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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
2.12.2014 Obradowała KM NSZZ
Solidarność Enea.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność Enea (KM).
Tematyka Obrad:
Przyjęto protokół z ostatniego spotkania KM jakie odbyło się 3.11.2014
w Pieczyskach.
Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z
wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KM.
Restrukturyzacja Enea Operatora. Projekt zharmonizowanych zmian
organizacyjnych kontynuowany jest przez stronę pracodawcy. Niestety
do dnia dzisiejszego nie zawarto stosownych porozumień związanych z
planowanymi zmianami. Ustalono strategię działania związku , uzależnioną od postawy pracodawców.
Porozumienia zmieniające w Enea Centrum. Strona pracodawcy stosując metody dotychczas znane tylko z gazet, stworzyła atmosferę psychozy, powodującą ,że Pracownicy podpisując porozumienia zmieniające
przygotowane przez Zarząd Enea Centrum mogą pozbyć się dotychczasowych uprawnień. Ustne zapewnienia nie znajdują potwierdzenia w
podpisywanych dokumentach. W celu potwierdzenia tych uprawnień
KM wystosowała oficjalne pismo do Zarządu Enea Centrum. Naszego
przedstawiciela w Komisji Etyki w GK Enea poprosiliśmy w tej sprawie
o interwencję.
Sytuacja w spółkach Grupy Kapitałowej Enea. Przedstawiciele spółek
oraz członkowie Prezydium zapoznali członków KM z problemami
występującymi w tych podmiotach.
W sprawach różnych poruszono następujące tematy :- strona internetowa KM, premia świąteczna, paczki świąteczne dla dzieci, posiłki profilaktyczne.

za zadanie przygotowanie propozycji zmian w prawie energetycznym.
Potrzebne są wspólne doświadczenia, ale jak podkreślali przedstawiciele
Państwowej Inspekcji Pracy, muszą być poparte dowodami, które jednoznacznie wskażą obszar nieprawidłowości, które stwarzają zagrożenia
dla pracowników energetyki.
W spotkaniu udział wzięli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy:
1. Leszek Zając - Z-ca Głównego Inspektora Pracy.
2. Halina Tuliwn - Dyrektor Departamentu Prawnego.
3. Krzysztof Popielski Z-ca Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Warunkami Pracy.
4. Jacek Czech - Krajowy Koordynator ds. Energetyki.
Sekretariat Górnictwa i Energetyki reprezentowali:
1. Kazimierz Grajcarek - Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ „Solidarność”.
2. Roman Rutkowski - Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki
NSZZ „Solidarność”.
3. Barbara Stefaniak Gnyp – Przedstawiciel Prawny Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
4. Jarek Sykuła - członek NSZZ „Solidarność” w Polskiej Grupie Energetycznej Łódź Teren
5. Wojciech Asterski - EDF Przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność”
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

3.12.2014 O restrukturyzacji Operatora
w OD Gorzów Wlkp.

Dyr. B. Strzelecka prezentuje docelową strukturę służb ruchu.

Przedstawiciele Zarządu „oswajają” Pracowników z projektem
„Zharmonizowanych zmian organizacyjnych” w Enea Operator. Spotkania informacyjne odbyły się już w większości Oddziałów Dystrybucji.
Teraz przyszła czas na Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. (ODG).O
projekcie zmian rozpisywaliśmy się szeroko wcześniej, więc teraz w
kilku słowach postaramy się zrelacjonować spotkanie z Pracownikami
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

3.12.2014 O problemach
Energetyków w GIP
Na wniosek Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,
w Warszawie 3 grudnia 2014r. odbyło się, w Państwowej Inspekcji
Pracy robocze spotkanie przedstawicieli SGiE NSZZ „Solidarność” z
przedstawicielami Głównego Inspektora Pracy.

Uczestnicy spotkania w OD Gorzów Wlkp.

Przedstawiciele Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

Głównymi tematami spotkania, są skargi od Społecznych Inspektorów
Pracy, oraz skargi pracowników jakie docierają do związków zawodowych w sektorze energetycznym. W dyskusji strony ustaliły, że należy
dokonać weryfikacji obecnego stanu procesów restrukturyzacyjnych i
ich wpływu na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzgodniono również, że strony powołają grupę roboczą, która rozpocznie prace mające

„ Łączy nas wspólna energia” takim dopiskiem sygnowany był każdy
slajd przedstawianej prezentacji. Czynniki zewnętrzne oraz odpowiedzialność za dalsze losy firmy „wymuszają na nas zmiany” , czyli
„więcej za mniej”. „Do pojemnika o pojemności 1 litra, trzeba będzie wlać 3 litry”. Łączenie ( likwidacja) niektórych komórek wynika z
przyjętej standaryzacji tych komórek. „ Trzeba zmieniać oblicze sieci,
tej sieci”. Skutki społeczne proponowanych zmian minimalizowane są
poprzez naturalne odejścia. Dokładne oszacowanie skutków społecz(Ciąg dalszy na stronie 3)
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stawiciele Głównej Komisji Wyborczej SIP W
GK Enea. Piotr Adamski i Jerzy Wiertelak.
W wyborach uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Związkowych z terenu OD Gorzów
Wlkp. oraz Wydziałowi SIP z Rejonów Dystrybucji i Centrali OD.W wyniku przeprowadzenia
procedur wyborczych na funkcje ZSIP OD G
na kadencję 2014 -2018 wyłoniono desygnowanego przez KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wlkp. - Zbigniewa Mińczuka ( na zdjęciu obok)

