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KK NSZZ „S” w Warszawie

2,5 MLN GŁOSÓW NIEWAŻNYCH

POROZUMIENIA ZMIENIAJĄCE
W ENEA CENTRUM-PSYCHOZA:
Andrzejkowe kulanie

-Brak zapisu o MIEJSCU PRACY
-"Strony niniejszym znoszą z dniem 1.01.2015 r. wszystkie łączące je warunki pracy i płacy wynikające bezpośrednio z dotychczas obowiązującej Pracownika umowy o pracę"
-”Pracownik potwierdza, iż dysponował czasem niezbędnym
do zrozumienia treści niniejszego Porozumienia. Pracownik
potwierdza iż rozumie treść niniejszego Porozumienie oraz potwierdza, że zawierając niniejsze Porozumienie nie pozostawał
pod żadną presją i nie działał w błędzie”..
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
3-4.11.2014 Obradowała KM
NSZZ Solidarność Enea

Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…

W Pieczyskach koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" ENEA. Przed rozpoczęciem obrad członkowie Komisji Międzyzakładowej i Komisji Podzakładowej z
Bydgoszczy uczestniczyli we Mszy Św. w intencji zmarłych
Przewodniczących NSZZ "S" z OD Bydgoszcz -Waldemara
Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po mszy wszyscy udali się
na cmentarze by złożyć kwiaty , zapalić znicze i pomodlić
się na grobach Kolegów.
Po uczczeniu pamięć Kolegów z Bydgoszczy udaliśmy się do
Pieczysk gdzie dyskutowaliśmy nad najważniejszymi problemami występującymi w grupie Enea. W obradach uczestniczył członek Zarządu Enea Operator –Jakub Kamyk.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad.

Tematyka obrad:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Po odczytaniu
przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Szczecinie
(22.09.2014r.)
2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydianci zdali relację w wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania
Komisji.
3. Regulamin pracy w Enea Centrum. Piotr Adamski przygotował wspólne stanowisko strony społecznej odrzucające propozycje zmiany regulaminu. Po podpisaniu stanowiska przez wszystkie związki, zostanie przekazane Zarządowi Enea Centrum
4. Tabele płac zasadniczych w Enea S.A. i Enea Centrum. W
sprawie tabeli płac wysłaliśmy pisma do Zarządów, czekamy na
odpowiedź.
5. Restrukturyzacja struktur w Enea Operator. Zarząd mimo publicznych obietnic zwleka z rozpoczęciem negocjacji w temacie
zawarcia porozumienia gwarantującego zachowanie dotychczasowych uprawnień pracownikom Operatora. Wytypowano trzy
osoby z Prezydium upoważniając je do negocjacji w tym temacie.
5. Wybory SIP w GK Enea. Główna Komisja Wyborcza ustaliła,
że po wyborach Wydziałowych SIP oryginały protokołów zostają przekazane wybranym Wydziałowym SIP. Obowiązkiem
Wydziałowego SIP jest trzymanie wyników przez całą kadencje.
Do Głównej Komisji Wyborczej ma trafić tylko kserokopia protokołów wyborczych. Wybory wydziałowych SIP zosta-

ły dokonane , poza jednym obwodem wyborczym Energobud
Obszar Szczeciński.
6. Porozumienie ze Zdroiska.(świadczenie pieniężne dla Pracowników nie posiadających praw do akcji. W sierpniu
zostało skierowane zawiadomienie do prokuratury o
utrudnianie działalności związkowej przez Zarząd
Enea S.A. (odmowa wydania list osób uprawnionych
do świadczenia). Sprawa aktualnie rozpatrywana jest
przez Prokuraturę ( odbywają się przesłuchania).
7. Kasy zapomogowo-pożyczkowe. Według prawa u
jednego pracodawcy może działać jedna KZP. Są Oddziały w których w każdym Rejonie jest inna KZP.
Enea Centrum chciała by przejąć obsługę wszystkich kas i stworzyć jedną Międzyzakładową KZP, co też nie jest zgodne z prawem. Nadzór nad kasami sprawują związki zawodowe i do nich
należy załatwienie tej sprawy.
8 Porozumienia zmieniające. W Grupie Enea prowadzony jest
program głębokiej restrukturyzacji , która wymaga zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy. Takie zabiegi wymagać
będą wprowadzenia zmian do umów o pracę pracowników.
Zmiany te mogą nastąpić za porozumieniem stron lub w drodze
wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia warunków pracy
lub płacy). Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z
chwilą jego podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności
jej wprowadzenia. Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutek po upływie okresu wypowiedzenia. Nadto musi być
uzasadnione, a podana przez pracodawcę przyczyna musi być
rzeczywista i konkretna. Zgodność z prawem wypowiedzenia
może być weryfikowana przez sąd pracy. Pracownik nie ma
obowiązku podpisywania porozumienia zamieniającego i to
niezależnie od tego, czy jest nazwane porozumieniem, aneksem
czy jakkolwiek inaczej. Odmowa podpisania porozumienia
zmieniającego nie wiąże się ponadto z ryzykiem powstania jakichkolwiek ujemnych skutków wobec pracownika. Co najwyżej może spowodować, że zmiana warunków pracy czy płacy
będzie później wprowadzona na drodze wypowiedzenia zmieniającego. W takim przypadku, do połowy okresu wypowiedzenia
Pracownik może się zastanawiać, czy przyjąć nowe warunki.
Z uwagi na to prosimy, aby pracownicy otrzymujący do podpisania porozumienia zmieniające (aneksy itp.) zapoznawali się z
ich treścią przed ich podpisaniem. W szczególności prosimy,
aby projekty tych porozumień zabierali do domów celem przeanalizowania w szerszym gronie przed wyrażeniem zgody na
dobrowolną zmianę warunków pracy i płacy. Takie zachowanie
będzie w pełni zgodne z prawem.
9.Sanatorium „Energetyk” w Inowrocławiu. KP Bydgoszcz pozbyła się udziałów w tym podmiocie. Strategia grupy zakłada
pozbycie się spółek nie korowych, w tym i Sanatorium
Energetyk.

