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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
29.01.2015 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.
W Dychowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność Enea (KM). W spotkaniu uczestniczyli również członkowie
Prezydium Komisji Zakładowej Enea Wytwarzanie oraz Komisja
Podzakładowa NSZZ Solidarność z Zielonej Góry.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad

Tematyka obrad komisji:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KM.
2.Członkowie Prezydium zdali sprawozdanie z działalności za okres od
ostatniego zebrania.
3.Premie świąteczne. Podsumowano akcję przydzielania dodatkowych
środków finansowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.( karpiowe+ 1
% fundusz nagród wynikający z ZUZP).
4.Premia roczna za 2014 r. Pracodawcy w grupie Enea niewłaściwym
naliczeniem podstawy premii rocznej spowodowali sytuację ,że Pracownicy otrzymali premię mniejszą niż rok wcześniej. Trwa wymiana
korespondencji w tym temacie. Ustalono harmonogram działań mający
na celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
5.Regulaminy Pracy. Zarząd Enea Centrum bez uzgodnienia ze stroną
społeczną przyjął nowy Regulamin Pracy który ma obowiązywać w
2015 r. PIP w Poznaniu zajmuje się tym tematem. Regulamin Pracy w
Enea Operator podpisany w grudniu 2014 spowodował wiele niepotrzebnego zamieszania. Przy najbliższej okazji będziemy próbowali
zmienić newralgiczne zapisy.
6.Delegacje związkowe. Pracodawca próbuje zamienić „Polecenie wyjazdu służbowego” „Upoważnieniem do wyjazdu związkowego”. Takie
postępowanie można podciągnąć pod szykanowanie za działalność
związkową. W tej kwestii KM przyjęła stosowną uchwałę.
7.Budżety związkowe. Pracodawca próbuje zmienić coś co dobrze
funkcjonowało. Przyjęta uchwała wskazała kierunek w jakim powinno
iść Prezydium MK.
8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele poszczególnych
spółek przedstawili problemy z jakimi borykają się w poszczególnych
działalnościach.
9.Porozumienia zmieniające. Omówiono akcję wręczania porozumień
zmieniających w Enea Centrum i Enea Operator. Aktualnie sytuację tą
analizuje PIP w Poznaniu. Od wyników analizy PIP uzależniamy nasze
postępowanie w tej sprawie.
10.Konsolidacja grup energetycznych. Członkowie KM zapoznali się
z relacjami ze spotkań jakie dotyczyły planów łączenia grup energetycznych.
11. Umowa o wspólnej działalności socjalnej. Administrator wspólnej
działalności socjalnej- Enea Operator nie podejmuje rozmów w temacie
ustalenia planu działalności socjalnej na 2015 r. Czekamy na odpowiedź
na nasze pismo w tej sprawie.
12. Konsolidacja NSZZ Solidarność w całej grupie kapitałowej. Wiele
wskazuje na to ,że Komisja Międzyzakładowa w niedługim czasie powiększy się o członków NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie. Decyzja
w tej sprawie leży po stronie Kolegów z Kozienic.
13. PKZP. Powstanie CUW spowodowało zakłócenia w prawidłowym
funkcjonowaniu kas w strukturach Enea. Sprawa wymaga systemowego
załatwienia na poziomie grupy Enea.
14.Komisje pojednawcze. Stosowną uchwałą upoważniono Prezydium
do wytypowania przedstawicieli związku do komisji pojednawczych w
spółkach grupy Enea.

30.01.2015 Zmarł kapelan
gorzowskiej Solidarności
ks. Witold Andrzejewski.
30 styczna 2015 r. po długiej i ciężkiej
chorobie zmarł ks. Witold Andrzejewski,
wieloletni proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie, prałat, kanonik honorowy
Kapituły Katedralnej, kapelan gorzowskiej Solidarności, duszpasterz mężczyzn i
ludzi pracy, Honorowy Obywatel Miasta
Gorzowa Wlkp., odznaczony Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat nagrody "Świadek
Historii” przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej.
Był wielkim moralnym autorytetem, wychowawcą, duchowym przewodnikiem, zwłaszcza dla całego środowiska gorzowskiej opozycji
antykomunistycznej. Ks. Witold Andrzejewski urodził się 5 kwietnia
1940 roku w Kownie. Prawdopodobnie w tym samym roku jego ojca rotmistrza ułanów i więźnia Starobielska - Rosjanie rozstrzelali w lesie
pod Charkowem. W 1944 roku jego matka z czteroletnim synem przenosi się do Wrocławia, a potem do Łodzi. Tam przyszły ksiądz prałat
skończy szkołę podstawową, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja
Kopernika i rozpocznie studia w Wyższej Szkole Teatralnej. Zakończył
je w warszawskiej szkole aktorskiej. Przez sześć lat pracował w gorzowskim teatrze jako aktor, był jednym z ulubionych aktorów Ireny
Byrskiej. Zagrał w około 50 sztukach.

W roku 1966 zrezygnował z aktorstwa i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Po 6 latach studiów,
18 czerwca 1972 r., otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa
gorzowskiego ks. Wilhelma Pluty.
Przez pierwszych 7 lat był wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp., organizując Duszpasterstwo Akademickie. Uczył młodzież nie tylko społecznej myśli Kościoła Katolickiego, ale też rozwijał myśl patriotyczną. Organizował spotkania z czołowymi opozycjonistami w kraju, Poprzez wykłady prowadzone przez
niezależnych wykładowców, młodzież poznawała zakazane przez władze PRL fakty historyczne, ubogacała się duchowo poprzez studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych, a także poznając zagadnienia z psychologii, socjologii, ekonomii. Współtworzył opozycyjne środowisko w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozpowszechnianie niezależnej prasy oraz książek z drugiego obiegu. W tym okresie współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz z Ruchem
Młodej Polski.
Od roku 1980 ściśle związany z NSZZ Solidarność, był kapelanem
„SOLDARNOŚCI” Regionu Gorzów Wielkopolski. W okresie Stanu
Wojennego tj. 13. grudnia 1981 roku odczytał z ambony list protestacyjny wszystkich proboszczów Miasta, skierowany do władz politycz(Ciąg dalszy na stronie 3)
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nych i wojskowych, potępiający stan wojenny. Sygnatariusz Listu protestacyjnego gorzowskich proboszczów do władz politycznych i wojskowych po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych Gorzów, przesłuchiwany w prokuraturze. W latach 1982–1989 odprawiał Msze święte za
Ojczyznę w gorzowskiej Katedrze w intencji prześladowanych za działalność niepodległościową, podczas których głosił patriotyczne kazania. Współorganizował pomoc rodzinom skazanych i internowanych,
odwiedzał ich w więzieniu. Mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego
4 lutego br. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie
udzielał wsparcia duchowego i materialnego.
przez wiele lat był proboszczem, wyruszył do kościoła katedralnego
w Gorzowie Wielkopolskim kondukt żałobny z trumną, którego
czoło stanowiła konna banderia grupy rekonstrukcyjnej 14. Pułku
Ułanów Jazłowieckich z Lubniewic.

1989 r. poświecenie sztandaru NSZZ Solidarność ZWCH STILON

Ks. Prałat Witold Andrzejewski był cenionym w kraju rekolekcjonistą. Kondukt poruszający się przy dźwiękach orkiestry dętej prowadził
Od roku 1983 inicjator i organizator pieszych Pielgrzymek do Często- ks. bp Tadeusz Lityński. W jego składzie byli duchowni, poczty
chowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości. Jego 40-letnie bogate sztandarowe (m.in. NSZZ „Solidarność”: Regionu Gorzowskiego,
doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne zaangażowanie w sprawy
Enei, Stilonu,
Polski stawiają go jako wzór do naśladowania. Cała jego działalność
Poczty Polpatriotyczna, wychowawcza, a także społeczna była zwalczana przez
skiej, gorzowSłużbę Bezpieczeństwa. Jego działalność duszpasterska pozwoliła wyskiej i drezdechować wiele pokoleń młodzieży na prawdziwych patriotów i katolineckiej Oświaków. Jego życiowa postawa spowodowała, że jest, nie tylko dla mieszty, Elektrociekańców województwa lubuskiego, wzorem i autorytetem.
płowni i kostrzyńskiej
Arctic Paper)
oraz tłumy
gorzowian.

Służbę porządkową zabezpieczało około 60-ciu przedstawicieli organizacji zakładowych Regionu Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”.

Ks. Witold zawsze Był blisko młodzieży.

3-4.02.2015 Pogrzeb W. Andrzejewskiego
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 3.02.2015r. Trumna z ciałem NASZEGO KAPELANA została przywieziona do kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp.
Tam w godz. 16.00-23.00 odbyło się czuwanie modlitewne.