(Ciąg dalszy ze strony 2)

nych nie jest na ten moment możliwe. Z 32 Rejonowych Dyspozycji
Ruchu pierwotnie planowano, że powstanie 11 Rejonowych Dyspozycji Mocy. Po konsultacjach ma powstać 15 RDM. Ogólnie prezentacja pokazała kierunki zmian, bez jakiegokolwiek komentarza, dotyczącego wcześniej zawartych porozumień i ewidentnego łamania ich
przez projektowaną restrukturyzację.
Po prezentacji przyszedł czas na pytania:
Oto kilka z nich:
1.Czy Zarząd Operatora jest skłony podpisać ze związkami porozumienie gwarantujące zachowanie dotychczasowych uprawnień grupowych, czy raczej chce pójść w kierunku indywidualnych rozmów z
pracownikami i namawianiem ich do podpisywania porozumień
zmieniających , jak to obecnie ma miejsce w Enea Centrum.
Odp. Zarząd wyraża wolę zawarcia stosownych uzgodnień ze stroną
związkową. Jednocześnie będzie chciał podpisywać porozumienia zmieniające w trakcie indywidualnych rozmów z pracownikami.
2.Ilu dokładnie Pracownikom ODG zmieni się miejsce pracy, ilu
kierowników zostanie zdegradowanych?
Odp. W przypadku pracowników PE zmiana miejsca pracy dotyczyć
będzie około 20 osób. W przypadku RDR nie można obecnie tego oszacować. Będzie mniej stanowisk kierowniczych, jednak nazywanie tego
degradacją jest niewłaściwe, przemianowanie na koordynatorów nie
będzie wiązało się ze zmianą płacy zasadniczej.
3.Jak można poprawić wskaźnik niezawodności sieci, jeżeli planuje
się likwidację 4 Posterunków Energetycznych i 3 Dyspozycji Ruchu
w ODG?
Odp. Przy łączeniu komórek będą stosowane okresy przejściowe. PE
zostaną dosprzętowione oraz wzmocnione kadrowo. Odpowiednie inwestycje w sieć poprawią jej niezawodność . Dodatkowo PE będą pracowały na dwie zmiany. Wszystkie wskaźniki będą cały czas monitorowane.
4. Każda restrukturyzacja wiąże się, z centralizacją większości działalności w Poznaniu. Nie inaczej jest w przypadku decyzji o budowie
Centralnej Dyspozycji Mocy (CDM). Czy możliwe jest, żeby rezerwowa CDM powstała w Gorzowie Wlkp.?
Odp. Decyzja gdzie będzie rezerwowa CDM nie została jeszcze podjęta.
Jedno jest pewne, nie będzie jej Poznaniu.
5.Likwidowanie komórek wiąże się ze zmianą miejsca pracy, dojazdami do nowego miejsca pracy. Dodatkowo w przypadku likwidacji
PE wiąże się z pozbywaniem się budynków, w których mieszkają
nasi Pracownicy.
Odp. Przy zmianie miejsca pracy, planuje się ekwiwalent za dojazdy, w
pierwszych dwóch latach. Mieszkania przy PE zamieszkują nie tylko
nasi Pracownicy. Pracownikom będzie przysługiwało prawo pierwokupu całych nieruchomości.
6.Związki zawodowe wystąpiły z wnioskiem o wypłacenie premii dla
wszystkich Pracowników z okazji Świat Bożego Narodzenia. Czy
jest decyzja Zarządu w tej sprawie?
Odp. Nie ma jeszcze decyzji. Są jeszcze środki w 1 % funduszu nagród
zapisanym w ZUZP .
Po spotkaniu w OD Gorzów Wlkp. Prelegenci ( Prez. M. Szymankiewicz, Dyr. B. Strzelecka i Dyr. E Bułkowski) udali się do Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. by kontynuować spotkania informacyjne.

4.12.2014 Z. Mińczuk ZSIP
w OD Gorzów Wlkp.

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbyły się wybory
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w Oddziale Dystrybucji
Gorzów Wlkp. (ZSIP OD G) Wybory ZSIP OD G nadzorowali przed-

Gratulujemy.

5.12.2014 W
Operatorze o
restrukturyzacji
i nie tylko.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w
Enea Operator. Przedstawiciele Zarządu Enea Operator
podsumowali spotkania informacyjne w temacie „zharmonizowanych
zmian organizacyjnych”, oraz uwagi zgłoszone podczas tych spotkań.
Część tych uwag została uwzględniona w aktualnej wersji restrukturyzacji , która ma wejść w życie od 1.01.2015 r. Strona związkowa zwróciła
uwagę ,że dla części pracowników zwiększą się koszty dojazdu do pracy, i w związku z tym należy im to zrekompensować. Strona pracodawcy podkreśliła, że restrukturyzacja wiąże się z koniecznością zmian w
Regulaminie Pracy, rozmowy w tym temacie będą kontynuowane.
Przedstawiciele Zarządu na wniosek strony społecznej zdecydowali się
wypłacić nagrodę z okazji Dnia Energetyka dla Pracowników przebywających na: świadczeniach rehabilitacyjnych, urlopach wychowawczych
i bezpłatnych. Strona społeczna poruszyła też temat związany z mieszkaniami zakładowymi na Posterunkach Energetycznych, po przeanalizowaniu tematu będzie on przedmiotem kolejnych spotkań.