Podczas wspólnego posiedzenia KM i KP miała miejsce uroczystość pożegnania Kol. Józefa Szrajbera (byłego Przewodniczącego KP Bydgoszcz i Członka Prezydium KM), który w tym
roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jak zwykle przy takich
okazjach były życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT.
(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy ze strony 2)
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7.11.2014 Obradowała KP NSZZ Solidarność
3.11.2014 Nowa Emerytka
Enea Gorzów Wlkp.
W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. (RD) spotkali się
Halinka Tyczko

Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w Enea dołączyła Koleżanka Halinka
Tyczko z Działu Rozliczeń Rejonu Obsługi
Klienta w Dębnie. Halinka przepracowała
w energetyce 40 lat . W Okolicznościowym spotkaniu jakie odbyło się w świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno. uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa, współpracownicy oraz Koleżanki i Koledzy ze związku do którego Halinka należała, i mamy
nadzieję nadal będzie należeć. ( wraz z odejściem na emeryturę
członkostwo w związku nie ustaje). Jak zwykle przy takich okazjach były : życzenia, wspomnienia, prezenty, poczęstunek, oraz
tradycyjne STO LAT. Tą drogą przyłączamy się do życzeń, oraz
zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Emerytów i
Rencistów.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania.

5.11.2014 Energetyczne Zaduszki

członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. (KP) Tematyka Obrad:
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania (KP). Zebrani wysłuchali i jednogłośnie przyjęli protokół z Sulęcina z 1.10.2014 r.
2 Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium zdali
relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.
3.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Podsumowano
wybory Wydziałowych SIP. W tajnych wyborach wyłoniono
kandydata na Zakładowego SIP z ramienia KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Został nim Zbigniew Mińczuk z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Wybory ZSIP odbędą
się 19.11.2014 r.
4.Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność(KZD) . Przew.
KP zdał relację ze KZD jaki odbył się w Bielsku Białej . Głównym celem zjazdu był wybór władz Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność.(KK) Przew. KK ponownie został
wybrany Piotr Duda. Historycznym faktem
dla Naszej Organizacji jest wybór K. Gonerskiego na członka KK.
5.Restrukturyazcja Operatora . Komisja z
niepokojem przyjmuje próby obchodzenia
zawartych porozumień w ramach indywidualnych rozmów z pracownikami. Zapowiedziana zmiana miejsc pracy dla Pracowników PE i
RDR stanowi złamanie Porozumienia z Zielonej Góry z 2002 r.. Bardzo negatywnie oceniono działania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność Enea w tym temacie.

6.Centrum Usług Wspólnych ( CUW).Zebrani wysłuchali informacji na
temat spotkania dotyczącego CUW, jakie odbyło się w Poznaniu
23.10.2014 r. Wcześniejsze deklaracje o pełnym bezpieczeństwie Pracowników przenoszonych do Enea Centrum okazały się obietnicami bez
pokrycia. Potrzebne są spotkania w tym temacie z zainteresowanymi
Pracownikami .
7. Sytuacja w pozostałych spółach grupy Enea. Przedstawiciele
Energobudu i BHU zdali relację z sytuacji panującej w tych spółkach.
8.KP podjęła decyzję o organizacji:- Turnieju Bowlinga o puchar NSZZ
Solidarność -29.11.2014 r.,- spotkań „opłatkowych” dla Delegatów KP
Gorzów Wlkp. oraz Koła Rencistów i Emerytów. Postanowiono wesprzeć akcję „Szlachetna Paczka” i ufundować prezenty dla dwóch potrzebujących rodzin.
9.Zapomoga losowa. Członkowi Naszej Organizacji , który potrzebuje
pomocy, udzielono zapomogi losowej.
10.Wybory Samorządowe. Zaapelowano do wszystkich Pracowników
oraz ich rodzin o udział w wyborach samorządowych ( 16.11.2014 r.) , i
wsparcie kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Na
spotkanie KP przybył kandydat na Prezydenta Gorzowa Wlkp. Ireneusz
Madej i przedstawił wizję swojej ewentualnej prezydentury. Były też
pytania, oraz oczekiwania związane ze zbliżającymi się wyborami.
Spotkanie można podsumować jednym zdaniem: W Gorzowie Wlkp.
czas na zmiany.
10. Spotkanie z Pracownikami RD . Na otwartym zebraniu członkowie
Po raz pierwszy w Energetycznych Zaduszkach uczestniczyli
Prezydium KP zrelacjonowali sytuację panującą w grupie Enea. W
przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polski (SEP) oraz
pierwszej
części spotkania uczestniczył również I. Madej. Od nowo
Technikum Elektrycznego z Gorzowa Wlkp.
wybranych władz samorządowych i związkowych Pracownicy oczekują
Po Mszy w wypominkach wspomniano zmarłych Energetyków z obrony istniejących miejsc prac , oraz tworzenie nowych miejsc pracy w
EC Gorzów, Centrali OD Gorzów Wlkp., RD Gorzów Wlkp. RD Naszym Regionie.

