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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
30.11.2015 Nagroda
Świąteczna w
Spółkach GK Enea.
Pierwszą spółką, która pozytywnie ustosunkowała się do wniosku związków zawodowych o wypłatę nagrody świątecznej, okazała się spółka Enea Operator. Z biuletynu
informacyjnego nr 46/2015 Enea Operator dowiedzieliśmy się że:
"Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, chcąc docenić
wszystkich Pracowników Enea Operator za ich codzienne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków na rzecz naszej Spółki w mijającym roku, Zarząd przyznał nagrody w wysokości 750 zł proporcjonalnie do wymiaru etatu wg stanu zatrudnienia na dzień 30.11.2015 r. w
Enea Operator Sp. z o.o. Wypłata nagród nastąpi z wynagrodzeniem za
listopad".
Po fakcie medialnym dostaliśmy oficjalną odpowiedź zawierająca
w/w fakty.
Podobne decyzje o wypłacie Nagrody Świątecznej w w/w kwocie
podjęto w Enea Centrum, Enea Logistyka , Enea Oświetlenie, Enea
S.A.
Tyle "niezależnych" zarządów podjęło identyczne decyzje?
No chyba, że ktoś tym sterował ?
Ciekawe KTO?

Nagroda w Enea Serwis (ES)
Pracownikom oznajmiono, że kwota wynegocjowana w dniu
26 sierpnia 2015 zostanie potraktowana jako część składowa nagrody
świątecznej, a celem wyrównania tej wynegocjowanej kwoty do poziomu nagrody świątecznej wypłacanej w pozostałych spółkach GK ENEA
zostanie ona powiększona jedynie o 250zł. Nagroda ma być wypłacana zatrudnionym na dzień 26 sierpnia 2015, a nie jak w pozostałych
spółkach na dzień 30 listopada 2015. Nie było intencją żadnego ze
związków zawodowych podpisujących w/w porozumienie , aby wynegocjowana kwota zastąpiła nagrodę świąteczną. Postępowanie
zarządu ES uważamy za niegodne oszustwo Pracowników spółki.

1.12.2015 Krzysztof Tchórzewski
powołany na ministra energii

projektem "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 2007-2015".
Był posłem na Sejm I (1991-1993), III (1997-2001), V (2005-2007), VI
(2007-2011) i VII (2011-2015) kadencji wybieranym z list: Porozumienia Obywatelskiego Centrum, Akcji Wyborczej Solidarność oraz Prawa
i Sprawiedliwości. W latach 2002-2005 pełnił urząd radnego sejmiku
woj. mazowieckiego.
Żonaty, ma czterech synów.
Dotychczas Tchórzewski był członkiem Rady Ministrów w randze ministra bez teki. Dopiero po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o
działach administracji rządowej możliwe było utworzenie resortu energii. Nowelizacja weszła w życie 27.11.2015 r.
O wręczeniu we wtorek Tchórzewskiemu przez prezydenta Andrzeja
Dudę aktu powołania na ministra energii poinformowała prezydencka
kancelaria.
„Wiem, że doświadczenia, wiedzy i energii panu ministrowi nie brakuje, więc z całą pewnością ten urząd będzie sprawowany bardzo dobrze"
- mówił do Tchórzewskiego prezydent, cytowany przez swoje służby
prasowe.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działach do ministra energii będą
należały nie tylko sprawy polityki energetycznej państwa, ale także
sprawy udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Ponadto w katalogu tym są sprawy: efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, funkcjonowania
systemów energetycznych z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także,
obok już zapisanego inicjowania i koordynowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, udział w pracach organów Unii
Europejskiej.
Do ministra energii należeć będzie nadzór nad Towarzystwem Finansowym Silesia. 30 września poprzedni rząd przyjął plan dla górnictwa, który przewiduje, że to spółka TF Silesia przejmie 11 kopalń
Kompanii Węglowej. Zdaniem autorów planu miałoby to dać podstawę do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego oraz być
pierwszym krokiem do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu
inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej.
Nowelizacja stanowi, że minister energii będzie też nadzorował przedsiębiorstwa górnicze (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla "Bogdanka"
S.A.) a także "Węglokoks" S.A. w Katowicach i CZW "Węglozbyt"
S.A.
Na mocy znowelizowanej ustawy powstanie też urząd pełnomocnika
rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który przejmie
uprawnienia skarbu państwa w stosunku do operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to zadaniem ministra gospodarki). Pełnomocnik powoływany będzie przez premiera.
Krzysztof Tchórzewski został ministrem energii. 65-letni poseł PiS ma
już doświadczenie pracy rządowej - w gabinecie Jarosława Kaczyńskiego Tchórzewski był wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym m.in.
za elektroenergetykę.
W oświadczeniu dot. sytuacji na Śląsku w lutym br. Tchórzewski podkreślił, że surowce energetyczne takie jak węgiel, gaz i ropa naftowa nie
są surowcami podlegającymi regułom rynkowym. "Są one elementem międzynarodowej gry politycznej, służą do budowania wpływów
gospodarczych, służą nowoczesnemu podporządkowaniu jednych narodów drugim. Potwierdza to najbardziej klarownie sytuacja na rynku
gazu. Nie jest efektem działania rynku to, że Niemcy płacą Rosji za gaz
cenę 35 proc. niższą niż cena, jaką płaci Polska. Nasuwa się taki wniosek, że wewnątrz kraju ta cena winna być regulowana przez państwo i w
związku z tym w ramach Unii powinny być prowadzone takie rozmowy,
żeby nie dać się wciągać w tego typu sytuację jak ta, która obecnie ma
miejsce w Polsce"- oświadczył.