8.12.2014 Głos ludu z Energobudu.

List otwarty Pracowników
Energobud Oddział Gorzów Wlkp.
Szanowni Państwo. Piszę ten list w imieniu pracowników EP
PUE Energobud Leszno oddział Gorzów Wlkp. o bardzo niepokojących sprawach, które miały miejsce w ostatnim czasie nie
tylko w Naszym Oddziale.
Jako pracownicy, którzy identyfikują się z firmą jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacjami, które po zmianie Zarządu następują w naszej firmie. Te niezrozumiałe „akcje” wprowadzają
napięcie między Zarządem, a pracownikiem. Chcielibyśmy
naświetlić niektóre z nich.
Pierwsza taka sytuacją, jest zmniejszenie wypłacanej od wielu
lat nagrody z okazji Dnia Energetyka. Decyzją Zarządu pozbawiono Nas dużej części tej nagrody. Gdy od wielu lat nasi pracownicy brali czynny udział w usuwaniu skutków awarii
(Szczecin, Rawicz, Gorzów Wlkp.) czuliśmy się potrzebni. Po
takim potraktowaniu naszego wkładu w rozwój firmy i grupy
kapitałowej jesteśmy zbulwersowani i zniesmaczeni podejściem
Zarządu. Tłumaczenie Zarządu – straty zakładu. Złożono de(Ciąg dalszy na stronie 4)
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klarację, że pod koniec roku powrócimy do rozmów, które pozwolą wyrównać powstałą stratę. Cały czas mamy nadzieję że
do tego dojdzie.
Drugą sytuacją bardzo kontrowersyjna- zabranie naszym pracownikom dodatku za prowadzenie i obsługę samochodów służbowych. Ten dodatek był nam wypłacany na podstawie porozumień od 2001 roku. Na spotkaniu w Gronówku 14.10.2014 r.
Zarząd poinformował ,że diagnozuje sytuację i temat zostanie
załatwiony. Niestety do dziś temat nie został załatwiony ( nikt
nie dostał wyrównania i tym samym pracownicy stracili na wynagrodzeniach).Tłumaczenie, zła sytuacja finansowa. Jest to tym bardziej dziwne ,że na w/w spotkaniu w Gronówku Zarząd poinformował ,że sytuacja finansowa po zmianie Zarządu polepsza się. Chcielibyśmy nadmienić że nie wytłumaczono Nam dlaczego zaprzestano
wypłat tego dodatku. Pamiętamy że podobna sytuacja miała miejsce w
Enea Operator, tam jednak pracodawca porozumiał się z pracownikami (przez stronę społeczną) i włączył ten składnik do wynagrodzenia
zasadniczego. W naszej sytuacji, takie ustalenia nie miały miejsca i
jest to bardzo źle postrzegane przez naszych pracowników. Stanowi on
czynnik niepokoju, irytacji, a w niedalekiej przyszłości również spadku zaangażowania w wykonywanie naszych obowiązków.
Na koniec zostawiliśmy sprawę związaną z narzucaniem odpracowywania wigilii 2014 r. Zarząd z nieznanych nam powodów próbuje
narzucić niezgodną z prawem decyzję o ustalenia dnia wolnego, który
trzeba odpracować 20 lub 27 grudnia 2014 r. Stanowi to złamanie
zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy:
ROZDZIAŁ III CZAS PRACY Art. 8
2.Czas pracy dla pracowników ENEA wynosi 8 godzin na dobę i 40
godzin w pięciodniowym tygodniu pracy od godz. 7.00 do godz.
15.00, przy zachowaniu wszystkich sobót wolnych, w jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym.
10.Rozkłady czasu pracy dla zespołów pracowników, komórek i
jednostek organizacyjnych w razie konieczności podyktowanej wyjątkowymi przypadkami, ustala kierownik jednostki organizacyjnej
spółki w porozumieniu z jednostką organizacyjną związku w Regulaminie Pracy.
Z tego co wiemy żadnego porozumienia ze związkami zawodowymi w
tym temacie nie było. Jednostronna decyzja Zarządu w tym temacie
jest niezgodna z prawem i nie zamierzamy się jej podporządkować.
Jesteśmy długoletnimi pracownikami , od początku powstania Energobudu nie zdarzyło się aby pracownicy w naszym jak i pewnie w innych
oddziałach, patrzyli w przyszłość z taką niepewnością i obawą o miejsca pracy. Tak niestety się dzieje teraz. Zbliżające święta i nowy rok
zawsze były okresami wyciszenia, oraz przygotowania do radosnego
spędzenia Świąt Bożego Narodzenia. Panowie swoimi decyzjami zakłócacie tą atmosferę.
Szanowni Państwo jako pracownicy wykwalifikowani, doświadczeni,
uważający się za świadomych obywateli, prosimy nie traktować Naszych problemów obcesowo i nie postponować nas i naszego zaangażowania w rozwój całej Grupy Kapitałowej ENEA. Pomimo że jesteśmy pracownikami Grupy Enea i Energobudu po takich ruchach Zarządu i braku reakcji „kolegów po fachu” z Poznania nie czujemy się
100% pracownikami tej Grupy.
Prosimy o odniesienie się do przedstawionych zagadnień do naszych
przedstawicieli w NSZZ Solidarność.
W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i nadchodzącym Nowym Rokiem mając świadomość zbliżających się trudnych
decyzji ze strony Zarządu, życzymy Państwu dużo zdrowia oraz spełnienia wszystkich założeń biznesowych ukierunkowanych na poprawę
finansową jak i pracowniczą w naszym zakładzie.
Z poważaniem oddani pracownicy
EP PUE Energobud Leszno Oddział Gorzów Wlkp.

10-11.12.2014 Obradowała
KK NSZZ Solidarność
W Gdańsku na drugim roboczym posiedzeniu spotkali się członkowie
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.(KK) Tematyka obrad:
1. Przejęto protokół z posiedzenia KK z 18.11.2014 r. w Warszawie.
2.Zasiłki statutowe. Przyjęto uchwałę uściślającą zasady przyznawania
zasiłków statutowych ( narodziny dziecka, adopcja , śmierć członka
rodziny i związku).

Komisja Krajowa obradująca w Gdańsku

3.Protest przed siedzibą Lidla w Niemczech. Dotychczasowe protesty
w/s łamania prawa w sieci LIDL nie przyniosły spodziewanego efektu
tj. zaprzestania łamania prawa przez stronę pracodawców. Przyjęto
uchwałę pokrywająca koszty protestu przed siedzibą Grupy Schwarz w
Neckarslum ( właściciel „Lidl Polska sp. z o.o.”
4.Okolicznościowe wydanie Tygodnika Solidarność (TS). KK podjęła
uchwałę w/s sfinansowania okolicznościowego numery TS. W numerze
tym znajdą się materiały przyjęte przez Krajowy Zjazd Delegatów w
Bielsku Białej.
5.Informacje z prac Prezydium KK.
6.Informacja z prac regionów i sekretariatów branżowych.
7. Prezentacja projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Dialog
społeczny pod rządami obecnej ustawy o dialogu trójstronnym nie
istnieje. Zespół powołany do opracowania projektu ustawy o instytucjach dialogu społecznego przedstawił efekty prac zespołu. Projekt
podlegał będzie jeszcze dalszym konsultacjom.
Pierwszy dzień obrad zakończyło pożegnanie
Wojciecha Buczaka ( na zdjęciu obok) Przew.
Zarządu Regionu Rzeszowskiego oraz członka
KK , który został Vice Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. W związku z tym zgodnie
ze statutem NSZZ Solidarność M. Buczak złożył rezygnację z funkcji związkowych , pozostając dalej członkiem związku.