Wartę przy
trumnie
pełniły
delegacje
NSZZ
Solidar- Po dwugodzinnym czuwaniu modlitewnym w kościele katedralnym
ność

odprawiona została Msza św. pogrzebowa koncelebrowana przez
księży biskupów i ponad dwustu kapłanów reprezentujących polskie
diecezje rzymskokatolickie.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Oprócz rodziny zmarłego i wielu reprezentantów gorzowskiej i
zielonogórskiej „Solidarności” z przewodniczącymi Jarosławem
Porwichem i Maciejem Jankowskim, obecni byli m.in.: przedstawiciel prezydenta RP, parlamentarzyści, komendant główny policji
oraz komendanci wojewódzcy służb mundurowych, a także delegacje organów administracji rządowej i samorządowej.
Homilię wygłosił ks. bp Paweł Socha, który przedstawił życiorys ks.
Witolda i zasługi dla poszczególnych środowisk. Przypomniał również fragmenty z testamentu ks. prałata. Mówił też o sile do głoszenia wiary ks. Witolda Andrzejewskiego, - To wiara sprawia, że człowiek jest odważny, nie boi się prześladowców, więzienia, nawet
śmierci. Ma w sobie bowiem już życie wieczne, którego żaden bezbożny, napompowany obłędnymi ideologiami zbrodniarz nie może
mu odebrać. Dlatego jest odważny i mocny, takiego człowieka boi
się każdy system totalitarny.
Bp Paweł Socha przypomniał, że na liście duchownych uznanych za
wrogów systemu było ponad 50 nazwisk, a ks. Witold Andrzejewski
znajdował się na czołowym miejscu. Żył więc ze świadomością wydanego na siebie wyroku śmierci.
Słowa pożegnalne w kościele katedralnym wygłosili m.in. europoseł
i wychowanek zmarłego Marek Jurek, natomiast w imieniu środowiska NSZZ „Solidarność” były senator i szef gorzowskiej opozycji
antykomunistycznej Stanisław Żytkowski.

Wszystkim, którzy znaleźli czas by
uczestniczyć w ostatniej drodze
NASZEGO KAPELANA
składamy serdeczne
BÓG ZAPŁAĆ.
Było nas wielu,
ale nie mogło być inaczej.
ON też zawsze miał dla nas czas.

Na zawsze pozostanie w
naszych sercach.
Relacje TV i inne dostępne na naszej stronie: Menu-Aktualności

3.02.2015 Spotkanie Pracowników
Enea Serwis w Gorzowie Wlkp.

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis

Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność Ena Serwis w Gorzowie
Wlkp. była organizatorem spotkania z Pracownikami jakie odbyło się w
siedzibie spółki w Gorzowie Wlkp. W Pierwszej części spotkania
uczestniczył również Dyrektor Oddziału Sławomir Bielecki. Tematy
poruszane podczas spotkania dotyczyły między innymi:- Dodatki za
prowadzenie i obsługę codzienną samochodu. - Bony żywieniowe
(karty magnetyczne) za pracę w warunkach uciążliwych. –Nowe zakresy obowiązków.-obsługa finansowo księgowa.- Fermy wiatrowe.-Braki
sprzętowe do prac pod napięciem. –Braki narzędzi i ubrań roboczych. –
Podwyższanie kwalifikacji-planowane szkolenia. – Praca członka zarządu wybieranego przez Załogę.
Większość tematów nie jest zależna od kierujących Oddziałem w Gorzowie i zostanie przekazana na spotkaniu z Zarządem Enea Serwis
Ks. W. Andrzejewskiego, kapłana i kaznodzieję, polskiego
patriotę, opiekuna
gorzowskiej opozycji
antykomunistycznej,
duszpasterza
"Solidarności" i wychowawcę młodzieży,
pożegnało - na gorzowskim cmentarzu
komunalnym - kilka
tysięcy osób.

5.02.2015 Pismo Prezydenta
Miasta Gorzów Wlkp. do
Dyr. OD Gorzów Wlkp. w/s
PDO
Mamy kolejną reakcję na nasze pisma ws Programów Dobrowolny Odejść (PDO) w Enea.
Po wizycie Urzędników Miasta w siedzibie związku, teraz Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.-Łukasz Marcinkiewicz zajął się tematem PDO. W piśmie do Dyrektora Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Prezydent zwraca się z prośbą o udzielenie in(Ciąg dalszy na stronie 5)
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formacji ” na temat bieżącej edycji PDO w gorzowskim rejonie działania Enea, szczególnie w zakresie ilości i charakterystyki pracowników, podejmujących decyzję o skorzystaniu z PDO. Jeżeli dostępne
są takie informacje, przydatna byłaby także analiza planów zawodowych tych osób: czy są one związane z przejściem na emeryturę,
przejściem do innego pracodawcy w naszym regionie, emigracją
zarobkową czy rozpoczęciem samodzielnej działalności gospodarczej”.

6.02.2015 Rozmowy o polityce płacowej
w Enea S.A. w 2015 r.
O miejsce w Senacie ubiegali się: Czesław Ryszka (PiS), Michał Gramatyka (PO) i Dariusz Dyrda KWW „Ze Śląska – Nie z Partii”,
którzy otrzymali odpowiednio:
8541, 4452, 2104
głosy.
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu było konieczne
po tym, jak dotychczasowa senator Elżbieta Bieńkowska została komisarzem Unii Europejskiej.

9.02.2015 Nie tylko o Regulaminie Pracy
w Enea Centrum.

Po środku Prezes P. Orlof

W odzewie na wystąpienie strony społecznej z dnia 13 01.2015 r w
sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących ustalenia rocznego przyrostu wynagrodzeń pracowników w 2015 r. w Baranowie doszło do spotkania stron dialogu społecznego w Enea S.A. Zarząd Enea S.A reprezentował P. Orlof. Pracodawca przedstawił dane o etatach , średniej
płacy w spółce oraz niektórych składników płacowych wypłaconych w
2014r. Przedstawiony materiał wywołał szeroką dyskusję dotyczącą
przedstawionych danych w świetle wydarzeń jakie miały miejsce w
2014 r. -tabela płac zasadniczych oraz na początku 2015 r. – naliczenie
premii rocznej. Zdaniem strony związkowej porozumienie z dnia
14.04.2014 r. kończące płacowy spór zbiorowy nie zostało wykonanetabela płac zasadniczych nie została opublikowana. Strona społeczna
poprosiła o dodatkowe dane , które zostaną dostarczone przed kolejna
turą rozmów w sprawie płac. Wiele emocji budziła sprawa jednostronnego interpretowania zapisów ZUZP przez stronę pracodawców. Prowadzi to niepotrzebnych sporów, które czasami przypominają typowe tematy zastępcze. Zwrócono uwagę, ze ostatni tekst jednolity ZUZP został
wydany w 2007 r przez NSZZ Solidarność. Od tego czasu powstało
wiele protokołów dodatkowych które nie znalazły się w ZUZP. Dotychczasowe sugestie strony społecznej dotyczące wydania aktualnego jednolitego tekstu ZUZP nie odnosiły skutku, dlatego poproszono o to
ponownie.
Strona społeczna negatywnie oceniając pracę Dyr. Departamentu HR na
ręce P. Orlofa złożyła wotum nieufności.
W temacie polityki płacowej w 2015 r wspólna reprezentacja związkowa złożyła stosowną propozycje podwyższenia płac zasadniczych. Do
zaproponowanej kwoty podwyżki zarząd ustosunkuje się na następnym
spotkaniu.
Na próby poruszania innych tematów, odpowiedź była jedna: „dzisiejsze
spotkanie dotyczy spraw płacowych” inne tematy będą poruszane podczas spotkania w dniu 11.02.2015 r.
Jednak, żeby moc się spotykać trzeba wystawiać druki poleceń wyjazdu
służbowego, a to jest obecnie wielkim problemem w Enea. Zresztą to
co się dzieje od początku roku w Enea podważa zaufanie Pracowników i kontrahentów. Strona społeczna podkreśliła, że tak źle jeszcze nigdy nie było. Wprowadzana na siłę restrukturyzacja (CUW)
oraz nowe narzędzia informatyczne bez stosownych szkoleń doprowadziły do sytuacji , którą śmiało można nazwać chaosem.

8.02.2015 Dyr. Dep. z Enea S.A.
M. Gramatyka startował w wyborach
uzupełniających do Senatu.
Trzech kandydatów walczyło o mandat senatora w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu wyborczym nr 75 (Śląskie), obejmującym
Mysłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński.

Z lewej strony przedstawiciele NSZZ Solidarność

W Baranowie kolejny już raz doszło do spotkania, którego głównym
tematem był nowy Regulamin Pracy w Enea Centrum (RP). Początek
spotkania zdominowała kwestia trybu procedowania nad zmianami do
RP. Strona związkowa podkreślała, że tryb procedowania zawarty jest w
ZUZP- rokowania. Ostatecznie strony dialogu zgodziły się prowadzić
rozmowy bez określania trybu. Strona Pracodawcy zgodziła się prowadzić rozmowy na temat zmian w ostatniej uzgodnionej wersji RP z lipca
2014 r.
Po długich rozmowach wypracowano wersję roboczą RP. 11 lutego
związki zawodowe otrzymają przedmiotowy materiał, do którego będzie możliwe zgłoszenie uwag .
Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1. Profilaktyka sanatoryjna- limit skierowań dla Enea Centrum w
2015 r. Zarząd planuje zawarcie stosownego uzgodnienia z Zarządem
Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu.
2. Chaos przy wprowadzaniu nowych systemów informatycznych (SAP
itp.). Na ostatnim spotkaniu stron przekazano informację, o wydatkowaniu funduszu nagród dla osób wprowadzających w życie nowych rozwiązań. Strona społeczna podważyła celowość nagród, w świetle fatalnych skutków związanych z jednoczesnymi zmianami z ZKF, BOK i JT.
Główną przyczyną był brak odpowiednich szkoleń. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że sytuacja powoli zmierza do właściwych standardów.
3. Porozumienia zmieniające. Ponownie poruszono temat związany z
psychozą i zmianami do umów o pracę niekorzystnych dla Pracowników. Aktualnie trwa kontrola PIP w tym temacie, czekamy na wyniki
kontroli.