Krzysztof Tchórzewski został powołany na
szefa nowego resortu - Ministerstwa Energii.
Do ministra energii będą należały m.in. sprawy
polityki energetycznej państwa i udział w
kształtowaniu polityki energetycznej UE.
Krzysztof Tchórzewski ma 65 lat, jest posłem z
Siedlec. W klubie PiS pełni funkcję sekretarza.
Jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości,
"
moja działalność publiczna od początku wiąże
się z Siedlcami i wschodnim Mazowszem. Na
pierwszym miejscu w swoich działaniach stawiam interes Polski. Jestem również katolikiem. Uważam, że wartości wynikające z wiary są
uniwersalne i stanowią swego rodzaju kompas moralny pokazujący
właściwy kierunek w działalności zarówno publicznej jak i prywatnej"napisał na swojej stronie internetowej.
W poprzedniej kadencji Sejmu Tchórzewski szczególnie angażował się
w sprawy infrastrukturalne, w tym związane z kolejnictwem. Sprzeciwiał się sprzedaży spółki PKP Energetyka funduszowi CVC Capital
Partners.
Szef resortu energetyki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej
(Wydział Elektryczny, zabezpieczenia elektroenergetyczne). W latach
1974-1990 pracował w PKP-Siedlce (na stanowiskach elektromontera,
kontrolera i naczelnika oddziału). W latach 1990-1992 pełnił funkcję
wojewody siedleckiego. Od 1993 był prezesem zarządu spółki Inter1.12.2015 Nowy skład Rady
Poligrafia, a w latach 1994-1997 - dyrektorem spółki "Srebrna". W rząNadzorczej Enea Operator
dzie Jerzego Buzka (1997-2001) pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Następnie pracował w PKP Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enea Operator Sp. z o.o. z
dniem 27 listopada 2015 roku powołało do składu Rady Nadzorczej
Energetyka jako członek zarządu i dyrektor ds. ekonomicznoSpółki: Grzegorza Kinelskiego - na funkcję Przewodniczącego Rady
finansowych. W 2007 r., w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, został
wiceministrem gospodarki. Zajmował się wówczas m.in. zagadnieniami
(Ciąg dalszy na stronie 3)
związanymi z elektroenergetyką i przemysłem w ramach negocjacji nad
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Nadzorczej Spółki, Szymona Jankowskiego - na funkcję Członka Rady
Nadzorczej Spółki.
Wyżej wymienione osoby zastąpiły p. Pawła Orlofa oraz p. Dalidę
Gepfert, którzy uprzednio złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Enea Operator.

1.12.2015 Zmiana rady nadzorczej Enea S.A.
Zarząd Enei, działając na wniosek Skarbu Państwa, zwołał na 28 grudnia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki.
Jedyny merytoryczny punkt w proponowanym porządku obrad to podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki.
Wniosek ten zwiastuje początek istotnych zmian kadrowych nie
tylko w Enei, ale pewnie też w innych spółkach energetycznych.
Zmian spodziewanych w związku ze zmianą władzy w Polsce, do której
doszło w wyniku wyborów parlamentarnych z października 2015 r.
W 26 listopada do Enei wpłynęło pismo Skarbu Państwa - akcjonariusza
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
spółki - z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei i umieszczenie w porządku obrad punktu, dotyczącego zmian w
składzie rady nadzorczej Enei.
Zarząd Enei publikując projekty uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei zwołanego na 28 grudnia br. podał, że w uzasadnieniu
umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia punktu o zmianach w radzie nadzorczej Enei wskazano na uprawnienia przysługujące
Skarbowi Państwa jako akcjonariuszowi zgodnie ze Statutem Spółki
oraz kodeksem spółek handlowych.
W przypadku Enei sytuacja jest może o tyle szczególna, że jej rada
nadzorcza w związku z upływającą z dniem 11 marca 2016 r. kadencją zarządu, ogłosiła konkurs na stanowiska prezesa oraz członków
zarządu ds. finansowych, handlowych i korporacyjnych. Zatem o ile
nie stanie się nic nadzwyczajnego, to można przypuszczać, że już rada
nadzorcza w nowym składzie będzie rozstrzygała ten konkurs.