Drugiego dnia członkowie KK złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i udali się do Sali BHP na uroczystość opłatkową.
W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli: Metropolita gdański abp
Sławoj Leszek Głódź , Członkowie KK , Krajowej Komisji Rewizyjnej , Zarządu Regionu Gdańsk, Pracownicy KK i ZR oraz przedstawicieli Stowarzyszeń Kombatanckich. Annie Boguckiej, Andrzejowi
Gwieździe i Andrzejowi Kołodziejowi wręczono odznaczenia
„Zasłużony dla NSZZ Solidarność”. ( zdjęcie poniżej)

Okolicznościowe
spotkanie było też
okazją do wzajemnych życzeń składanych przy łamaniu się opłatkiem.

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Kaczmarek mianowanej na stanowisko Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Enea S.A.

Przedstawiciele pracodawcy w Enea S.A.

Uczestnicy spotkania w Gdańsku: od lewej: J.Gwiazda, A.Gwiazda, K.Gonerski

11.12.2014 Trudne rozmowy w
Enea Centrum.
W związku z wydarzeniami, związanymi z psychozą dotyczącą porozumień zmieniających atmosfera rozmów w Enea Centrum była bardzo
napięta.

Dyr. A. Dembińska i radca prawny M. Wojewódka

Ale po kolei.
1.Regulami Pracy w Enea Centrum. W pismach kierowanych do strony
związkowej zarząd Enea Centrum ,stwierdził, że jeżeli związki zawodowe nie zgodzą się na proponowane zmiany, to zarząd jednostronnie
wprowadzi je w życie.. Takie postępowanie świadczy o braku kompetencji Zarządu. W prawie istnieje taka możliwość tylko wtedy jeśli
związki zawodowe miałby rozbieżne zdania, a w tym przypadku wszystkie związki mówią jednym głosem. Strona społeczna przedstawiła też
zapisy które są niezgodne z prawem pracy obowiązującym w Enea, i z
tego względu są dla niej nie do przyjęcia. Ostre wypowiedzi nie spodobały się stronie pracodawcy. W pewnym momencie chciano nawet zakończyć spotkanie, bez omówienia innych ważnych tematów.
2. Porozumienia zmieniające w Enea Centrum. Jeszcze większe emocje
towarzyszyły podsumowania „akcji” wymuszania na Pracownikach
podpisywania niekorzystnych dla nich zmian. Psychozę jaką wytworzyła strona pracodawcy przy wręczaniu porozumień zmieniających, spowodował ,że większość pracowników pod presją podpisała niekorzystne
dla nich dokumenty. Strona związkowa podejmie stosowne działania w
celu zmiany tej sytuacji.
3.Tabela płac zasadniczych w Enea Centrum. Strona związkowa przekazała projekt protokołu dodatkowego do ZUZP dotyczący tabeli płac w
ENEA Centrum.
4. 1% fundusz nagród w Enea Centrum. Strona związkowa poprosiła o
rozliczenie wydatkowania tego funduszu w Enea Centrum, zgodnie z
zapisami ZUZP. Strona pracodawcy zdziwiona była istnieniem takiego
funduszu, nie mówiąc już o konieczności jego rozliczania.
5. Szkolenia z SAP-a. Strona związkowa zwróciła uwagę na fatalne
warunki w jakich odbywają się szkolenia. Ciasne pomieszczenia, brak
krzeseł dla części uczestników, jeden monitor, jeden komputer, brak
możliwości drukowanych instrukcji.

2.Sytuacja finansowa grupy Enea. Prezes D. Gepfert przedstawiła
sytuację finansowa grupy za 10 miesięcy. Krótko podsumowując jest
dobra, a w niektórych spółkach np. w Operatorze , bardzo dobra.. Szersze rozpisywanie się na ten temat jest ryzykowne, więc pozostaniemy
przy tym krótkim podsumowaniu.
3.Wnioski strony społecznej o wypłatę nagród z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. Zarząd Enea S.A. przychylił się do wniosku i zaproponował wypłatę „ karpiowego” w wysokości 500 zł. Zdaniem strony społecznej kwota ta jest rażąco niska. Publikowanie bardzo dobrych wyników( 836 mln. zł. zysk netto Enea za III kwartały 2014 r.), inwestowanie w likwidacje miejsc pracy (kolejne edycje PDO), stałe zwiększanie
zakresu obowiązków, wymaga zdaniem strony związkowej bardziej
szczodrego potraktowania tych na których barkach wypracowywane są
bardzo dobre wyniki. Przedstawiciele Zarządu poinformowali, że w
sprawie „karpiowego” podjęta została uchwała całego Zarządu, i nie
mają uprawnień do negocjowania w/w kwoty. Na nasze pytanie, na jaką
wysokość „karpiowego” mogą liczyć pracownicy innych spółek grupy
Enea.? Zarząd Enea S.A. nie zamierza ingerować w decyzje niezależnych podmiotów gospodarczych.
4.Koszty związkowe. Kolejne restrukturyzacje powodują problemy z
pokrywaniem kosztów wynikających z ZUZP. Obecnie większość
kosztów np. delegacji na rozmowy w Enea S.A. Enea Centrum ponosi
Enea Operator. Sytuacja wymaga systemowych rozwiązań w ramach
grupy Enea. W tym celu strona pracodawców powoła zespół roboczy.
Strona społeczna wytypuje do zespołu 2 osoby.
5.Zmana nazewnictwa spółek GK Enea. Dlaczego strona związkowa
dowiaduje o nich od zaniepokojonych Pracowników? Odp. Zmiana
nazewnictwa nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem utraty uprawnień
pracowniczych. Wiąże się to z promocja marki Enea. Na następnym
spotkaniu temat zostanie szczegółowo omówiony.
6.Sanatorium Energetyk. Pracownicy zatrudnieni w Sanatorium zaniepokojeni są brakiem rozmów na temat limitów skierowań do sanatorium
w 2015 r. dla poszczególnych spółek grupy Enea. Odp. Enea S.A. na
temat skierowań zawsze rozmawiała w styczniu, i tak tez będzie w 2015
7.Sprzedaż Sanatorium Energetyk i hotelu Edison. Na jakim etapie
są procesy sprzedaży tych podmiotów? Odp. Uruchomiono procesy
sprzedaży, za wcześnie by mówić o końcu tych procesów.
8.1 % fundusz nagród w Enea S.A. Zbliża się koniec rozliczenia funduszu nagród wynikający z zapisów ZUZP. Czy dostaniemy rozliczenia
wydatkowania tego funduszu? Odp. Tak rozliczenie funduszu zgodnie z
zapisami ZUZP nastąpi 15 grudnia 2014 r.
Na zakończenie spotkania roboczego z okazji zbliżających się świat
Bożego Narodzenia ,były życzenia owocnej współpracy w 2015 r.