10.02.2015 Obradowała KP Gorzów
NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji w Gorzowie
Wlkp. na pierwszym w nowym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
(KP) Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania KP i wysłuchaniu
sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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W środku Prezes Enea S.A. K. Zamasz
Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

przyjętego programu zebrania:
1.Konsolidacja branży energetycznej. Zebrani podzielili się wiedzą na
temat planów łączenia grup energetycznych. W przypadku realizacji
planów obecnej koalicji rządzącej, od władz związku oczekuje się właściwego zabezpieczenia praw pracowniczych w postaci stosownego
porozumienia.
2.Pogotowie strajkowe. Trwa pogotowie strajkowe ogłoszone przez
Komisję Krajową NSZZ Solidarność. Omówiono możliwe scenariusze
ogólnopolskiej akcji protestacyjno- strajkowej i nasz udział w tych protestach.
3.Regulamin Pracy w Enea Centrum. (RP EC) Powstała robocza wersja nowego RP w EC. Czekamy na ewentualne uwagi do 13.02.2015 r.
4.Polityka płacowa. Członkowie KP zapoznali się z relacją ze spotkania
płacowego w Enea S.A. Do końca lutego zgodnie z zapisami ZUZP
strony dialogu społecznego powinny uzgodnić zasady polityki płacowej
w grupie Enea. Dalszy scenariusz przewiduje ustawa o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych.
5.Komisja pojednawcza. Kadencja komisji w OD Gorzów Wlkp. dobiegła końca. Zebrani jednogłośnie delegowali do pracy w komisji Dariusza Gaika.
6.Obchody XXXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Wstępnie
ustalono termin okolicznościowego Zjazdu Delegatów oraz podjęto
decyzję o współuczestnictwie w obchodach organizowanych przez Zarząd Regionu Gorzów Wlkp. Otworzono listę zasłużonych działaczy KP
Gorzów do wyróżnień stosownymi odznaczeniami.
7.Imrezy organizowane przez związek w 2015 r. Jak co roku podjęliśmy się organizacji: -turnieju siatkówki w Sulęcinie, -spływu kajakowego na Drawie, pielgrzymki do Częstochowy,-turnieju piłkarskiego, wycieczki zagranicznej, -turnieju Bowlinga.
8.Zapomogi losowe. Dwóm członkom naszej organizacji, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji udzielono zapomóg losowych.
9.Powiadomienie o zamiarze wypowiedzenia zmieniającego członkowi władz KP. Komisja negatywnie zaopiniowała pismo , które w dniu
dzisiejszym wpłynęło od Dyrektora OD Gorzów Wlkp. Po konsultacjach
z prawnikiem stosowną odpowiedź prześlemy do Dyr. E. Bułkowskiego.
10. Chaos i zamęt organizacyjny związany z wprowadzaniem nowych
systemów informatycznych. Bardzo negatywnie oceniono sposób wprowadzania zmian w Centrum Usług Wspólnych. Nadgodziny, zamieszanie, nerwy, stres, utrata zaufania to skutki nieudolnych zmian.
11.Regulamin Pracy w Enea Operator (RP EO). Przyjęty w grudniu
nowy regulamin pracy spowodował nierówne traktowanie pracowników
w zakresie godzin pracy. Interwencje u Dyr. OD Gorzów Wlkp. nie
przyniosły spodziewanego efektu w postaci powrotu do czasu pracy jaki
obowiązywał w grudniu przed przyjęciem nowego regulaminu. Należy
dążyć do jak najszybszych zmian do nowego RP.
12.Zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZ Solidarność Enea
( KM). Przewodniczącego KP upoważniono do wystąpienia do władz
KM o zorganizowania wspólnego posiedzenia KP i KM na terenie OD
Gorzów Wlkp.

Głównym tematem spotkania były plany Ministerstwa Skarbu Państwa
(MSP) w zakresie konsolidacji sektora energetycznego ( połączenie
Taurona z Eneą i PGE z Energą). Na podstawie spotkań w MSP strony
przekazały swoją wiedzę w temacie konsolidacji. Pracodawca poinformował o próbie reaktywacji związku pracodawców energetyki w celu
powrotu do dialogu trójstronnego w branży energetycznej. Strona związkowa podkreśliła, że na spotkaniach przekazano informację o zakończeniu spornych spraw w poszczególnych grupach przed ewentualnym
podjęciem działań zmierzających do łączenia grup energetycznych. W
nawiązaniu do tej informacji przedstawiciele NSZZ Solidarność już na
początku lutego przekazali Zarządowi tematykę najpilniejszych spraw
do załatwienia. Strona związkowa wykorzystując to spotkanie jeszcze
raz poruszyła następujące tematy:
1.Wstrzymanie procesów dalszej restrukturyzacji ( w tym łączenie
PE , RDR, przenoszenie kolejnych grup do CUW).
2. Wypłacenie drugiej części premii rocznej.
3. Uzgodnienie polityki płacowej w 2015 r.
4.Uzgodnienie planu działalności socjalnej na 2015 r.
5.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw
do akcji ( Porozumienie ze Zdroiska).
6.Porozumienia zmieniające- umowy o pracę niezgodne z zapisami
ZUZP.
7. Umowy śmieciowe w grupie Enea w świetle kolejnych edycji
PDO.
8.Kontynuacja profilaktyki sanatoryjnej.(limity skierowań dla spółek grupy Enea ).
9.Kontynuacja działalności PKZP.
10.Wspólna interpretacja zapisów z zakładowego prawa pracy.
To tylko najważniejsze tematy, które zdaniem strony społecznej w
pierwszej kolejności powinny być załatwione.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że „ w porównaniu do innych grup, u nas
nie jest najgorzej” i że w/w sprawy nie musimy załatwiać na CITO.
Otrzymaliśmy informację w wstrzymaniu dalszych procesów restrukturyzacyjnych, a do załatwienia pozostałych tematów zostanie sporządzony harmonogram spotkań stron dialogu.

11.02.2015
Enea
wyemitowała
obligacje.

Enea poinformowała o pierwszej
emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł z 30 czerwca ubiegłego roku.
Jak informuje spółka obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są nominowane w
złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Łączna wartość nominalna obligacji pierwszej serii wynosi 1 mld zł i
została ona objęta przez 21 inwestorów, w tym 62,07 pro. obligacji obję11.02.2015 Rozmowy o konsolidacji branży ły banki, 30,66 proc. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a 7,27
proc. otwarte fundusze emerytalne i ubezpieczyciele.
i problemach grupy Enea .
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. zł. Cena emisyjna
W siedzibie Enea S.A. w Poznaniu przedstawiciele wszystkich organiza- równa jest wartości nominalnej obligacji. Wykup obligacji zostanie
cji związkowych z grupy Enea spotkali się z Zarządem Enea S.A. (K.
Zamasz, P. Orlof).
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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dokonany przez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej
obligacji. Datą wykupu obligacji jest 10 luty 2020 roku. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, płatne w okresach półrocznych i oparte o
sześciomiesięczny WIBOR, powiększony o marżę w wysokości 0,85
proc. w skali roku.
Wpływy z emisji obligacji mają zostać przeznaczone na sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych zgodnych ze strategią GK Enea.

13.02.2015 Rozmowy nie tylko o płacach
w Enea Operatorze.
Uczestnicy spotkania w Enea Serwis

Drugi z lewej Prezes Enea Operator-Michał Jarczyński

W Poznaniu przedstawiciele związków zawodowych spotkali się z Prezesem Zarządu Enea Operatora-Michałem Jarczyńskim, który na rozpoczęcie spotkania oświadczył , że w dniu dzisiejszym mija 600 dni od
współpracy, czyli objęcia funkcji Prezesa w Operatorze.
Głównym tematem rozmów, było uzgodnienie polityki płacowej w spółce w 2015 r. Rozmowy rozpoczęły się od prezentacji dotyczącej analizy
roku 2014 r. oraz prognoz dotyczących roku 2015 r. Operator pod
względem osiąganych wyników jest liderem w grupie Enea. Zapoznano
nas z analizą kosztów oraz potencjalnymi obszarami w których można
prowadzić oszczędności- „wszyscy w koło szukają oszczędności-my
też”. Pracodawca w Operatorze proponuje, by uzależnić podwyżki od
ewentualnych oszczędności za 9 lub 12 miesięcy. Zaapelowano do strony społecznej o wspólne stworzenie katalogu oszczędności, które po ich
uzyskaniu w 50 procentach przekazane byłyby dla Pracowników.
W odpowiedzi strona społeczna oświadczyła, że bardzo dobre wyniki osiągane prze spółkę nie są odczuwalne przez Tych , którzy je
wypracowali. Dlatego zaproponowano podwyższenie płacy zasadniczej dla wszystkich o 350 zł. i wypłacenie drugiej raty premii rocznej.
Po tych oświadczeniach stron zakończono pierwszą turę rozmów płacowych w Operatorze.
Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1. Wstrzymanie procesów restrukturyzacyjnych w Operatorze. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Enea S.A. z dnia 11.02.2015 r., pojawia
się pytanie czy planowane na dzień 1 marca 2015 r. połączenie RDR
Września i Gniezno zostaje wstrzymane. Odp. Nie, wszystkie rozpoczęte programy restrukturyzacyjne w Operatorze będą kontynuowane. Nie
będą za to opracowywane nowe plany restrukturyzacyjne.
2.Kiedy zostanie uzgodniony plan działalności socjalnej na 2015 r.
Odp. Operator mimo ,że jest administratorem wspólnej działalności
socjalnej w grupie Enea, nie ma pracowników do tej działalności- przeszli do CUW.
3.Limity skierowań do Sanatorium Energetyk dla Pracowników Operatora na 2015 r. Na to pytanie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.
4.Chaos w CUW, czy Pracownicy Operatora pomagają Enea Centrum
w opanowaniu chaosu w związku z wprowadzeniem nowych programów informatycznych? Odp. Tak to prawda, Operator pomaga w opanowaniu sytuacji, w interesie Operatora jest jak najszybsze zaradzenie
tej sytuacji.
5.Zamieszanie z wprowadzaniem nowych zasad delegowania dla
związkowców. Po co zmieniać coś co dobrze funkcjonowało ? Odp.
Temat do rozpoznania.