Już po raz piąty z inicjatywy Duszpasterskiej Wspólnoty Zawodowej „Nazaret” Gorzowscy Energetycy spotkali się w kościele pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp., by uczestniczyć
we Mszy Świętej w intencji zmarłych Energetyków. Eucharystii przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks.
Jarosław Zagozda, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Dyrekcji Oddziału Dystrybucji i Rejonów Dystrybucji, Dyrekcji Elektrociepłowni Gorzów Wlkp., Pracownicy oraz Poczty Sztandarowe NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. i NSZZ Solidarność
Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.

Dębno, RD Sulęcin, RD Międzychód, RD Choszczno i Elektrowni Wodnych, SEP.
W Polsce tradycja Zaduszek zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W polskim
Kościele katolickim Dzień Zaduszny ma rangę wspomnienia
obowiązkowego, jako wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.

Otwarte spotkanie w RD Gorzów Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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7.11.2014 W Enea
Centrum o Regulaminie
Pracy , komisji pojednawczej,
premii świątecznej.
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea
Centrum. Głównym tematem spotkania było zaopiniowanie
zmian do Regulaminu Pracy Enea Centrum zaproponowanych
przez stronę pracodawcy. Przedstawiciele organizacji związkowych podkreślili, że proponowane zmiany czasu pracy są niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami zakładowego prawa pracy, a niektóre zapisy są nieprecyzyjne, co może prowadzić do różnego ich interpretowania. Strona związkowa przedłożyła zarządowi oficjalne stanowisko wszystkich związków w
sprawie zaproponowanych zmian. Przedstawiciele pracodawcy
oświadczyli, iż przyjmują je do wiadomości i ustosunkują się do
stanowiska organizacji związkowych do dnia 17 listopada 2014
roku.
Strona związkowa wystąpiła z inicjatywą powołania Zakładowej
Komisji Pojednawczej w ENEA Centrum oraz zwróciła się do
Zarządu o wypłacenie jednorazowego świadczenia pieniężnego
dla wszystkich Pracowników z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.

11.11.2014 Obchody Święta Niepodległości
w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzkie uroczystości rocznicowe związane z 96 rocznicą
Odzyskania Niepodległości odbyły się w Gorzowie Wlkp. W
kościele katedralnym odprawiona została msza święta w intencji
Ojczyzny. W uroczystej liturgii uczestniczyli: księża z Gorzowskich Parafii , w tym Ks. Witold Andrzejewski Kapelan Gorzowskiej Solidarności, Parlamentarzyści Lubuscy, Wadze Wojewódzkie i Miejskie, Poczty Sztandarowe ( nasz poczet też był
obecny), oraz licznie przybyli Lubuszanie. Homilię podczas
mszy wygłosił ks. Stefan Regmunt biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na zakończenie homilii ks. bp. S. Regmunt
przypomniał „Dekalog Polaka” Zofii Kossak-Szczuckiej:
Jam jest Polską, Ojczyzną twoją, ziemią Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz.
1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie.
2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody.
3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście
osobiste i życie.
4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną.
5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do
ostatniej kropli krwi w żyłach twoich.

6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj,
że tchórz nie może być Polakiem.
7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego.
8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem.
9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę.
10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej
zasługi, Jej dorobek i Majestat.
Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz
Ją miłował więcej niż siebie samego.

Przemarsz Pocztów Sztandarowych na Skwer Wolności

Druga część uroczystości odbyła się na Skwerze Wolności przy
pomniku Józefa Piłsudskiego
Podczas uroczystości na Skwerze odbył się apel pamięci . Salwą honorową oddano hołd poległym w walce o wolną Polskę.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Delegacja Zarządy Regionu Gorzów Wlkp.
również złożyła wiązankę.

Delegacja NSZZ Solidarność pod pomnikiem J. Piłsudskiego

Na zakończenie uroczystości Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch
wspólnie z dziećmi rozwiązali siatkę i wypuścili w niebo biało
czerwone baloniki.
Pogoda dopisała więc można było skorzystać też z atrakcji przygotowanych przez organizatorów uroczystych obchodów. Pokaz
musztry paradnej, Kunszt i sprawność kawalerzystów, pokazy
sprzętu wojskowego(czołg leopard i transporter rosomak) to
tylko niektóre z atrakcji z których można było skorzystać. Kto
nie był niech żałuje.
Do zobaczenia za rok.

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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12.11.2014 Obradowała
Rada KSE NSZZ Solidarność.

mknięto w niedzielę, to wyniki wyborów poznaliśmy dopiero w
sobotę w nocy.
"ch.., du.. i kamieni kupa". Minister jednak nie kłamał nasze państwo istnieje tylko teoretycznie. Nie działa policja, nie działa służba zdrowia, nie działa edukacja, nie działa armia (właściwie armii nie ma) nie działają urzędy z jednym z najważniejszych urzędów Biurem Wyborczym na czele... Tragedia.

Członkowie Rady KSE podczas obrad w Koninie

W Koninie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność . W spotkaniu uczestniczyli również
Przewodniczący oraz przedstawiciele z Zarządów Regionów z
całego Kraju , vice Przew. Komisji Krajowej odpowiedzialny za
branże –Bogdan Kubiak, oraz Przew. Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki Kazimierz Grajcarek.

16 listopada poznaliśmy wyniki sondażu exit poll, wedle którego w
wyborach samorządowych zwyciężyło PiS. Po raz pierwszy od 9 lat
pokonało rządzącą PO o ponad 4 %. 17 listopada Państwowa Komisja
Wyborcza miała podać oficjalne wyniki potwierdzające triumf PiS w
wyborach do sejmików wojewódzkich. Wtedy jednak zaczął się kompromitujący państwo i trwający wiele dni spektakl z udziałem członków
PKW. Z okręgów wyborczych napłynęły także informacje o ogromnej
sięgającej nawet 30 proc. – liczbie głosów nieważnych oraz innych
nieprawidłowościach.
Tak długo liczyli, aż wyliczyli.