13.12.2014-Kolejna rocznica
wojny z Narodem.

12.12.2014 Cykliczne rozmowy
w Enea S.A. Karpiowe i …
W Baranowie na cyklicznym spotkaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.
Tematyka obrad:
1. Sprawy kadrowe w Enea S.A. Przedstawiono sylwetkę Magdaleny

Uczestnicy debaty w II LO w Gorzowie Wlkp. (Ciąg dalszy na stronie 6)
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Happening przygotowany przez uczniów II LO w Gorzowie Wlkp.

„Refleksja nad racjami stron konfliktu z grudnia 1981 roku” to temat
debaty o stanie wojennym, jaka odbyła się 12.12.2014 r. w II Liceum
Ogólnokształcącym w Gorzowie Wlkp. W debacie wzięli udział i przedstawiali swoje racje: Dariusz Rymar, Grażyna Pytlak, Jarosław Porwich
oraz były wojewoda gorzowski w latach 1975-1988, Stanisław Nowak.
Debacie towarzyszył żywy happening oraz okolicznościowa wystawa
przygotowana przez uczniów II LO . Kadrze Pedagogicznej i Uczniom
II LO gratulujemy pomysłu i realizacji.

13grudnia 2014 r. w godzinach nocnych , w 33 Rocznicę Wprowadzenia
Stanu Wojennego delegacja MKZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ gorzowskiej
Elektrociepłowni złożyła wiązanki kwiatów i zapaliła znicze pod pomnikiem upamiętniającym powstanie NSZZ SOLIDARNOŚĆ . W ten sposób oddano cześć ofiarom Stanu Wojennego .

W 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w gorzowskiej katedrze
odprawiona została uroczysta msza święta w intencji ofiar, poszkodowanych, internowanych i aresztowanych. W liturgii uczestniczyło 10 pocztów sztandarowych , w tym oczywiście i Nasz. W swojej homilii ksiądz
proboszcz parafii katedralnej Zbigniew Kobus przypomniał represje

jakie wprowadziła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. –„Nie chcemy obchodzić rocznicy stanu wojennego, bo nie jest to żadna uroczystość, ani żadne święto. Chcemy obchodzić jako pamiątkę o ludziach,
którzy ponieśli najwyższe konsekwencje”
Po mszy, delegacje organizacji patriotycznych w obecności pocztów
sztandarowych złożyły wiązanki kwiatów ,zapaliły znicze i wspólnie
odśpiewały Hymn pod tzw. białym krzyżem, symbolem podziemnej
gorzowskiej Solidarności.
W nocy z 12 na 13 grudnia
1981 roku 70 tysięcy żołnierzy,
30 tysięcy milicjantów, kilkanaście tysięcy SB-eków wyposażonych w 1396 czołgów i blisko
dwa tysiące transporterów
opancerzonych, a także pałki i
pospolite łomy do wyważania drzwi, ruszyło na rozkaz niedemokratycznej, narzuconej Polakom władzy rozprawić się z wolnościowymi i demokratycznymi aspiracjami społeczeństwa. Zniknąć miała Solidarność, organizacja będąca emanacją tych marzeń i aspiracji.
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano radio i telewizja nadały
wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poinformował o
ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON)
i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na
terenie całego kraju.
10 tysięcy funkcjonariuszy milicji i SB wzięło udział w Akcji „Jodła”,
której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i więzieniach działaczy Solidarności oraz przywódców
opozycji, uznanych za "
groźnych dla bezpieczeństwa państwa"
.
Tej samej nocy, w ramach operacji "
Azalia"siły porządkowe MSW i WP
zajęły obiekty Polskiego Radia i Telewizji oraz zablokowały w centrach
telekomunikacyjnych połączenia krajowe i zagraniczne. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty
radia i telewizji.
Główne uderzenie nastąpiło w Gdańsku, gdzie w sobotę zebrała się
Komisja Krajowa NSZZ "
Solidarność"i gdzie w związku z tym przebywało wielu działaczy i doradców związkowych. W ciągu nocy zatrzymano
w Gdańsku około 30 członków Komisji Krajowej i kilku doradców.
14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w
wielu dużych zakładach przemysłowych. W sumie strajk podjęło 199
zakładów. W 40 doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy użyciu
oddziałów ZOMO i wojska. Na Górnym Śląsku górnicy stawili czynny
opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "
Wujek"w trakcie kilkugodzinnych walk milicjanci użyli broni palnej, zabijając 9
górników. 23 grudnia przy wsparciu czołgów i desantu ze śmigłowców
udało się stłumić strajk w Hucie "
Katowice"
. Najdłużej trwały strajki w
kopalniach "
Ziemowit"(do 24 grudnia) i "
Piast"(do 28 grudnia), w których górnicy zdecydowali się prowadzić protest pod ziemią.
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i
ośrodkach internowania znalazło się ok. 5000 osób. Ogółem, w okresie
trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 osób w 49
ośrodkach internowania na terenie całego kraju.
Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie. 23 grudnia 1981 r. prezydent USA Ronald
Reagan ogłosił sankcje ekonomiczne wobec PRL, a kilka dni później
podał do wiadomości, iż obejmą one także Związek Sowiecki, który
jego zdaniem ponosił "
poważną i bezpośrednią odpowiedzialność za
represje w Polsce"
. W ciągu następnych tygodni do sankcji ekonomicznych przeciwko Polsce przyłączyły się inne kraje zachodnie.
Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go
22 lipca 1983 roku. Dokładna liczba
osób, które w jego trakcie poniosły
śmierć nie jest znana. Przedstawiane
listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do
ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje
również liczba osób, które straciły w
tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, bicia w trakcie śledztwa czy też
podczas demonstracji ulicznych.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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8.Sprawy różne. Otwarto dyskusję nad propozycjami obchodów 35lecia związku w naszym regionie. Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG -20.01.2015 r.

