Wielkiej Brytanii.
Oddziały geriatryczne uważane są za nierentowne, bo generują
większe koszty. Lekarze wolą inne specjalizacje.
- Jednym z najpoważniejszych błędów w polskiej polityce zdrowotnej są zaniedbania w obszarze opieki nad ludźmi starszymi.
Społeczeństwo nam się starzeje. A opieka geriatryczna, hospitalizacyjna, warunki w domach opieki społecznej wymagają poprawy, większych nakładów, specjalnego kształcenia personelu.mówi Mariola Ochman, szefowa Sekretariatu Zdrowia NSZZ
"Solidarność" - Będziemy się o to wszystko bardzo mocno upominać.
Gazeta powołuje się również na badania Rzecznika Praw Obywatelskich, według których w Polsce spotkanie dwóch pokoleń
odbywa się zazwyczaj w negatywnym kontekście, ponieważ w
miejscach, gdzie ludzie walczą o miejsce, takich jak komunikacja miejska albo poczekalnia do lekarza. Brakuje domów kultury,
Horrendalne zarobki prezesów w Energetyce.
świetlic, w których takie spotkania mogłyby mieć zupełnie inny
1.Enea
wymiar.
W zarządzie Enei zasiadają cztery osoby. W 2013 r. zarobiły w Tymczasem według prognozy GUS, w 2035 roku w Polsce bęsumie 6,765 mln zł, w tym: 6,709 mln zł wynagrodzenia z tytułu dzie ponad 9,5 mln. obywateli w wieku ponad 60 lat.
kontraktów menadżerskich, 23 tys. zł z tytułu powołania do or-
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Landsberg -Gorzów Wlkp.

ZNALEZIONE W INTERNECIE

Wódka -Tusk
Tusk jest jak wódka- obiecuje przyjemność, a kończy się kacem.

PO walczy z bezrobociem
Nie jest prawdą ,że PO nie walczy z bezrobociem.
Walczą , wśród krewnych i znajomych.

ZŁOTE MYŚLI

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

LICZBY MIESIĄCA
-16,20 zł wartość akcji Enea 30.09.2014 godz.17.00
-6,6 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-12365 zł. miesięcznie zarabia Prezydent Gorzowa Wlkp.
T. Jędrzejczak.

-17,5 mln zł. zapłacił Gorzów Wlkp. za prawo organizacji zawodów
GP na żużlu w latach 2010-2015.
8.09.2000r. EC Gorzów Wlkp. -XX
XX--lecie NSZZ Solidarność

-460 mln zł. zaplanowano w budżecie Kancelarii Sejmu w 2015 r. Jest

OKIEM JUJKI

-26 mln zł. zaplanowano w w/w budżecie na odprawy dla parlamenta-

to o 51 mln zł. więcej, niż w tym roku.
rzystów , którzy „polegną” w wyborach w przyszłym roku. (średnia
odprawa 30000 zł.).
-120 tys. zł. miesięcznie będzie zarabiał jako przewodniczący Rady
Europejskiej Donald Tusk. Kwota ta jest nieopodatkowana.
- 80 tys. zł. miesięcznie emerytury będzie dostawał Donald Tusk po
przejściu na emeryturę w wieku 62 lat. (urzędnicy UE w takim wieku przechodzą na emeryturę)
- 36 zł – taką podwyżkę emerytur i rent zaproponował Donald Tusk
najbiedniejszym Polakom.
-6,765 mln. zł. złożyło się na zarobki 4 członków Zarządu Enea
w 2013 r.
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