Przedstawiciele Komisji Krajowej podczas obrad w Koninie

Głównym tematem obrad było łamanie prawa układowego w
branży energetycznej. Przew. KSE Roman Rutkowski przedstawił historyczne uwarunkowania w jakich zawierany był Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). W czerwcu 2013
r. strona PUZP- pracodawcy zrzeszeni w Związku Pracodawców
Energetyki podjęli uchwałę o samorozwiązaniu. Bardzo dobre
wyniki osiągane przez wszystkie Grupy Energetyczne inwestowane są w likwidowanie dobrych miejsc pracy, a w to miejsce
przyjmuje się nowych Pracowników na umowach śmieciowych.
Łamane są porozumienia i umowy społeczne. W 2014 r. w trzech
Grupach Energetycznych pracodawcy zawiesili stosowanie
PUZP. Takie dziania mają znamiona zmowy pracodawców przy
pełnej aprobacie właściciela czyli Ministerstwa Skarbu Państwa.
Wszyscy zabrani dyskutowali o sposobach walki z taką polityką ,
jednym z wniosków jest pomoc Komisji Krajowej w napisaniu
skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie łamanie prawa układowego. Rozmawiano też o ewentualnej ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, oraz możliwych formach protestu.
Członkowie Rady przyjęli stanowisko w sprawie łamania prawa
w branży energetycznej.
Inne tematy poruszane podczas spotkania:
-Przyjęto protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń Rady KSE.Dyskutowano o możliwości rozszerzenia uprawnień Prezydium,
oraz aktualizacji danych tele-adresowych członków KSE na
naszej stronie internetowej.

16.11.2014 Wybory samorządowe
Kompromitacja Państwowej Komisji Wyborczej!
Mimo ogromnego budżetu na system do liczenia głosów, urzędnicy PKW nie byli przez 6 dni podać dokładnych danych związanych z wyborami samorządowymi. Gdyby system informatyczny PKW był sprawny, rezultaty wyborów znane byłyby po
kilku godzinach. Tymczasem, mimo że lokale wyborcze za-

Po prawie tygodniu Państwowej Komisji Wyborczej udało się wreszcie
ustalić ostateczne wyniki wyborów samorządowych. Na poziomie sejmików wojewódzkich nie wygrało ich jednak Prawo i Sprawiedliwość,
jak sugerowały to badania exit poll. Najwięcej mandatów w sejmikach zdobywa Platforma Obywatelska. W trakcie konferencji na
prośbę dziennikarzy członkowie PKW podali również odsetek głosów,
które uzyskały cztery największe komitety: PiS - 26,85 %. PO miała
26,36 %., 23,68 %. uzyskało PSL, a SLD-Lewica Razem - 8,78 %.
głosów. Platforma Obywatelska pomimo procentowej przegranej z
PiS uzyskała więcej mandatów.
Podane wyniki znacząco różnią się w stosunku do wyników podanych
przez exit poll 16.11.2014 r.
PIS na „dokładnym” liczeniu stracił 4,65 % a PSL zyskał 6,68 %.
Wyniki PO i SLD mieszczą się w granicach błędu tj. 1%. Przerażająca
jest liczba nieważnych głosów w wyborach do sejmików wojewódzkich.
Najwięcej głosów nieważnych oddanych zostało w woj. wielkopolskim - 22,77 %., w woj. lubuskim - 20,54 %, w woj. warmińskomazurskim 19,86 %.
PO zdobyła najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich - w skali
kraju uzyskała ich 179, wygrała w ośmiu województwach - poinformowała w sobotę PKW. PiS zdobył w sumie 171 mandatów, wygrał w
sześciu sejmikach; w dwóch zwyciężyło PSL, które w całym kraju zdobyło w sejmikach 157 mandatów.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Frekwencja wyniosła 44,24 proc. Wydano 43 448 kart do głosowania W informacji PKW podała także dane dotyczące poparcia, jakie w wyprzy 98 206 osobach uprawnionych do udziału w wyborach.
Jacek Wójcicki zdecydował się walczyć
borach do sejmików uzyskały pozostałe komitety ogólnokrajowe: KNP 3,89 proc., RN - 1,57 proc., Demokracja Bezpośrednia - 0,81 proc. Poo najwyższy urząd w Gorzowie za namową członków ruchu społecznego Ludzie
zostałe komitety uzyskały - 8,07 proc.
Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła ok 47 %.
dla Miasta. Ma 33 lata, jest kawalerem. Z
wykształcenia jest ekonomistą.
Kompromitacja PKW spowodowała serię dymisji. Najpierw swoje
Od 2006 r. był wójtem Deszczna oraz
odej-ście ogłosił Stefan Jaworski przewodniczący komisji. Z członradnym tej gminy. Jest doświadczonym
kostwa w PKW zrezygnował też sędzia Sądu Najwyższego Stanisław
samorządowcem. Od 2011 r. pełni funkZabłocki. Później rezygnację złożyli pozostali członkowie PKW,
cję wiceprezesa Zrzeszenia Prezydentów,
oprócz Wie-sława Kozielewicza, który został członkiem PKW 21
Burmistrzów i Wójtów Woj. Lubuskiego,
listopada 2014.
jest także wiceprzewodniczącym Zarządu
Związku Celowego Gmin MG6.
„Myślę o tym, czy to jest ten sam mój kraj, w którym się urodziłem?
Myślę o moich kolegach poległych i wstyd mi, gdy myślę o tym, jak
bardzo pragnęliśmy Wolnej Polski. Każdy był gotów dać głowę za
Nią i wielu dało. Dzisiaj widzę Ją sponiewieraną, ośmieszoną, jak
jakąś ulicznicę, którą każdy może znieważać! Gdzie są Polacy? Panie Boże!” - gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński, "Gryf", żołnierz Batalionu "Parasol' i dowódca obrony słynnego pałacyku Michla.