12.02.2015 Rozmowy płacowe w Enea
Serwis, dni dodatkowo wolne …
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis.
Rozmowy rozpoczął Prezes Zarządu Enea Serwis Łukasz Powierża.

Na wstępie poinformował, że dzisiejsze spotkanie jest ostatnie z jego
udziałem, ponieważ od 16.02.2015 odchodzi ze spółki. Następnie zaprezentował analizy finansowe dotyczące 2014 oraz prognozy na 2015 r.
Strona związkowa przedstawiła oczekiwania odnośnie polityki płacowej w 2015 r.-podwyżka płac zasadniczych o 350 zł. oraz wypłacenie drugiej raty premii rocznej. Do tej propozycji Zarząd ustosunkuje się
na następnym spotkaniu płacowym 6 marca 2015 r.
Stronu uzgodniły dni dodatkowo wolne za święta przypadające w
sobotę. Za 15 VIII-17 VIII i za 26 XII -24 XII. Oraz podpisały porozumienie dotyczące planów urlopów. Pracodawca zaproponował utrzymanie dodatku za pranie odzieży i dofinansowanie okularów na poziomie roku 2014 r. Związki odpowiedź w tym temacie przedstawią na
następnym spotkaniu.
Strona społeczna podczas spotkania poruszyła jeszcze następujące
tematy:
1.Pracownik do obsługi finansowej w Oddziale Gorzów Wlkp. Sprawa do rozważenia.
2. Opieka medyczna w placówkach MSW. Zarząd jeszcze raz rozpatrzy możliwość takiego świadczenia dla Pracowników Enea Serwis.
3.Karty magnetyczne zamiast bonów żywieniowych -koszty ponoszone przez Pracowników. Koszty ponoszone są tylko w przypadku wypłat
gotówki.
4.Tabela płac zasadniczych z 2014 r. Sprawa do wyjaśnienia.
5.Obecność członka zarządu wybieranego przez Pracowników na
spotkaniach ze stroną społeczną. Temat do realizacji przy następnych
spotkaniach. W dniu dzisiejszym A. Żyro przebywała na zwolnieniu
chorobowym.
6.Umowy śmieciowe w Enea Serwis, w tym również na stanowiskach
elektromonterów. Temat do rozpoznania i wyjaśnienia.
Inne tematy do wyjaśnienia przez Zarząd , można zgłaszać w formie
pisemnej.

12.02.2015 W Enea Logistyka o płacach i…
W siedzibie spółki w Poznaniu przedstawiciele NSZZ Solidarność spotkali się z Zarządem Enea Logistyka.

Z prawej Prezes Enea Logistyka Krzysztof Cembrowicz

Zarząd przedstawił analizy finansowe dotyczące roku 2014 r. - średniej
płacy oraz wyników osiąganych przez poszczególne filie. Strona związkowa przedstawiła oczekiwania dotyczące wzrostu płacy zasadniczej o 1000 zł. Zdaniem pracodawcy takie żądanie jest nie do udźwignięcia przez spółkę, oraz demotywujące, gdyż nie uzależnia płac od
wyników sprzedaży. Premia prowizyjna pozwala na wzrost płac i w
tym kierunku przede wszystkim będą szły działania Zarządu. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poruszyli również temat indeksacji ekwiwalentu za okulary.
Rozmowy na w/w tematy będą kontynuowane na następnym spotkaniu
w dniu 13 marca 2015 r.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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16.02.2015 Dostaliśmy odpowiedź w/s PDO
i umów śmieciowych w Enea.
Dotarła wreszcie do nas odpowiedź Sekretarza Stanu z Ministerstwa
Pracy i Polityki Jacka Męciny w sprawie naszego pisma dotyczącego
inwestowania w likwidację miejsc pracy- PDO, i umów śmieciowych w
Enea.

zawodowe oczekiwały na propozycję Zarządu. Niestety strona pracodawcy nie przygotował żadnej propozycji, ponieważ uważa, że to jest
pierwsze oficjalne spotkanie w tematyce płacowej. Związki Zawodowe
ponowiły swoją propozycję –podwyżka płacy zasadniczej średnio o
350zł/na etat i wypłata drugiej raty premii rocznej. Pracodawca przeanalizuje propozycję strony społecznej i przedstawi propozycję
na następnym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 04 marca 2015r.
2.Regulaminu Pracy. Po dyskusji i poprawkach wniesionych przez ZZ
i Zarząd została parafowana wcześniej uzgodniona wersja regulaminu
pracy.
3 W sprawach różnych poruszono kwestię uregulowania delegacji
związkowych w zakresie których związki zawodowe oczekują głębszej
analizy ze strony pracodawcy, w tym konsekwencji podatkowych i
ubezpieczeń. Poproszono Zarząd aby do czasu uregulowania tego z
ENEA S.A. rozliczać delegacje na starych zasadach.

17-18.02.2015 Obradowała Rada KSE przekształcenie w
Komitet Protestacyjno-Strajkowy.
W Nałęczowie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji
Energetyki NSZZ Solidarność.
Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina

Pan Sekretarz na wstępie poinformował na ,że z uwagą zapoznał się z
problemami poruszanymi w naszym piśmie, oraz, że warunki gospodarki rynkowej nie pozwalają jednak ingerować w politykę prowadzoną przez przedsiębiorstwa , oraz w jakie obszary inwestowane
są zyski. Czyli można inwestować w likwidację miejsc pracy-kolejne
edycje PDO w Enea.
Działania MPiPS koncentrują się na „podejmowaniu działań osłonowych wobec pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy lub
osób już zwolnionych”. Z odpowiedzi dowiedzieliśmy się też, że „
urzędy pracy mogą przygotować program specjalny, który umożliwia wspieranie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy,
w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby tych osób”. Bardzo
dziwna argumentacja – przyglądamy się jak pracodawcy z Spółce w
większościowym odziałem Skarbu Państwa (51 %) zyski inwestują w
likwidację dobrych miejsc pracy, a w zamian oferujemy programy specjalne przygotowywane przez urzędy pracy. Taka polityka doprowadziła do 3 mln. rzeszy emigracji zarobkowej, oraz do tego ,że z
Gorzowa Wlkp. w ostatnich latach wyprowadziło i wymeldowało się
ponad 2 tys. osób.
Odnośnie zastępowania dobrych miejsc pracy umowami śmieciowymi, J. Męcina poinformował nas o regulacjach prawnych, „mających na
celu zapobieganie obchodzeniu przez pracodawców przepisów ochrony
prawa pracy przez zatrudnianie osób fizycznych na podstawie umów
prawa cywilnego, zwłaszcza umów zlecenia” Ciekawe dlaczego
MPiPS powziąwszy informację na temat umów śmieciowych ( nasze
pismo) nie skorzystało z przywołanych regulacji prawnych?
A teraz uwaga-sedno sprawy:
„ Opisana w wystąpieniu Pana Przewodniczącego sytuacja związana z
likwidacją miejsc pracy w grupie Enea może wskazywać na niewystarczającą współpracę związków zawodowych z pracodawcą”. Eureka .
Dalej poinformowano nas, że możemy zwrócić się do wojewódzkiej
komisji dialogu społecznego, która dla zachowania dialogu pełni rolę
moderatora pokoju społecznego. „ Przedstawiając powyższe, wyrażam
nadzieję, że kierując się zasadami dialogu społecznego strony osiągną
porozumienie, które zagwarantuje pozytywną współpracę partnerów
społecznych- pracodawców i związków zawodowych”.
Pan Sekretarz Stanu chyba nie wie, że od czerwca 2013 roku nie ma
dialogu trójstronnego w kraju w tym również w WKDS-sach.

A to co się dzieje w całym kraju ( akcje protestacyjnostrajkowe), jest efektem zaniechania dialogu i współpracy
przez obecną ekipę rządzącą.