15.12.2014 Świąteczne spotkanie
członków Koła Zerowego.

Spotkanie opłatkowe w siedzibie ZR Gorzów Wlkp.

Członkowie Koła „O” na spotkaniu opłatkowym.

Po zakończeniu obrad ZRG przybyciu Proboszcza parafii katedralnej
Zbigniewa Kobusa i członków koła zerowego , odbyło się spotkanie
opłatkowe. Był opłatek , życzenia oraz wspólny śpiew kolęd.

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkali się członkowie
Koła Zerowego (byli Nasi Pracownicy) działającego przy Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów . Okazją do spotkania
były zbliżające się Święta Bożego Narodzenia . Spotkanie „starych
znajomych” upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Od kilku lat
daje się zauważyć stały wzrost liczby uczestników takich spotkań, wynikający z tego, że obecni pracodawcy nie czują więzi z byłymi Pracownikami i nie widzą potrzeby organizacji takich spotkań.
Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Prezydium Komisji Podzakładowej przekazali nie najlepsze informacje o sytuacji w Enea, jaką strona
pracodawców zafundowała na Święta Bożego Narodzenia. Jak zwykle
przy takich okazjach były życzenia , opłatek, śpiew kolęd oraz zatroskanie o dalszą przyszłość gorzowskiej energetyki. Przed nami wiele niewiadomych, Święta Bożego Narodzenia napełniają nas jednak nadzieją
na zachowanie miejsc pracy w Polskiej i Gorzowskiej Energetyce.

16.12.2014 Obradował ZR Gorzów Wlkp.
NSZZ Solidarność
W siedzibie związku na kolejnym w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność.
(ZRG) Tematyka obrad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG
(3.11.2014r.)
2.Informacja o powstaniu nowej organizacji związkowej w Poliflor Sp.
z o.o. w Skwierzynie.
3.Relacja z posiedzeń Komisji Krajowej ( 18.11.2014 w Warszawie i 10
-11.12.2014 w Gdańsku).
4.Wybory samorządowe- podsumowanie udziału związku. Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Solidarność w niektórych gminach zostali wybrani do władz samorządowych (Dobiegniew, Witnica, Międzyrzecz).
5.Obchody 33 rocznicy wojny z Narodem (stan wojenny). Uczestnicy
obchodów zdali relację z: -Debaty w II Liceum Ogólnokształcącym w
Gorzowie Wlkp., - Mszy Świętej w gorzowskiej katedrze, Ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie.
6.Składki członkowskie. Członkowie ZR G przyjęli uchwałę mająca
poprawić ściągalność składek.
7.Stanowisko w sprawie wypowiadania i niestosowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w branży energetycznej. Treść stanowiska: Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność zdecydowanie sprzeciwia się działaniom polegającym na łamaniu prawa pracy
przez pracodawców w energetyce. Rozwiązanie związku pracodawców
energetyki, wypowiadanie i niestosowanie PUZP , łamanie wcześniej
zawartych porozumień stanowią jaskrawe przykłady łamania prawa
pracy w branży energetycznej. Tymi działaniami strona pracodawców przekreśla z takim trudem tworzone przez lata fundamenty dialogu branżowego i stawia pod znakiem zapytania przyszłość Polskiej
Energetyki. Wzywamy Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki sprawujących nadzór właścicielski nad spółkami energetycznymi , do pojęcia zdecydowanych działań mających na celu powrót do
konstruktywnego dialogu i zaprzestania łamania prawa przez podległych im pracodawców.

Delegacja ZR G pod siedzibą byłych ZM Ursus

Po okolicznościowym spotkaniu, liczna delegacja wraz z pocztem
sztandarowym ZRG udała się pod siedzibę byłych Zakładów Mechanicznych URSUS by złożyć wieńce i kwiaty pod tablicą upamiętniająca
33 rocznicę pacyfikacji tego zakładu.( 16.12.1981r.)

16.12.2014 Kontynuacja rozmów
w Energobudzie.
W Gronówku spotkały się strony dialogu społecznego w EP PUE Energobud Leszno Sp. z o.o.

Uczestnicy dialogu społecznego w Energobudzie

Tematyka spotkania:
1. Prezes Zarządu Łukasz Powierża przedstawił wyniki finansowe spółki za 10 miesięcy, wykonani osobowego funduszu płac za 11 miesięcy
oraz prognozę do końca 2014 r.
2.Pani A. Żyro przedstawiła założenie kolejnej edycji PDO skierowanego do Pracowników Energobudu.
3. Premia świąteczna. Uwzględniając wnioski strony społecznej, zarząd wszystkim Pracownikom Energobudu z okazji Świąt Bożego Narodzenia wypłaci premię w wysokości 500 zł. Warunkiem otrzymania
środków jest zatrudnienie w dniu 1.12.2014 r. i pozostawanie w zatrud(Ciąg dalszy na stronie 8)
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nieniu w dniu wypłaty tj. 19.12.2014 r.
4. Dodatki za prowadzenie pojazdu. Kwestia ta jest rozpatrywana
przez prawnika. Do 19.12.2014 r. zaległy dodatek zostanie wypłacony
uprawnionym Pracownikom za wszystkie miesiące, za które nie otrzymali w/w dodatku. Od początku 2015 r. zarząd zaproponuje jednolite
zasady wypłaty dodatku za prowadzenie.
5.Odpracowywanie wigilii. Uzgodniono, że kwestia odpracowywania
zostanie do uzgodnień między stroną związkową a Dyrektorami Oddziałów.
6. E-Motiw. W związku z wprowadzonym w GK Enea projektem zarządzanie przez cele, projekt e-Motiv zostaje zamrożony. Poruszono również kwestię wypłaty nagród kwartalnych.
7.Sanatorium Energetyk. Zarząd zaproponował utrzymanie limitów
skierowań do Sanatorium w Inowrocławiu na 2015 r. na poziomie z lat
ubiegłych tj. 50 miejsc.
8.Sprawy różne. Komórkowe telefony służbowe, wysokość nagrody na
Dzień Energetyka w 2014 r., jakość ubrań roboczych, wyrównywanie
dysproporcji płacowych -to tematy zgłoszone przez stronę społeczną.