Ile jeszcze razy usłyszymy "Polacy nic się nie stało"?

Wybory do RADY MIASTA GORZOWA.
W wyborach do RM uczestniczyło 43 399 osób, z czego nieważne głosy
oddały 5255. ( wyniki z 68 Okręgowych Komisji Wyborczych).
KWW uzyskały:
PO-7964 głosy. Ludzie dla Miasta-7780. PiS-6940. SLD-4047. KWW
T.Jędrzejczaka-3664. PSL- 3508. Komitet Obywatelski „Solidarność”
i Madej -2696 ( wyniki w rozbiciu naw okręgi wyborcze: 1-484, 2474, 3-466, 4-690, 5-582) . Nowa Prawica-1431. Solidarni dla Gorzowa
Fenix-87. Związek słowiański-0
Podział mandatów metodą D'Hondta.
PO - 8 mandatów: Patryk Broszko (okręg 1), Jerzy Wierchowicz (2),
Halina Kunicka (2), Jerzy Synowiec (3), Izabela Piotrowicz (3),Jerzy
Sobolewski (4), Robert Surowiec (5), Artur Andruszczak (5). Ludzie
Dla Miasta - 7 mandatów: Piotr Zwierzchlewski (okręg 1), Grzegorz
Musiałowicz (1), Zbigniew Syska (2), Ewa Hornik (3), Marta BejnarBejnarowicz (4), Michał Szmytkowski (4), Przemysław Granat (5).
PiS - 5 mandatów: Krzysztof Kielec (okręg 1), Roman Sondej (2), Mirosław Rawa (3), Robert Jałowy (4), Sebastian Pieńkowski (5).
SLD - 3 mandaty; Marcin Kurczyna (okręg 2), Jan Kaczanowski (3),
Krzysztof Kochanowski (4).
PSL - 1 mandat: Grażyna Wojciechowska (okręg 5).
KWW Tadeusza Jędrzejczaka - 1 mandat: Piotr Paluch (okręg 1).

Zestawienie tych, którzy w niedzielnych
wyborach zdobyli najwięcej głosów.1. Marta Bejnar-Bejnarowicz
(Ludzie dla Miasta) - 956 głosów. 2. Jerzy Synowiec (PO) – 900.
3. Sebastian Pieńkowsk(PiS) - 810. 4. Jerzy Wierchowicz (PO) - 748.
5. Robert Surowiec (PO) - 693. 6. Jan Kaczanowski (Sojusz Lewicy
Demokratycznej) - 679. 7. Halina Kunicka (PO) - 639. 8. Roman Sondej
(PiS) - 623. 9. Jerzy Sobolewski (PO) - 614. 10. Zbigniew Syska (LdM)
- 609. 11. Piotr Zwierzchlewski (LdM) - 557. 12. Robert Jałowy (PiS) 556. 13. Przemysław Granat (LdM) - 555. 14. Grażyna Wojciechowska
Wybory w Gorzowie Wlkp.
(PSL) - 521. 15. Mirosław Rawa (PiS) - 520. 16. Marek Kosecki (PiS)
- 441*. 17. Piotr Paluch (KWW Tadeusza Jędrzejczaka) - 430. 18. Jakub Derech-Krzycki (KWW TJ) - 405*. 19. Marcin Kurczyna (SLD) Do wyborów prezydenckich w Gorzowie Wlkp. uprawnionych
był 98 102 osób. W wyborach wzięło udział 43 432 obywateli Gorzowa 389. 20. Jarosław Porwich ("Solidarność I Madej")-364 *. 21.
Krzysztof Kielec (PiS) - 357. 22. Jacek Bachalski (KWW TJ) - 356*.
Wlkp.. Głosów ważnych oddano: 43 011, nieważnych 421.
Wybory prezydenckie wygrał wójt podgorzowskiego Deszczna Ja- 23. Albert Madej (SLD) - 334*. 24. Krzysztof Kochanowski (SLD) cek Wójcicki, który zdobył 26 060 ważnych głosów (60,59 proc.). Dru- 330. 25. Maria Surmacz (PiS) -322*
gi wynik – 7 437 głosów (17,29 proc.) - zanotował urzędujący prezydent
Tadeusz Jędrzejczak. Trzeci wynik wyborczy zanotował bezpartyjny * nie dostali się do rady. Izabela Piotrowicz (PO) weszła do rady,
choć zagłosowało na nią "jedynie" 175 osób.
Ireneusz Madej z KWW "Komitet Obywatelski Solidarność i Madej” - 3 265 głosów (7,59 proc.), Marek Surmacz z PiS uzyskał 3 141
Wyniki Wyborów do sejmiku województwa lubuskiego
(7,30 proc.),Krystyna Sibińska (KW PO) – 2 235 (5,20 proc.), Rafał
dostępne na naszej stronie: Menu –Aktualności
Zapadka (KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikkego) – 647 głosów
18.11.2014 Obradowała
(1,50 proc.) i Maciej Szykuła (KW PSL) – 226 głosów (0,53 proc.)