16.02.2015 W Enea Centrum
o płacach i regulaminie pracy.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum.
Tematyka spotkania:
1. Polityka płacowa w 2015 r. Propozycja strony społecznej co do podwyżki na 2015r. była przedstawiona na poprzednim spotkaniu, związki

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność

Tematyka obrad Rady:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Rady z 12
listopada 2014 r. z Konina.
2.Sytuacja w branży. Przedstawiciele PGE, Tauron, Enea, Energa,
RWE i Zaplecza zdali relację z sytuacji panującej w ich spółkach.
3.Pogotowie Strajkowe ogłoszone przez KK. Zapoznano się z informacjami z Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność. Przedstawiono plany harmonogramu akcji protestacyjnej na szczeblu całego
kraju. Rada przekształciła się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy i zobowiązała organizacje zrzeszone w KSE do przekształcenia się w Komisje Protestacyjno-Strajkowe. Do postulatów ogólnokrajowych Rada
dołączyła swoje postulaty.
4.Protesty na Śląsku. Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek przedstawił relację akcji
protestacyjno-strajkowej jak odbyła się na Śląsku. Podczas prowokacji
Policji użyto broni. Zostali poszkodowani górnicy. Na apel SGiE o
pomoc dla poszkodowanych odpowiedziało wiele organizacji związkowych NSZZ Solidarność oraz osoby prywatne. Przekazało dary rzeczowe i pieniężne. Rada podjęła decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla osób poszkodowanych i aresztowanych.
5.Konsolidacja branży energetycznej. Uczestnicy spotkań w Ministerstwie Skarbu Państwa zdali relację ze spotkań jakie odbyły się 26 i 28
styczna 2015 r. Prezesi poszczególnych grup energetycznych nie realizują zaleceń jaki dostali od MSP. Na następnych spotkaniach ze stroną
rządową, należy podsumować postępowanie pracodawców, oraz poprosić o uzasadnienie ministra do planów konsolidacji. Dyskutowano nad
strategią postępowania związku w zależności od postawy MSP i pracodawców.
6.Zespół ds. bezpieczeństwa pracy w energetyce. Poszczególne grupy
delegują po dwie osoby do prac w tym zespole.
7.Preliminarz na 2015 r. Skarbnik przedstawił analizę przychodów i
planowanych wydatków w 2015 r. Rada przyjęła preliminarz w wersji
przygotowanej przez Mirosława Brzuśniana.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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na celu likwidacji wielu obszarów w energetyce jest naszym podstawo8. Obchody XXXV-lecia powstania NSZZ Solidarność. Rada zabezpie- wym warunkiem jakie muszą być spełnione przez MSP.
czyła środki finansowe na rocznicowe obchody.
25.02.2015 Rozmowy płacowe w Enea S.A.
9.Informacje Komisji Rewizyjnej. 36 organizacji związkowych przedW Baranowie kontynuowano rozmowy płacowe u „mamusi” Spotkanie
łożyło ankiety na podstawie których Komisja Rewizyjna stwierdziła
rozpoczęło się od relacji ze rozmów z MSP dotyczących przyszłości
aktualną liczebność członków KSE.
grupy Enea, czyli planów połącznia z Tauronem.

19.02.2015 KP Gorzów Wlkp. –Komisja
Protestacyjno-Strajkowa

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. nawiązując do sytuacji w kraju, branży i grupie Enea z dniem 19.02.2015 r.
przekształca się w Komisję Protestacyjno-Strajkową NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.
Nie możemy dalej biernie przyglądać jak łamane jest prawo pracy,
likwidowane są dobre miejsca pracy w energetyce oraz zarzynany
jest dialog społeczny w Polsce.
W pełni popieramy postulaty ogólnokrajowe ogłoszone przez Komisję
Krajową NSZZ Solidarność oraz postulaty branżowe zgłoszone przez
Radę Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
Od władz związku oczekujemy zdecydowanych działań mających na
celu obronę interesów pracowniczych oraz zmuszenie strony pracodawców do powrotu na drogę dialogu społecznego.

23.02.2015 Kolejne rozmowy o
konsolidacji z MSP

Sekretarz Stanu w MSP Zdzisław Gawlik

W siedzibie Dialogu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie kontynuowano rozmowy na temat konsolidacji branży energetycznej. W spotkaniu udział wzięli ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa Sekretarz
Stanu Zdzisław Gawlik i przedstawiciele związków zawodowych:
NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum. Strony spotkania omówiły
przebieg cykli spotkań jakie miały miejsce w poszczególnych grupach
kapitałowych z przedstawicielami Zarządów. Sekretarz Stanu odczytał
pisma pracodawców z poszczególnych grup kapitałowych oświadczając
uczestnikom spotkania, że został nawiązany dialog ze związkami zawodowymi. Ta informacja spotkała się z falą krytyki ze strony związków
zawodowych, żądając powrotu do wcześniejszych ustaleń, jakie zostały
poczynione w obecności Prezesów grup kapitałowych. Związki zawodowe poprosiły o przedstawienie projektu MSP w temacie łączenia
grup, oraz wskazania obszarów zabezpieczających pracowników w
nowym procesie łączenia. W odpowiedzi przedstawiciela MSP stwierdził, że jest to niemożliwe, i proponuje w miesiącu marcu 2015r. cykl
spotkań ze związkami zawodowymi, w poszczególnych grupach kapitałowych, w celu przekonywania pracowników do koncepcji powstania
dwóch dużych grup kapitałowych. Zdaniem związków zawodowych,
jest to kolejna forma dialogu pozorowanego, która nie ma naszej akceptacji. Ochrona miejsc pracy oraz zaprzestanie restrukturyzacji, która ma

Rozmowy płacowe w Enea S.A.

Po tym krótkim przerywniku przystąpiono do rozmów nad głównym
tematem, czyli ustaleniem polityki płacowej w Enea S.A. w 2015 r.
Strona pracodawcy ustosunkowała się do propozycji związkowej złożonej na ostatnim spotkaniu (podwyższenie płacy zasadniczej o 350 zł. i
wypłata drugiej raty premii rocznej). Przedstawiono analizę osobowego
i bezosobowego funduszu płac, z którego wynika, że w średniej płacy,
płaca zasadnicza stanowi ok 60 %. Grupa boryka się od 2012 r. ze stałym spadkiem cen energii elektrycznej, oraz wzrostem kosztów obsługi
zobowiązań finansowych związanych z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Poinformowano nas, że zerowa inflacja w 2014, oraz podwyżka
płacy zasadniczej o 75 zł. spowodowała wzrost średniej płacy o 1.24 %.
Pracodawca wysnuł wniosek, że siła nabywcza Pracowników w 2014
wzrosła. Propozycja pracodawcy-w 2015 ewentualne podwyżki powinny być powiązane z oszczędnościami jakie uda się uzyskać. Stronę
związkową poinformowano, że też możemy składać odpowiednie wnioski i uczestniczyć w programie oszczędnościowym. Podział środków
uzyskanych z oszczędności miałby zapewnić stworzony do tego celu
regulamin.
Na gorąco przekazaliśmy nas pomysł na oszczędność. Zrezygnować z
usług kancelarii prawnej, która doradza Zarządowi Enea S.A. jak interpretować na niekorzyść Pracowników zapisy ZUZP. W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że na doradztwie prawnym w ciągu dwóch lat oszczędzono kilka milionów złotych.
Propozycja pracodawcy nie zawierała podwyżki płac zasadniczych,
dlatego użyliśmy dodatkowych argumentów w celu przekonania do
naszej propozycji:- W 2014 r. grupa Enea osiągnęła rekordowo dobre
wyniki, stale ograniczana załoga (kolejne edycje PDO) zasługuje na
udział w podziale wyniku osiągniętego bardzo wytężoną pracą w coraz
trudniejszych warunkach. Kadra menadżerska sama nie osiągnęła by
takich wyników. Oszczędności na płacach możemy zaobserwować na
PIT-ach z , których jasno wynika, że zarobiliśmy mniej niż rok wcześniej( mniejsza nagroda na Dzień Energetyka i premia świąteczna).
Taka polityka kontynuowana jest w 2015 r.- złe naliczenie premii rocznej.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że wynik za rok 2014 jeszcze nie został
ogłoszony, a Pracownicy Enea S.A. nie stracili na wynagrodzeniach
między innymi dzięki decyzji Zarządu, o wypłacie dodatkowej premii w
grudniu 2014 r. Premia roczna będzie tematem odrębnego spotkania, a
argumenty strony związkowej zostaną przeanalizowane przez cały Zarząd Enea S.A. Ustalono termin następnego spotkania płacowego
11.03.2015 r.
Ze względu na pilność spraw poruszono jeszcze następujące tematy:
-Skierowania do Sanatorium Energetyk, dlaczego spółki z grupy Enea
nie uzgodniły jeszcze limitu skierowań dla swoich Pracowników? Odp.
W tym temacie toczą się negocjacje, wciągu kliku dni stosowne umowy
zostaną zawarte.
-Plan działalności socjalnej na 2015 r. Odp. Zgodnie z zapisami ZUZP
do 15 marca zdążymy uzgodnić plan.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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-PKZP psuje się coś co dobrze funkcjonowało, dlaczego „mamusia” nie
pozwala zawierać stosownych uzgodnień w tym i innych sprawach.
Odp. Nieprawdą jest jakoby Zarząd Enea S.A. wkraczał w kompetencje
niezależnych podmiotów gospodarczych.
-Chaos w CUW spowodowany jest wprowadzanych na siłę zmian organizacyjnych (bez stosownych uzgodnień ze stroną społeczną).
Komentarza na ten temat nie doczekaliśmy się.

niezwykłego, bardzo odważnego. Dzięki niemu Kościół jest w posiadaniu relikwii błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - wyjaśnił Kłosiński Redaktor naczelny TS. W uroczystości uczestniczył również abp.
Sławoj Leszek Głódź.