17.12.2014 Kolejna
rocznica masakry
na Wybrzeżu.
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22
grudnia 1970, wystąpienia robotnicze
(strajki, wiece, demonstracje) w miastach
Wybrzeża, głównie w Gdyni Gdańsku i
Szczecinie , wynikające z pogarszającej się
sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośrednim pretekstem do wydarzeń grudniowych
stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżki artykułów żywnościowych
(m.in. mąki i mięsa). W odpowiedzi 14 grudnia rozpoczął się strajk
w Stoczni Gdańskiej, który 15 grudnia rozszerzył się także na Stocznię Gdyńską, Port Północny i Stocznię Remontową w Gdańsku.
Robotnicy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na ulicach Trójmiasta strajkujący sformowali wielotysięczne demonstracje. Rozpoczęły się walki z oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO),
podpalono Komitet Wojewódzki PZPR.

Szczecinie, w którym także utworzono Międzyzakładowy Komitet
Strajkowy (przewodniczący M. Dopierała), kierujący strajkiem
generalnym. Do zamieszek na mniejszą skalę doszło także w Krakowie i Wałbrzychu, strajki zaś wybuchły w Warszawie, Wrocławiu,
Nysie, Białymstoku i Oświęcimiu.
22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym robotnikom gwarantowano m.in. wycofanie podwyżek, podniesienie płac,
nierepresjonowanie
uczestników strajków i
ukaranie winnych za
spowodowanie ofiar.
Według oficjalnych
źródeł na Wybrzeżu
zginęło 45 osób (w tym
1 żołnierz i 2 milicjantów), 1165 zostało rannych, aresztowania
objęły 2-3 tys. osób

17.12.2014 Spotkanie Opłatkowe
w OD Gorzów Wlkp.
Już po raz 16 Wspólnota Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret” spotkanie opłatkowe byłych i obecnych pracowników Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp. z Biskupem Adamem Dyczkowskim. Tegoroczne spotkanie odbyło się w nowej świetlicy w Centrali Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. Jarosław Zagozda. Obowiązki gospodarza pełnił były Dyr. Henryk Szałek.( Dyr. E. Bułkowskiego pilnie
wezwano do Poznania).

Był opłatek, potrawy wigilijne, życzenia oraz wspólne śpiewanie kolęd
przy akompaniamencie gitary na której grał bp. A. Dyczkowski. Atmosfera podczas spotkania odpowiadała tej która aktualnie panuje w
GK Enea. Ks. Bp. otrzymał specjalne życzenia oraz upominki z okazji
zbliżających się imienin. Na koniec zebrani odśpiewali tradycyjne 100
lat.
W. Gomółka podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały
MO i wprowadzeniu do Trójmiasta jednostek Wojska Polskiego
(WP) pod dowództwem G. Korczyńskiego (25 tys. żołnierzy oraz
1300 czołgów i transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajkujących zawarli porozumienie z władzami miasta, ale
już w nocy zostali aresztowani. 17 grudnia oddziały MO i WP (po
apelu telewizyjnym wicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do
robotników udających się do pracy w
Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na
skutek czego zginęło lub zostało rannych setki osób.
16 grudnia strajki rozpoczęły się w
Elblągu i Słupsku, 17 grudnia w Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na
Wschodnim Wybrzeżu (do 18 grudnia),
główne wydarzenia rozegrały się w

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Mój komentarz:
Prezenty na święta w Enea:
psychoza, porozumienia
zmieniające, PDO…
Druga połowa grudnia, wchodzimy w okres
przedświąteczny. Odbywają się spotkania opłatkowe.
Jednak atmosfera w firmie daleka jest od tej, którą znamy z polskiej
tradycji przedświątecznej. Tak złej atmosfery nie było jeszcze w Enea
od momentu jej powstania. Pracodawcy prześcigają się w pomysłach,
kto bardziej przestraszy i „umili życie” swoim pracownikom.
Szanowni Pracodawcy. Nie odmawiamy wam prawa do zarzadzania
grupą Enea. Jednak metody jakimi się posługujecie są nieludzkie. Zamiast, jak było to wcześniej praktykowane w Enea , w dialogu z przedstawicielami załogi wypracowywać kompromisy w projektowanych
zmianach , wolicie stosować inne metody. Tworzenie atmosfery psychozy, rozmowy bez świadków, nakłanianie do podpisywania dokumentów
z gorszymi warunkami pracy i płacy, dzielenie Pracowników na lepszych i gorszych, degradacje, łamanie wcześniej zawartych porozumień,
pomysły odpracowywania wigilii, likwidacja Posterunków Energetycznych, zmiany miejsc pracy-dojazdy do nowych miejsc pracy, obniżanie
wynagrodzeń, kolejne edycje PDO. Co jeszcze wymyślicie?
I to wszystko przed Świętami Bożego Narodzenia!?.
Tworzycie fikcje w postaci: Kodeksu Etyki i Komisji Etyki. Co wspólnego z etyką mają w/w działania?
Dlaczego jak powstawała Enea, Enea Operator można było zabezpieczyć interesy pracowników w postaci zawieranych porozumień grupowych ? Dlaczego wolicie inwestować w likwidowanie miejsc prac, zamiast chociażby w postaci premii świątecznej docenić trud Pracowników? Dlaczego rekordowo dobrymi wynikami (836mln. zł. zysku za III
kwartały 2014 r.) nie chcecie się podzielić z tymi , którzy go wypracowują?Dlaczego premia świąteczna (500 zł.) jest najniższa w historii
grupy Enea?
Większość tych pytań pozostaje bez odpowiedzi.
Zmiany można było wypracowywać w dialogu. Bez stresu i obaw o
miejsca pracy. Niestety takie zwyczaje są wam obce. Wolicie dokręcać
śrubę, obniżać standardy pracy ,powodować psychozę strachu i skłaniać
tych , którzy dotychczas nie skorzystali z trzech pakietów PDO, żeby
zmienili zdanie i odeszli z energetyki. Czy jesteście świadomi, że tym
sposobem w przypadku młodych ludzi powiększacie 2,5 mln. armię
emigracji ekonomicznej. Czy oto wam chodzi?. Czy w ogóle o tym
myślicie?
Jak to możliwe, że w spółce z większościowym udziałem Skarbu Państwa, Minister Pracy i Polityki Społecznej nie reaguje na sygnały mówiące o inwestowaniu w likwidację miejsc pracy?
Jak mamy was nakłonić do zmiany waszego postępowania i powrotu na
drogę dialogu z Pracownikami?
Może, jak za chwilę będziecie składać życzenia świąteczne w waszych
publikatorach, będziecie mieli chociaż tzw. „moralniaka’’
To i tak nic w porównaniu z tym, jak wielu Pracownikom skutecznie
popsuliście atmosferę podczas tegorocznych Świąt.
Krzysztof Gonerski
===================================================