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.
W Warszawie na
pierwszym roboczym posiedzeniu
w kadencji 20142018 spotkali się
członkowie Komisji Krajowej NSZZ
Solidarność (KK).
Kandydaci na Urząd Prezydenta w Gorzowie Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Miejscem zebrania Komisji był Dom Pielgrzyma „AMICUS”
sąsiadujący z grobem patrona NSZZ Solidarność bł. Jerzego Popiełuszki. Posiedzenie rozpoczęło się od modlitwy i złożenia
kwiatów na grobie Naszego Patrona. Przewodniczący Związku
Piotr Duda przekazał proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki
na warszawskim Żoliborzu ks. dr Marcinowi Brzezińskiemu
ufundowaną przez Komisję Krajową wystawę poświęconą ks.
Jerzemu oraz podarował kopię dekretu ustanawiającego bł. ks.
Jerzego Popiełuszkę patronem „Solidarności”.

Marianna Popiełuszko pochodziła z Grodziska, zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa rolnego w Okopach. Całe życie ciężko pracowała. W 1942 zawarła
związek małżeński z Władysławem Popiełuszką. Małżonkowie mieli pięcioro
dzieci: Teresę, Józefa, Alfonsa (który w trakcie studiów zmienił imię na Jerzy), Jadwigę i
Stanisława. Marianna Popiełuszko zawsze była głęboko wierzącą
osobą. Jej wychowanie w dużej mierze ukształtowało charakter
patrona "Solidarności". Po zabójstwie ks. Jerzego kontynuowała
jego dzieło, m.in uczestnicząc w spotkaniach rocznicowych oraz
pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Zmarła 19 listopada 2013 w Szpitalu Miejskim w Białymstoku.
W 2006 prezydent Lech Kaczyński, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, odznaczył mamę ks.
Jerzego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski. W 2011 roku została "Człowiekiem roku 2011 Tygodnika
Solidarność", za "trwanie na straży pamięci o błogosławionym
Księdzu Jerzym, który oddał życie za głoszenie prawdy". W
czerwcu 2013 r. Marianna Popiełuszko odebrała w Toruniu tytuł
honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego.

Członkowie Komisji Krajowej podczas obrad w Warszawie

Po przyjęciu programu, zebrani przystąpili do jego realizacji:
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KK.
2.Odwołanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność (KSN)od
decyzji Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność
(KKW), nakazującej powtórne wybory Rady KSN. KK utrzymała w mocy decyzję KKW.
3.Odwołanie Komisji Międzyzakładowej SOL-MASZ (KM) od
decyzji Zarządu Regionu Bydgoskiego nakładającego zarząd
komisaryczny nad KM. KK po dokładnym przeanalizowaniu
rozpatrzy wniosek na następnym posiedzeniu KK w Gdańsku.
4.Sprawozdanie z działalności . Członkowie Prezydium KK
przedstawili tematykę spraw jakimi zajmowali się od Zjazdu
Krajowego.
5.Informacja z prac regionów i sekretariatów branżowych. Poruszono między innymi tematy „energetyczne” z ostatniego posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność.
6.Stanowisko w sprawie pakietu klimatycznego. KK zapoznała
się z projektem stanowiska przygotowanego przez Sekretariat
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Projekt po zredagowaniu przez Prezydium KK zostanie przesłany członkom KK.
7. Uchwały. Przyjęto uchwały dotyczące: -Krajowego Funduszu
Strajkowego,-Dotacji na wsparcie działań statutowych regionów
i sekretariatów branżowych.-Interpretacji uchwały KZD w/s
składek członkowskich,-Deklaracji członkowskiej, -Pokrywania
kosztów manifestacji.

19.11.2014
Pierwsza
rocznica
śmierci
Marianny
Popiełuszko
"Aby wychować świętego, należy kochać Boga i ludzi, kochać sercem i
czynami".

25.11.2014 Enea Centrum-Porozumienia
Zmieniające-PSYCHOZA
Strona pracodawcy w Enea
Centrum organizuje cykliczne
spotkania z pracownikami
Enea Centrum , którzy przeszli
do spółki w ramach projektu
Centrum Usług Wspólnych. Po
spotkaniach w Bydgoszczy,
Kozienicach, Zielonej Górze, Poznaniu i Białymstoku, przyszła
kolej na Gorzów Wlkp. Tematyka spotkania dotyczyła indywidualnego dopasowania do nowej struktury poszczególnych pracowników w Departamencie Finansowym. Pracodawca nie zaprosił
na to spotkanie strony związkowej. Z inicjatywą zaproszenie
przedstawiciela NSZZ Solidarność wystąpiły same Pracownice. W spotkaniu uczestniczyliśmy , poniżej krótka relacja.
Spotkanie prowadziła Dyrektor Departamentu Finansowego Danuta Berndt. Na początku w krótkim wystąpieniu przedstawiła
nową strukturę organizacyjną jaka będzie obowiązywała od
1.01.2015 r. Następnie przedstawiła zadania jakimi będą się zajmowały poszczególne komórki. Nowa struktura przewiduje,
że na terenie Gorzowa Wlkp. nie będzie kadry kierowniczej.
Będzie tylko dwóch koordynatorów „małych kierowników”.
Według Pani Dyrektor Pracownicy „ będą musieli nauczyć się
inaczej pracować”.
Następnie poproszono o ewentualne pytania przed rozpoczęciem
indywidualnych rozmów z Pracownikami w sprawie Porozumień zmieniających związanych z wprowadzeniem nowej struktury..
Oto niektóre z nich:
1.Czy miejsce pracy w Gorzowie Wlkp. nie ulegnie zmianie.
Odp. Na chwilę wprowadzania nowej struktury takie miejsca
pracy są. Co do przeszłości Pani Dyrektor nie chciała się wypowiadać ( nie jej kompetencje).
2.Pracownicy mają być dopasowani do tabeli wynagrodzeń obo(Ciąg dalszy na stronie 8)