25.02.2015 W MPiPS o bezpieczeństwie
pracy w energetyce.

Uczestnicy spotkania w MPiPS

Kolejne spotkanie dotyczące problemów branży energetycznej zdefiniowane w piśmie Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność” skierowanego do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej Pana Jacka Męciny , odbyło się 25 lutego 2015r. w
siedzibie MPiPS. W spotkaniu udział wzięli Sekretarz Stanu w MPiPS
Pan Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w MSP Pan Zdzisław Gawlik oraz
Dyrektor Departamentu Spółek Kluczowych Pani Agnieszka Woś, z
ramienia Głównego Inspektoratu Pracy Zastępca Pan Leszek Zając,
Dyrektor Departamentu Prawnego Pani Halina Tuliwn, oraz Pan Jacek
Czech Krajowy Koordynator ds. Energetyki. NSZZ „Solidarność reprezentowali Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki Roman Rutkowski,
Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni I Elektrociepłowni Jerzy
Moryc, oraz członek Krajowej Sekcji Energetyki Tadeusz Dachowski.
Działania w obszarze energetyki jakie Pracodawcy w procesach przekształceń oraz restrukturyzacji dokonali, w opinii NSZZ „Solidarność”
obniżają standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wprowadzane
zmiany opierające się tylko na procesach optymalizacji kosztów , oraz
wielozadaniowości zaczynają stwarzać warunki sprzyjające wypadkom i
zagrażają życiu pracowników sektora elektroenergetycznego. Wprowadzanie nowych rozwiązań w sektorze muszą podlegać standardom, jakie
przez wiele lat były stosowane w energetyce. PZUZP były gwarantem
stosowania przez Pracodawców wspólnie wypracowanych ram, które
nie pozwalały dokonywać jednostronnych zmian ukierunkowanych
tylko na optymalizację kosztów. Likwidacja majątku energetycznego
(posterunków energetycznych, rejonów energetycznych) zdaniem NSZZ
„Solidarność”, stwarza realne zagrożenia dla obywateli. Wydłużony
czas dotarcia do usterki lub zagrożenia spowodowany zbyt dużymi
odległościami między obiektami energetycznymi, powoduje wydłużenie czasu dotarcia służb energetycznych do zgłaszanych zagrożeń. Likwidacja wielu miejsc pracy w energetyce wyraźnie wskazuje na mylną
politykę pracodawców, a wprowadzanie rozwiązań wielozadaniowości
spowodowały obniżenie standardów BHP. Przewodniczący SGiE NSZZ
„Solidarność” Kazimierz Grajcarek podsumowując relacje strony związkowej skrytykował działania, polegające na wyeliminowaniu strony
społecznej z rada nadzorczych, które powodują brak informacji jakie
powinny docierać do MSP w kwestii zagrożeń
i nieprawidłowości występujących u poszczególnych pracodawców. W uzupełnieniu
informacji ze spotkania dodatkowo zostanie sporządzona notatka jaką
przygotowuje MPiPS.

Piotr Duda i Przemysław Bogusławski
Podczas tej części zebrania członkowie KK pożegnali odchodzącego na
emeryturę Przemysława Bogusławskiego (v-ce Przew. Krajowej Komisji Rewizyjnej).
Pozostałe tematy :
1.Przyjęcie protokołu z posiedzenia KK 10-11 grudnia 2014 r.
2.Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK
3.Skłądki członkowskie. Interpretacja uchwały nr 5 XIX KZD.
4.Deklaracja członkowska. Przyjęto nowy wzór Deklaracji członkowskiej NSZZ „Solidarność”
5.Procedury związane z likwidacją jednostek organizacyjnych. Przyjęto
stosową deklarację.
6.Sytuacja w kraju. Protesty na Śląsku i w innych częściach Kraju. Trwa
Pogotowie Strajkowe, ustalono harmonogram akcji protestacyjno strajkowej.
7.Budżet KK na 2015 r. Przyjęto wykonania budżetu KK za 2014 r.,
oraz budżet na 2015 r.
8.Przedstawienie studium wykonalności dot. Związkowego Instytutu
Analiz i Edukacji
9.Informacja o straży przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
10.Informacja z prac sekretariatów branżowych i regionów

Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu Aktualności
==================================================

POZNAJ SWOJE PRAWA
GWARANCJE ZATRUDNIENIA
Porozumienie zbiorowe zawarte dnia 18 grudnia 2002 roku w
Zielonej Górze, aneksowane w Porozumieniu z Sierakowa z
29.06.2007 r. w Sierakowie.

§6
Strona Pracodawców oświadcza, że zapewni trwałość stosunku pracy wszystkim pracownikom, objętym postanowieniami Porozumienia, z
zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami § 9.
Spółki i Spółki Zależne nie będą przeprowadzały zwolnień grupowych i indywidualnych pracowników objętych postanowieniami Porozumienia w okresie jego obowiązywania, w wyniku zmian organizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w tych
podmiotach, bez względu na ich zakres.
Pracownikom zmieniającym pracodawcę w ramach Grupy Kapitałowej
zachowuje się gwarancje zatrudnienia.
§7
W razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracowni26-27.02.2015 Obradowała kiem lub niewłaściwie stwierdzonego przez pracodawcę wygaśnięcia
pracy, poszczególne Spółki i Spółki Zależne będą obowiązaKK NSZZ Solidarność stosunku
ne do wypłaty jednorazowej odprawy w wysokości określonej w postaW siedzibie związku w Gdańsku obradowa- nowieniu ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 oraz wyjątków
ła Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
określonych postanowieniami § 9.
(KK). Obrady rozpoczęły się od wręczenia Wysokość odprawy ustala się jako iloczyn indywidualnego miesięcztytułu Człowieka Roku „Tygodnika Solidar- nego wynagrodzenia pracownika, liczonego jak za czas urlopu wyponość” dr. Janowi Szredzińskiemu.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
( na zdjęciu obok) Laureat dokonał czynu
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żadnego związku zawodowego, który podjął się obrony jego praw i
interesów wobec pracodawcy.
czynkowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4, i liczby rozpoczę- § 24
tych miesięcy, które pozostają do upływu okresu obowiązywania
Okres gwarancji dla pracowników zatrudnionych przed 29 czerwca
gwarancji określonej postanowieniami § 6, warunkowanego okresem 2007 r. wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r.
obowiązywania Porozumienia.
(skreślony)
Wysokość odprawy, określona zgodnie z postanowieniem ust. 2, w żad- Obowiązywanie postanowień Porozumienia przedłuża się w stosunku
nym razie nie może być niższa niż dwudziestokrotność średniego miedo pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do spełnienia
sięcznego wynagrodzenia, z wyłączeniem przypadków określonych
przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emerytury.
postanowieniem ust. 4 i ust. 5
Gwarancje określone w niniejszym Porozumieniu nie dotyczą pracowniW przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, czas okreków zatrudnionych w ENEA S.A. i Spółkach Zależnych po dniu 1 lipca
ślony lub czas wykonywania określonej pracy wysokość odprawy ustala 2007r.
się jako iloczyn indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia pracow- ==================================================
nika, liczonego jak za czas urlopu wypoczynkowego i liczby rozpoczętych miesięcy, które pozostają do upływu okresu, na jaki umowa została
==================================================
zawarta, jednak nie dłużej jak do upływu okresu obowiązywania gwaSzokujące dane: za rządów PO i PSL coraz bardziej
rancji określonej postanowieniami § 6, warunkowanego okresem obowiązywania Porozumienia.
przybywa Polaków żyjących w skrajnej biedzie!
Pracownicy, których zatrudnienie u pracodawców objętych postanowie- Ukazał się raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) „Ubóstwo w
niami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy jest krótsze, w
Polsce w 2013 roku na podstawie badań budżetów gospodarstw domodniu nabycia prawa do odprawy, niż 5 lat, nabywają prawo do tej odpra- wych”.
wy w wysokości zmniejszonej o połowę; zmniejszenie to dotyczy także Niestety wynika z niego dobitnie, że w czasie rządów Platformy i PSL-u
minimalnej wysokości odprawy, określonej postanowieniem ust. 3.
szczególnie w latach 2011-2013, nastąpił wzrost biedy skrajnej (bieda
Nie mają prawa do odprawy pracownicy zatrudnieni po raz pierwszy w skrajna to taki poziom dochodów na głowę w rodzinie, poniżej którego
ENEA S.A. i spółkach zależnych po dniu 1 lipca 2007 r.
następuje biologiczne wyniszczenie człowieka).
§8
Na rok 2013 miesięczne dochody jednoosobowego gospodarstwa domowego, które jest zaliczane do obszaru skrajnej biedy, zostały oszacowaWypłata odprawy określonej w § 7 następuje w comiesięcznych
ratach do końca okresu gwarancji. Wysokość raty odpowiada jedno- ne na poniżej 551 zł, natomiast dla gospodarstwa czteroosobowego
poniżej 1486 zł.
miesięcznemu wynagrodzeniu określonemu w § 7 ust. 2.
Na wniosek zainteresowanego pracownika wypłata odprawy następuje Otóż według tego dokumentu zjawisko biedy skrajnej od 2005 roku
jednorazowo w ostatnim dniu zatrudnienia. W takim wypadku wyso- systematycznie malało z 12,3% do 5,6% w roku 2008 (w liczbach bezkość skumulowanej odprawy wynosi 80% kwoty określonej w § 7
względnych z 5,6 mln osób do 2,2 mln osób), przez kilka kolejnych lat
utrzymywało się na tym samym poziomie, by zacząć wyraźnie wzro§9
Gwarancja i odprawa, określone postanowieniami § 6 i § 7, nie mają snąć w latach 2011 i 2012 do 6,8%, a w 2013 aż do 7,4% a więc do
zastosowania w stosunku do pracowników, którzy są zatrudnieni na ponad 2,8 mln osób.
Jeżeli chodzi o strukturę wiekową to w skrajnej biedzie żyje ponad 9%
okres próbny, czas określony lub czas wykonywania określonej
osób w wieku od 0 do 17 lat. A więc prawie co 10 Polak do 17 roku
pracy, w stosunku do których umowa o pracę uległa rozwiązaniu po
życia ma poziom dochodów, który powoduje jego biologiczne wyniszupływie okresu na jaki została zawarta lub po wykonaniu określonej
czenie i dzieje się to w kraju będącym członkiem UE, który do tej pory
pracy.
Nie mają prawa do odprawy określonej postanowieniami § 7 pracowni- prezentowany jest jako tzw. zielona wyspa.
Równie dramatycznie wyglądają dane dotyczące skrajnej biedy wg.
cy, którzy spełniają przesłanki uprawniające ich do nabycia prawa do
typu gospodarstwa domowego.
emerytury w normalnym trybie lub prawa do renty, rozwiązują
umowę z poszczególnymi Spółkami i Spółkami Zależnymi na podstawie Ponad 26% małżeństw z czwórką i większą liczbą dzieci, blisko 10%
małżeństw z trójką dzieci, 4% małżeństw z dwóją dzieci, 2,5% małwypowiedzenia lub rozwiązują umowę z poszczególnymi Spółkami i
Spółkami Zależnymi na podstawie porozumienia oraz osoby, których żeństw z jednym dzieckiem i blisko 9% rodzin z jednym rodzicem i
dziećmi na utrzymaniu znalazło się poniżej progu skrajnej biedy.
stosunek pracy wygasł.
W przypadku utraty przez byłego pracownika prawa do renty lub świad- Ta dramatyczna sytuacja gwałtownego przyrostu skrajnej biedy w Polczenia rehabilitacyjnego, pod warunkiem odzyskania zdolności do pra- sce nastąpiła w sytuacji kiedy skumulowany wzrost gospodarczy w
latach 2008-2013, wyniósł jak często w wypowiedziach publicznych
cy, odpowiednio Spółka lub Spółka Zależna, w której był zatrudniony
przed nabyciem tego prawa, na umotywowany wniosek reprezentującej podkreślają kolejni premierzy ponad 20 % PKB.
pracownika organizacji związkowej, zatrudni pracownika ponownie na W tym samym czasie Polska wykorzystała również blisko 100 mld euro
środków z budżetu UE na lata 2007-2013, które zresztą Platforma i PSL
jego wniosek na stanowisku pracy zgodnym z jego kwalifikacjami i
stanem zdrowia, proponując warunki pracy i płacy możliwie zbliżone do uzyskały niejako na wejście od ustępującego w 2007 roku rządu Prawa i Sprawiedliwości.
obowiązujących przed rozwiązaniem stosunku pracy.
Gwarancja zatrudnienia i odprawa, określone postanowieniami § 6 i § 7, Jeszcze bardzie dramatycznie wyglądają wskaźniki dotyczące skrajnego
ubóstwa w poszczególnych województwach.
nie mają również zastosowania w razie rozwiązania z pracownikiem
Pierwszą dziesiątkę otwiera województwo warmińsko-mazurskie ze
umowy o pracę na podstawie przepisów art. 52 kodeksu pracy.
wskaźnikiem 13,2% co oznacza, że w tym województwie w skrajnej
W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie przepisów art. 53 kodeksu pracy, za wyjątkiem pracowników, biedzie żyje ponad 190 tysięcy osób, na drugim miejscu jest województwo podlaskie ze wskaźnikiem 11,2% (134 tysiące osób), a na trzecim
których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy
kujawsko-pomorskie 9,6% (ponad 200 tys. osób), czwarte i piąte lubelpracy lub chorobą zawodową, odprawa przysługująca pracownikowi
skie 9,4% (202 tysiące osób) i podkarpackie 9,4% (200 tysięcy osób).
zgodnie z postanowieniami § 7 ulega zmniejszeniu o połowę.
Postanowienia § 7 stosuje się jednak w każdym razie w przypadku roz- Kolejne to województwo pomorskie 9,2% (215 tysięcy osób), wielkopolskie 8,9% (309 tysięcy osób), świętokrzyskie 8,5% (108 tysięcy
wiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie przepisów art.
52 i 53 kodeksu pracy i ustalenia przez sąd pracy, że rozwiązanie umo- osób), województwo mazowieckie ale bez Warszawy 8,2% (około 200
wy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów tysięcy osób) i województwo zachodniopomorskie 7,1%
(122 tysiące osób).
o pracę w tym trybie.
Na nic więc zapewnienia zaprzyjaźnionego z rządem profesora CzapińNie mają prawa do odprawy określonej postanowieniami § 7 pracownicy, zwolnieni w wyniku umotywowanego wypowiedzenia im
skiego, który co i rusz ogłasza na podstawie swoich badań, że Polakom
przez pracodawcę umowy o pracę, jeżeli na wypowiedzenie wyraziła
żyje się coraz lepiej i są w związku z tym coraz bardziej zadowoleni.
zgodę reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związko- Twarde dane GUS pokazują, że biedy w Polsce i to biedy skrajnej
wa; zgoda organizacji związkowej nie jest wymagana, jeżeli pracow- (mimo wzrostu gospodarczego i ogromnych unijnych pieniędzy) za
nik nie jest członkiem żadnego związku zawodowego i nie wskaże
rządów Platformy i PSL-u, coraz bardziej przybywa.
(Ciąg dalszy ze strony 10)