ich 4744, czyli o 113 więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.
- Więcej jest samobójstw z powodów finansowych, popełnianych
przez osoby starsze. Wpadają w pętlę zadłużenia, zalegają z
czynszem, tracą mieszkanie czy pracę. Pierwszy od lat lawinowy
wzrost skutecznych samobójstw miał miejsce w ub.r. Zabiło się
ponad 6 tys. osób, czyli o blisko 2 tys. więcej niż w roku poprzednim. A wszystko wskazuje, że ten trend się utrzyma i 2014
r. będzie jeszcze gorszy.
Ok. 80 proc. samobójców to mężczyźni. Najczęściej wybierają
śmierć przez powieszenie, rzadziej wyskakują z okna czy połykają śmiertelną dawkę leków. W tragicznej statystyce przodują
województwa śląskie, łódzkie i świętokrzyskie.
Jednym z głównym powodów wzrastającej w Polsce liczby samobójstw jest zła sytuacja finansowa.

Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem:

Kto i jak w Polsce zarabia dzięki politykom

Politycy od wielu lat traktują Polskę jak prywatny folwark. Najdobitniej
wskazują na to przypadki: odprawa odchodzącej z PKP PLK wiceprezes na stanowisko minister infrastruktury Marii Wasiak – 510 tys. zł i
zatrudnienie za wiedzą i zgodą ministra Karpińskiego na speca od
„ocieplania wizerunku premiera” Igora Ostachowicza na stanowisku
dyrektora ds. public relations w Orlenie z pensją 2 mln zł rocznie.
Maria Wasiak w ubiegłym roku zarobiła 668 tys. zł. W tym roku, od
stycznia do września – 364 tys. zł (plus odprawa). Przypomnijmy, że
najważniejsze spółki kolejowe, nie tylko z grupy PKP, w latach 2008–
2012 przyniosły stratę 3,3 mld zł. Wasiak na kolei lukratywne stanowiska ma od 2000 roku. W 2010 r., po odwołaniu ze stanowiska prezesa
Obserwując tak hucznie obchoPKP S.A. Andrzeja Wacha, pełniła w tej spółce obowiązki prezesa.
dzone w tym roku 25 lecie częPrezesem PKP S.A. została w maju 2011 r. W kwietniu 2012 r. odwołaściowo wolnych wyborów można
no ją ze stanowiska, bo do firmy przyszedł b. szef gabinetu politycznego
wnioskować, że w Polsce mamy
oraz doradca ministra finansów Leszka Balcerowicza Jakub Karnowski.
raj na ziemi. Niestety dane o ilości samobójstw mówią coś innego:
Wtedy Wasiak powołano na członka zarządu. Teraz została ministrem
Tylko w tym roku już 7734 osoby usiłowały się zabić. Jest to 1,4 infrastruktury. Dlaczego przez wiele lat była na lukratywnych stanowiskach? Cóż, jej najważniejszą kompetencją jest biografia związana z
tys. więcej niż w tym samym czasie ub.r. Z danych Komendy
Unią Wolności. Zabawne, że kiedy pod naciskiem opinii publicznej
Głównej Policji wynika, że od stycznia do końca września tego
zdecydowała się oddać odprawę na cele charytatywne, to okazało się, że
roku wzrosła także liczba skutecznych prób samobójczych - było na otarcie łez z tego powodu dostanie 18 tys. zł zwrotu podatku.

PRZEGLĄD PRASY
Przemilczane fakty
SAMOBÓJSTWA
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Zamarznięta Warta w Gorzowie Wlkp.
Po świętach Bożego Narodzenia do psychiatry przychodzi mały
Jasio i mówi:
- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie w porządku.
Przed kilkoma dniami przebrał się za starego dziadka i twierdził, że
nazywa się św. Mikołaj!
Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków,
policjantów itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
"Jeżeli chcesz poznać prawdziwy
charakter człowieka, daj mu władzę."
Abraham Lincoln
XII 1981( Stan Wojenny) Strajk w ZM Ursus w Gorzowie Wlkp.

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-16,18 zł wartość akcji Enea 18.12.2014 godz.17.00
-0,7 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-500 zł. brutto -tyle wyniosła „nagroda” za wytężoną pracę
wypłacona z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Enea.
-150000zł. może wynieść rekompensata za sprzedaż swojego miejsca
pracy w Enea ( skorzystanie z kolejnej oferty PDO).
-80000 otrzymał R. Sikorski jako zwrot kosztów przejazdu samo
chodem prywatnym. Działo się tak, choć jako szef MSZ przez
cały czas korzystał z samochodu służbowego i ochrony BOR .
-1750 zł. brutto wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2015 r.
-3981 zł. wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
sektorze przedsiębiorstw w X 2014 r.
-20000 –tyle jest osób bezdomnych w Polsce.
-7734 osoby w tym roku ( do IX) usiłowały się zabić. Jest to 1,4 tys.
więcej niż w tym samym czasie ub.r.
-4744 liczba skutecznych prób samobójczych w tym roku (do IX),
czyli o 113 więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.
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