str. 8/Pod Napięciem 149/ 11 / 2014
(Ciąg dalszy ze strony 7)

wiązującej na 1.01.2015 r. Na razie nie możemy wymóc na pracodawcy stosowania uzgodnionej tabeli z 2014 r. Odp. Tabela
na 2015 r. jest i zostanie wprowadzona w życie.
3.Czy pracownik zanim podpisze Porozumienie zmieniające
będzie je mógł zabrać do domu i skonsultować np. z Prawnikiem? Odp. Porozumienia nie wolno zabrać ze sobą, można
je przeczytać i podpisać najpóźniej do jutra do godz.10.00.
4.Wcześniej odbyły się spotkania w Bydgoszczy, Kozienicach,
Zielonej Górze, Poznaniu i Białymstoku, ile osób odmówiło podpisania w/w porozumienia ?. Odp. Dwie osoby nie podpisały( po
jednej w Poznaniu i Kozienicach).
5.Czy obecne przypisanie do określonej komórki organizacyjnej
nie będzie podlegało późniejszym zmianom? Odp. Takie zmiany
na pewno będą, struktura będzie się docierać.
6.Czy na rozmowy indywidualne w sprawie porozumienia zmieniającego Pracownik może zabrać ze sobą przedstawiciela
związku do którego należy? Odp. Tak.

nie posiadających praw do
akcji Enea)
Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz po przesłuchaniu
świadków postanowieniem z
dnia 19.11.2014 r. wszczęła dochodzenie o przestępstwo określone w art. 35 ust.1 pkt. 2 ustawy o związkach zawodowych
( utrudnianiu działalności związkowej).
Art. 35. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów
ustawy o związkach zawodowych
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną
funkcją utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy. Podlega grzywnie
albo karze ograniczenia wolności.
Więcej szczegółów na naszej stronie: Menu Aktualności.

28.11.2014 Wybory Koordynatora SIP GK Enea.
Po spotkaniu Pracownice były wzywane na indywidualne rozmowy wg kolejności przygotowanej przez stronę pracodawcy.
Z pobieżnego oglądu tego dokumentu widać, że w porozumieniu brak jest określenia miejsca pracy, jest tylko miejsce
wykonywania pracy. Bardzo niebezpiecznym zapisem jest :
"Strony niniejszym znoszą z dniem 1.01.2015 r. wszystkie
łączące je warunki pracy i płacy wynikające bezpośrednio z
dotychczas obowiązującej Pracownika umowy o pracę" Dodatkowo jeden z punktów mówi o tym ,że Pracownik rozumie treść porozumienia oraz potwierdza, że zawierając je nie
pozostawał pod żadną presją, co w świetle tego co jest wyżej
napisane jest nieprawdą.

Uczestnicy spotkania w Baranowie

W Baranowie spotkali się Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy (ZSIP) oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
Głównym celem spotkania był wybór Koordynatora Społecznej
Inspekcji Pracy w Grupie Kapitałowej Enea. w .Na 15 ZSIP w
spotkaniu uczestniczyło 12. Po przyjęciu programu zebrania wyborczego przygotowanego przez Główną Komisję Wyborczą
(GKW) zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności w mijającej kadencji złożonego przez Koordynatora Marka Jędrzejczaka.
Następnie przystąpiono do wyborów
Koordynatora SIP na kadencję 20142018. W tajnych wyborach Koordynatorem został wybrany Tomasz
Nejman( na zdjęciu obok)
Gratulujemy.
GKW podjęła tez decyzję w sprawie
przeprowadzenia nowych wyborów na
funkcję ZSIP w Oddziale Dystrybucji
Gorzów Wlkp. Wybory odbędą się
4.12.2014 r. Do 2.12 2014 organizacje
związkowe mogą zgłaszać rekomendoOpinia prawna w/s porozumień zmieniających dostępna na wanych przez nie kandydatów na funkcję ZSIP w OD Gorzów
str. 2 i na naszej stronie: Menu -Dokumenty lub Aktualności.
Wlkp.

27.11.2014 Prokuratura wszczęła dochodzenie w/s
utrudniania działalności związkowej.( świadczenie
pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji).
22.09.2014 złożyliśmy doniesienie do Prokuratura w/s utrudniania działalności związkowej. Sprawa dotyczy Porozumienia ze
Zdroiska z 28.05.2008. (świadczenie pieniężne dla pracowników

28.11.2014 Nowy emeryt Andrzej
Kasztelan
Po przepracowaniu 44 lat w energetyce na
zasłużoną emeryturę przeszedł Kol. Andrzej
Kasztelan Starszy Elektromonter Sieciowy
z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Okolicznościowa imprezka odbyła się w „kultowym” lokaluMIŚ w Gorzowie Wlkp. W uroczystym pożegnaniu Andrzeja uczestniczyło Kierownictwo , współpracownicy, oraz przedstawiciele związku do którego Andrzej należał, i mamy nadzieję
nadal będzie należeć. Kariera zawodowa dobiegła końca, ale
kariera związkowa np. w Kole Emerytów i Rencistów jeszcze
jest możliwa. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia ,
prezenty, wspomnienia oraz zaduma nad jakże szybko przemijającym czasem. Odśpiewano tradycyjne STO LAT a trzech tenorów specjalnie dla Andrzeja wykonało HYMN EMERYTÓW.