Przegląd Prasy
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wykonywał ją przez pewien czas, bez wcześniejszego podpisania umowy. Stwarza to pole do nadużyć dla pracodawców, a pracowników pozbawia możliwości dochodzenia roszczeń. Pracodawca nie podpisując
umowy może, np. co kilka dni zatrudniać nowego pracownika bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia.
Brak umowy o pracę jest niezgodny z prawem i umożliwia nieuczciwym pracodawcom zatrudnianie „na czarno”. Ujawnia się to często
dopiero w momencie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Wyeliminowania stosowania umów śmieciowych oraz
patologicznego samozatrudnienia
Patologią nie jest sam fakt istnienia umów cywilnych (umowa zlecenie,
umowa o dzieło, itd.), ale skala tego zjawiska w naszym raju. Polska jest
liderem w UE pod względem liczby takich umów. To trzeba zmienić
zarówno dla ochrony pracowników jak i dla ochrony rynku pracy
i systemu ubezpieczeń społecznych.
POSTULATY KRAJOWE
Pracownik na umowie cywilno-prawnej bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za wykonywaną pracę, również w wymiarze
Postulaty, które trzy centrale związkowe - „Solidarność” OPZZ
bhp, nie ma prawa do urlopu, świadczeń socjalnych itp. Najczęściej
i FZZ - przedstawiły premier Ewie Kopacz, to nie obrona
otrzymuje wynagrodzenie na niskim poziomie i często nie ma odprowaprzywilejów związkowych, ale propozycja dyskusji o realnych
dzanych składek na ubezpieczenie społeczne.
problemach polskiego społeczeństwa. Przedstawiamy katalog spraw Pracownicy, którzy nie z własnej woli zdecydowali się na założenie firm
wymagających pilnego rozwiązania. Nadszedł czas, że musimy się
i samozatrudnienie muszą ponosić koszty jej funkcjonowania, a ich
o to solidarnie upomnieć, bo premier, która tyle mówi o dialogu, nie egzystencja jest uzależniona od zadań zleconych przez dotychczasoweodpowiada na wezwanie do rozmów.
go pracodawcę.

Żądamy negocjacji na temat:

Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników
państwowej i samorządowej sfery budżetowej

Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do Od 2009 r. w sferze budżetowej nie ma wzrostu wynagrodzeń. Natopoziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia
miast niektóre grupy zawodowe otrzymały w tym czasie podwyżki. To
„S” od wielu lat zabiega o podwyższenie płacy minimalnej do poziomu
50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Obecnie
w Polsce wynosi ona 1750 zł, czyli znacznie poniżej postulowanego
poziomu. Projekt „S” złożony w Sejmie 18 lipca 2011 r., pod którym
zebrano ponad 350 tys. podpisów, utknął w zamrażarce sejmowej. Zakłada on stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę
do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. To znaczy,
że wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie ulegała szybszemu
zwiększaniu w przypadku wzrostu PKB o co najmniej 3%, natomiast
jeśli wzrost gospodarczy będzie niższy lub będzie miał wartość ujemną,
będzie ono ustalane według dotychczas przyjętych zasad. Pięć lat temu
Parlament Europejski przyjął rezolucję, zgodnie z którą płaca minimalna
w krajach członkowskich winna osiągnąć przynajmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia w danym kraju.

rodzi uczucie niesprawiedliwości społecznej. Wskutek zamrożenia podwyżek i wzrostu cen konsumpcyjnych (inflacja) od 2009 r. następuje
znaczne zubożenie tej grupy zawodowej. W sierpniu 2014 r. „S” wezwała rząd do weryfikacji założeń budżetowych na rok 2015, tak by
średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń tych pracowników wyniósł co najmniej 9%.

Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego

oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenia na poziomie nie niższym
niż minimalna emerytura.
Niekwestionowany wzrost długości życia w Polsce nie jest proporcjonalny do wzrostu długości życia w zdrowiu. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat zmusi wielu pracowników do pracy ponad ich możliWprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za
wości zdrowotne. Na to nie ma i nie będzie zgody, tym bardziej, że
opieka medyczna naszego państwa pozostawia wiele do życzenia. Progodzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia
Minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1750 zł, dotyczy tylko ponujemy obniżenie wieku emerytalnego do tego sprzed reformy Tuska,
czyli 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet lub możliwość przejścia na
pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Jednak dużej liczby
emeryturę po spełnieniu dwóch kryteriów: dla mężczyzn 40 lat praosób zatrudnionych na różne formy umów śmieciowych ta zasada nie
cy, dla kobiet 35 lat pracy oraz zgromadzenie składek w wysokości
obejmuje.
Wszyscy pracownicy, niezależnie od formy zatrudnienia, powinni otrzy- pozwalającej na uzyskanie minimalnej emerytury. Należy wprowadzić
mywać minimalne wynagrodzenie tej samej wysokości, co pracownicy szereg zachęt do tego, aby ludzie dłużej pracowali, jednak dłuższa praca
zatrudnieni na umowę o pracę. Liczona w ten sposób stawka godzinowa powinna być kwestią wyboru, zależną od stanu zdrowia, a nie bezwzględnym wymogiem.
wynosiłaby obecnie 10-11 zł.

Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie
pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia
zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed
rozpoczęciem pracy.

Wprowadzenia skutecznej polityki państwa
ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy
chroniących pracowników przed ubóstwem

Warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań pokazujących, jaka powinna być polityka państwa w obszarze tworzenia stabilnych miejsc pracy.
Żądamy wycofania z Kodeksu Pracy zapisu o wydłużeniu okresu rozliLiderem w tym zakresie są Niemcy. Ich doświadczenie pokazuje, że
czeniowego do 12 miesięcy i przywrócenie obowiązującego wcześniej
gospodarka powinna opierać się na silnym przemyśle, a nie na usługach.
okresu 4-miesięcznego (zgodnego z dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu
Szacuje się, że jedno miejsce pracy w przemyśle generuje 5 miejsc w
Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. o czasie pracy). Jednym
jego otoczeniu. Kryzys gospodarczy pokazał, że państwa oparte na
z efektów wprowadzenia wydłużonego okresu rozliczeniowego jest
przemyśle znacznie lepiej radziły sobie z jego skutkami. Doświadczenie
ograniczenie godzin nadliczbowych oraz czasowe obniżanie wynagrofirm niemieckich przeczy tak silnie lansowanej w Polsce neoliberalnej
dzenia do poziomu płacy minimalnej, jeżeli wynika to z rozkładu czasu
tezie o rzekomo cudownych skutkach elastyczności zatrudnienia dla
pracy w firmie.
biznesu i gospodarki. Nasi sąsiedzi pokazują, że stabilne zatrudnienie
Nie do przyjęcia jest możliwość dodatkowego wynagrodzenia za pracę
nie jest przeszkodą w rozwoju ekonomicznym firmy i jej konkurencyjw dni ustawowo wolne. Dotychczas za pracę w te dni pracodawca muności oraz dla wzrostu gospodarki. „Solidarność” domaga się od rządu
siał dać pracownikowi inny dzień wolny. Nowe rozwiązanie w krótkiej
działań wspierających rozwój przemysłu oraz polityki stabilnego zatrudperspektywie prowadzi do przywrócenia 6-dniowego tygodnia pracy.
nienia.
„S” chce, aby ludzie pracowali i zarabiali godnie w ciągu 5 dni.
(Ciąg dalszy na stronie 13)
Nie ma zgody Związku na to, aby pracownik rozpoczynał pracę, a nawet
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-wstrzymania procesów restrukturyzacji prowadzonych bez akceptacji społecznej w Spółkach,
-zapewnienia utrzymania miejsc pracy w Spółkach,
Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego
-powołania Związku Pracodawców Energetyki ,
funduszu świadczeń socjalnych
Od 4 lat zamrożona jest podstawa naliczania ZFŚS. Oznacza to, że kwo- -przystąpienia Pracodawców do Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy.
ty naliczane od tej podstawy (37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim
=========================================
(Ciąg dalszy ze strony 12)

półroczu roku poprzedniego) są niższe niż, gdyby naliczać je od bieżącej podstawy. Biorąc pod uwagę skalę ubóstwa w naszym kraju i niski
poziom wynagrodzeń, fundusz coraz częściej zaczyna pełnić funkcję
pomocową i opiekuńczą. Pokazuje to, jak trudna jest sytuacja pracowników szczególnie w branżach, w których pracownik otrzymuje najniższe
wynagrodzenie.

POSTULATY ENEA

Przedstawiciele
Komisji
Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność
Przywrócenia odpowiedzialności państwa
za zdrowie obywateli
już na początku
Chociażby ostatnie doświadczenie z tzw. pakietem onkologicznym polutego 2015 r. przekakazuje, jak dalece system opieki zdrowotnej w Polsce jest niewydolny.
zali Zarządowi Enea
Kolejki do lekarzy specjalistów wcale się nie zmniejszyły, a w wielu
przypadkach na planowane operacje czeka się latami. Zdaniem „S”
S.A. tematykę
system opieki zdrowotnej wymaga dziś reformy, należy go zmienić
najpilniejszych spraw
kompleksowo, a nie doraźnie.
do
załatwienia
w
grupie
Enea:
Bardziej sprawiedliwego podziału dochodu narodowego
m.in. przez zwiększenie progresji podatkowej
Pogłębia się pauperyzacja społeczeństwa. Wiele grup pracowniczych
otrzymuje wynagrodzenia na minimalnym poziomie. „S” domaga się
podwyższenia zamrożonych progów dochodowych, od poziomu których
możliwe jest uzyskanie pomocy społecznej. Coraz więcej rodzin
w Polsce żyje w ubóstwie, ponieważ ich niskie dochody nie wystarczają
na przeżycie miesiąca, a równocześnie nie uprawniają do otrzymania
wsparcia z ośrodków pomocy społecznej. Z tego samego powodu domagamy się zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla osób najmniej zarabiających. Już ponad 2 mln Polaków wyjechało szukać pracy i ratunku
na polepszenia swojego życia w innych krajach. Dla tych ludzi Polska
nie jest „zieloną wyspą”.

Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych

1.Wstrzymanie procesów dalszej restrukturyzacji ( w
tym łączenie PE , RDR, przenoszenie kolejnych
grup do CUW).
2. Wypłacenie drugiej części premii rocznej.
3. Uzgodnienie polityki płacowej w 2015 r.
4.Uzgodnienie planu działalności socjalnej na 2015 r.
5.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji ( Porozumienie ze Zdroiska).
6.Porozumienia zmieniające- umowy o pracę niezgodne
z zapisami ZUZP.
7. Umowy śmieciowe w grupie Enea w świetle kolejnych
edycji PDO.
8.Kontynuacja profilaktyki sanatoryjnej. (limity
skierowań dla spółek grupy Enea ).
9.Kontynuacja działalności PKZP.
10.Wspólna interpretacja zapisów z zakładowego prawa pracy.

Potrzebujemy nowej instytucji dialogu społecznego, gdyż dotychczasowa formuła się wyczerpała. W czerwcu 2013 r. trzy reprezentatywne
związki zawodowe - „Solidarność”, OPZZ i FZZ – zdecydowały
o nieuczestniczeniu w pracach Trójstronnej Komisji ds. SpołecznoGospodarczych. Był to wyraz niezgody na pozorowany dialog społeczny uprawiany przez stronę rządową.
Dlatego związki zawodowe i pracodawcy proponują powołanie Rady
Dialogu Społecznego, która dysponowałaby swoimi funduszami,
To tylko najważniejsze tematy, które zdaniem
a której członkowie byliby powoływani przez prezydenta lub marszałka
strony społecznej w Enea w pierwszej kolejności
sejmu. Przewodniczenie obradom powinno być rotacyjne, a dialog
powinny być załatwione.
transparentny. W tym celu obrady powinny być na żywo transmitowane, np. w Internecie. Ponadto Rada powinna mieć uprawnienia do inicja===================================================
tywy legislacyjnej, a w niektórych sprawach społecznych
i pracowniczych konsensus osiągnięty na forum Rady powinien być
obligatoryjny dla rządu.
Opracowanie Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
===================================================

POSTULATY BRANŻOWE
===================================================

Komitet Protestacyjno –
Strajkowy Krajowej
Sekcji Energetyki NSZZ
„Solidarność”
domaga się:
-realizacji postulatów zgłoszonych przez Komisję Krajową
NSZZ „Solidarność” ,
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Jakiej narodowości jest AMOR
Rosyjskiej. Lata z gołą pupą, uzbrojony po zęby, strzela do ludzi
i mówi, że to z miłości.

Landsberg obecna ul. Sikorskiego

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
ZŁOTE MYŚLI

IX 1981 poświęcenie pomnika „S” w EC Gorzów w środku ks. W. Andrzejewski

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-16,21 zł wartość akcji Enea 27.02.2015 r. godz.17.00
-9,2 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-92 462,58 zł brutto TVP płaci firmie Tomasza Lisa za wyprodukowanie tylko jednego odcinka programu „Tomasz Lis na żywo”!
-o 225 tys. osób ( od 2007 r.) powiększyło się grono osób pobierających wynagrodzenie minimalne.
-1,3 mln pracowników czyli 13 % zatrudnionych dostaje pensję minimalną. W budownictwie to aż 28% pracujących, w usługach administracyjnych 25 %, w handlu i gastronomii 24 %.
-58,9 % gospodarstw domowych nie może sobie pozwolić na tygodniowy odpoczynek całej rodziny raz w roku. Jeśli myślisz, że tę liczbę zaniżają emeryci i renciści - wśród pracowników odsetek ten wynosi 53 %.
- 17.3 % wynosi w Polsce wskaźnik zagrożenia ubóstwem, dla osób
w wieku do 17 lat już 23,2 % ,średnio w UE ten wskaźnik wynosi 16,7
%, w Szwecji 14,8 %., w Czechach 8,6 %., a w Grecji 23,1 %.
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