2.12.2015 Hiena Roku 2015
konkurs dla
Zarządów GK ENEA
W GK ENEA obserwujemy swoisty
konkurs wśród Zarządów spółek. Dyscyplina, w której odbywa się współzawodnictwo polega na tym, kto bardziej wykorzysta i wykiwa pracowników oraz reprezentujące ich
związki zawodowe. Arbitrem i organizatorem tych swoistych zawodów jest oczywiście Zarząd ENEA S.A.
Do tej pory niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie był Zarząd
ENEA Centrum Sp. z o.o. Niestety dla niego na sam koniec roku jego
pozycja została znacząco podkopana przez Zarząd
ENEA Serwis Sp. z o.o. Jego wolta, wyczekana taktycznie do samego
końca roku 2015, pozostawia daleko w tyle pozostałych zawodników.
Zamiar przeniesienia na zasadach Art. 231 KP pracowników, wśród
których znajdują się dwie osoby będące prawnymi reprezentantami NSZZ "Solidarność" w Spółce, Wydziałowy Społeczny Inspektor
Pracy w ENEA Serwis oraz (sic!) członek rady nadzorczej spółki
ENEA Serwis Sp. z o.o. z wyboru Pracowników był już dużym wyzwaniem dla reszty stawki. Ale ostateczny cios został zadany w dniu dzisiejszym, kiedy Pracownikom oznajmiono, że kwota wynegocjowana
w dniu 26 sierpnia 2015 zostanie potraktowana jako część składowa
nagrody świątecznej, a celem wyrównania tej wynegocjowanej kwoty do poziomu nagrody świątecznej wypłacanej w pozostałych spółkach GK ENEA zostanie ona powiększona jedynie o 250zł. Żeby
sukces w naszym konkursie był pewniejszy, nagroda ma być wypłacana
zatrudnionym na dzień 26 sierpnia 2015, a nie jak w pozostałych spółkach na dzień 30 listopada 2015.
Niniejszym oświadczamy, że postąpienie Zarządu Spółki ENEA Serwis,
która ze względu na skierowanie do niej (decyzją władz grupy kapitałowej) większej niż w poprzednich latach liczby zamówień
z innych spółek GK ENEA i która notuje tym samym wielomilionowe, nieprzewidywane na ten rok zyski, uważamy za, delikatnie mówiąc skandaliczne. Nie było intencją żadnego ze związków zawodowych podpisujących porozumienie w dniu 26 sierpnia 2015 roku, aby
wynegocjowana kwota zastąpiła nagrodę świąteczną. Dlatego, pomimo usilnych nalegań ze strony prezesa spółki Jakuba Stęchłego, porozumienie to nie zawiera żadnego powiązania wynegocjowanej kwoty

z jakimikolwiek świętami, a postąpienie Zarządu ENEA uważamy za
niegodne oszustwo Pracowników spółki. Oszustwo poniekąd przez
nas przewidywane, a to na podstawie sierpniowego zachowania początkującego prezesa Jakuba Stęchłego. Jaką nagrodę członkowie
Zarządu zdobędą za wygranie omawianego tutaj konkursu? Podejrzewamy, że będzie to kwota, jakiej zwykli Pracownicy spółki nigdy w swoim
portfelu jednorazowo nie zobaczą.

4.12.2015 Zmiana w RN Enei
3.12.2015 r. Ministerstwo Skarbu Państwa odwołało
z rady nadzorczej Enei Monikę Macewicz, a w to
miejsce powołany został Wiesław Piosik ( na
zdjęciu obok), który w przeszłości był członkiem
zarządu Enei. Na wniosek MSP Enea zwołała na 28
grudnia NWZ, które ma zająć się zmianami w składzie rady nadzorczej spółki.