Uczestnicy okolicznościowego spotkania

Zabawa była przednia, , po raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo dobrze czujemy się w swoim gronie i potrafimy się wspólnie
dobrze bawić. Wynik nie był najważniejszy , z kronikarskiego
obowiązku poniżej podajemy wyniki uzyskane po 2.5 seriach.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary , a wszyscy uczestnicy turnieju upominek od organizatorów.
Najlepsi zawodnicy turnieju:
Kobiety:
1.Laura Urbańska- 190 pkt. 2.Agnieszka Kania-181 pkt. 3.Arleta
Kopeć-Belowska- 177 pkt.
Mężczyźni :
1.Krzysztof Gonerski- 313 pkt. 2.Dariusz
Gaik- 253 pkt. 3.Artur Piefka- 224 pkt.
VI edycja turnieju przeszła do historii, mamy
nadzieję ze rok znów się spotkamy na VII
edycji Naszego Turnieju.
Przy okazji odnotujmy, że podczas turnieju
ogniska TKKF ELEKTRON 22.11.2014
Kolega Kulaszyński Adam uzyskał najlepszy wynik w historii turniejów dla Energetyków. W Mierzęcinie podczas jednej serii
uzyskał-222 pkt. GRATULUJEMY
WYNIK WYŚRUBOWANY, TRUDNY DO
POBICIA.
Więcej zdjęć na stronie :Menu-Aktualności
================================

PRZEGLĄD PRASY

Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze ostatni
Za kradzież energii elektrycznej można odpowiadać
goście opuszczali MISIA późnym wieczorem.. Andrzejowi tą
jednocześnie cywilnie i karnie.
drogą życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia ,
Za nielegalny pobór energii elektrycznej można jednocześnie ponosić
oraz zapraszamy do częstych odwiedzin.

Więcej zdjęć z pożegnalnego spotkania na naszej
stronie Menu: Aktualności.

29.11.2014 Andrzejkowe kulanie.

W akcji Angelika

odpowiedzialność cywilną i karną, ta kumulacja odpowiedzialności pod
pewnymi warunkami nie narusza konstytucji i zasady, że nie można
orzekać dwa razy w tej samej sprawie - orzekł we wtorek Trybunał
Konstytucyjny.
TK odpowiadał na pytanie jednego z warszawskich sądów rejonowych,
czy jednoczesne stosowanie wobec tej samej osoby za to samo zachowanie - nielegalny pobór energii elektrycznej - podwójnej odpowiedzialności nie narusza zasady "ne bis in idem" - nie można orzekać dwa
razy w tej samej sprawie.
Zgodnie z Kodeksem karnym, kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem, podlegającym karze więzienia do lat pięciu. Z kolei ustawa
Prawo energetyczne za nielegalny pobór prądu przewiduje opłatę w
wysokości określonej w taryfie, albo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy np. z nielegalnym poborem prądu związane są inne
szkody. Opłata może sięgnąć 5-krotności wartości energii, która mogła
zostać nielegalnie pobrana.
—————————————————————————————

Zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku już po raz szó- Spadają płace i zatrudnienie w energetyce
sty spotkali się by rywalizować o Puchar NSZZ Solidarność
W energetyce widać zwolnienia i wyraźną tendencję do obniżaEnea Gorzów Wlkp. w Bowlingu. Turniej odbył się w Gorzowie nia plac - pisze "Rzeczpospolita" w artykule poświęconym sytuaWlkp. w kompleksie sportowo -rekreacyjnym „Słowianka”.
cji na rynku pracy.
Według relacji dziennika po trzech kwartałach zatrudnienie na krajowym ryku było wyższe niż rok wcześniej o 0,5 proc., a wynagrodzenia wzrosły o 3,5 proc.
Jednocześnie "Rz" zwraca uwagę na odmienną sytuację
w energetyce, gdzie mieliśmy do czynienia ze zwolnieniami i tendencją do obniżania płac.
W przypadku branży paliwowej spadek średniej płacy
przekroczył 3 proc., a zatrudnienie pozostało na niezmienionym poziomie. W górnictwie płace wzrosły
przez pierwsze trzy kwartały o około 2 proc., ale zatrudnienie spadało o 6 proc. Jak czytamy w "Rz", jeśli
chodzi sektor wytwórców i dostawców energii, gazu i
ciepła, zatrudnienie w porównaniu do ubiegłego roku
spadło o około 5 proc., a płace wzrosły podobnie jak w
całej gospodarce.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Kawiarnia nad Kłodawką -WENECJA

ZNALEZIONE W INTERNECIE
Pyta się Francuz swego kolegi.
- Z czego byś wolał zrezygnować - Z wina, czy z kobiet?
- Aaaa, to zależy od rocznika

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI

6.11.1966 -1000lecie chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-17,93 zł wartość akcji Enea 1.12.2014 godz.10.14
-14,3 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-836 mln. zł. wyniósł zysk netto Enea za III kwartały 2014 r. Jest to o
26 % więcej od analogicznych wyników w roku 2013 r.
-124 mln.zł o tyle Enea zredukowała koszty w III kwartałach 2014 r
-8,5 mln. zł. kosztowały poselskie wyjazdy zagraniczne w ciągu 3 lat.
Ponad 3 mln. zł kosztowały wyjazdy posłów PO, 2,6 mln. zł koszty wyjazdów posłów PIS. 403 tys. zł. kosztowały eskapady posła
SLD Tadeusza Iwińskiego.
31 % energii finalnej w Polsce pobierają gospodarstwa domowe.
27 % pobiera transport, a 23 % przemysł z budownictwem.
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