7.12.2015 K. Zamasz
i P. Orlof
odwołani ze stanowisk.
Nowa rada nadzorcza zmieniła prezesa zarządu Enei. Do czasowego
sprawowania funkcji prezesa delegowano powołanego na początku
grudnia członka rady nadzorczej.
Rada nadzorcza Enei odwołała z dniem 7 grudnia Krzysztofa Zamasza, pełniącego funkcję prezesa zarządu oraz Pawła Orlofa, pełniącego funkcję członka zarządu ds. korporacyjnych. Jednocześnie delegowała Wiesława Piosika, pełniącego funkcję członka rady nadzorczej, do wykonywania czynności prezesa zarządu do czasu powołania nowego prezesa, jednakże nie dłużej niż na okres 3 miesięcy.
Rada nadzorcza spółki nie podała przyczyn odwołania ww. osób.
K. Zamasz kierował spółką od 2013 r
Wiesław Piosik
"Związany z energetyką zawodową od ponad 30 lat. W ostatnim czasie
zarządzał prywatnymi przedsiębiorstwami z obszaru dystrybucji energii, projektowania i wykonawstwa robót sieciowych oraz OZE. W latach 1998-2005 pełnił funkcje członka zarządu oraz prezesa zarządu
Energetyki Poznańskiej S.A. (obecnie: ENEA S.A.), w latach 20072009 kierował pracami zarządu Polenergia Dystrybucja Sp. z
o.o.Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych
w sektorach paliwowo-energetycznym, bankowym oraz IT – pełnił
funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Kompanii Węglowej S.A.,
CIECH S.A., Exatel S.A. oraz LG Petro Bank"

7.12.2015 Spotkanie
„Solidarności”
z GK Enea.
W Przesiece spotkali się
członkowie Prezydiów Komisji Międzyzakładowych
NSZZ Solidarność z : Enea,
MPC Białystok, Lubelskiego
Węgla „Bogdanka” oraz
Komisji Zakładowej Enea
Wytwarzanie. Rozmawiano o
nowej sytuacji w Grupie Kapitałowej Enea po przejęciu
„Bogdanki”. Wymieniono się listą kontaktową, omówiono najpilniejsze tematy do załatwienia. Ustalono wspólna strategię mającą na
celu wyeliminowanie patologii oraz partycypację w zarzadzaniu
Grupą oraz rozpoczęto dyskusję nad strukturą NSZZ Solidarność
w GK Enea.

8.12.2015 Rozmowy o nowej formule
dialogu społecznego.
W Gdańsku w historycznej Sali BHP spotkali się przedstawiciele
NSZZ Solidarność w Radach Dialogu Społecznego (RDS). Głównym
tematem spotkania było funkcjonowanie Wojewódzkich RDS (WRDS).
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Uczestnicy spotkania w historycznej Sali BHP w Gdańsku.

Przedstawiciele wszystkich województw zdali relację ze stopnia zaawansowania w tworzeniu WRDS. Przedstawiono formalne aspekty
funkcjonowania zespołów doraźnych i branżowych oraz omówiono
mechanizmy wnoszenia spraw do RDS.

9.12.2015 Konkurs na nowy
zarząd Enei zakończony.
Po tym jak doszło do zmian w zarządzie Enei, rada nadzorcza spółki
ogłosiła 9.12.2015 zakończenie postępowań kwalifikacyjnych na
stanowiska w zarządzie spółki.
Rada Nadzorcza Enei poinformowała w "Rz" o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska w zarządzie spółki ogłoszonego
w tym dzienniku 23 listopada 2015 r.
Rozpisany w listopadzie konkurs dotyczył stanowisk prezesa spółki i
trzech członków zarządu: ds. finansowych, handlowych i korporacyjnych. Zgłoszenia można było składać do 31 grudnia. Konkurs ogłoszono w związku upływającą 11 marca 2016 roku kadencją zarządu.

09.12.2015r. Spotkanie z zarządami
Enea S.A., EL , EP i ES.

Uczestnicy spotkania w Baranowie.

W Baranowie odbyło się spotkanie strony społecznej z zarządami Spółek Enea S.A.ENEA Serwis , ENEA Logistyka i ENEA Pomiary.
1. Enea S.A.
W spotkaniu ze strony zarządu Enea S.A. wzięła udział Dalida
Gepfert – członek zarządu ds. finansowych. Przedstawiła sytuację finansową spółki. Strona związkowa przedstawiła wile krytycznych
uwag, dotyczących obsługi klienta i wydarzeń jakie ostatnio miały
miejsce między innymi w Bydgoszczy. Pani prezes nie bardzo przejęła się sytuacja w BOK-ach. (prawdopodobnie żegna się już z GK Enea).
Dyrektor Departamentu Korporacyjnego omówił cele, sposoby realizacji i efekty wdrożenia nowego ładu korporacyjnego . Zakłada on między innymi likwidację Rad Nadzorczych w spółkach córkach.
2. Enea: Logistyka, Pomiary, Serwis.
Spotkanie to zostało zwołane na wniosek strony społecznej i dotyczyło
przenoszenia części zadań z tych spółek wraz z pracownikami do
Sp. ENEA Centrum. Szkoda ,że w spotkaniu nie uczestniczył zarząd
spółki przejmującej –Enea Centrum . Strona społeczna została pisemnie poinformowana o zamiarze przeniesienia z dniem 01.01.2016r.
służb finansowych i HR z wymienionych spółek do ENEA Centrum.

Strona społeczna zaproponowała uzgodnienie i podpisanie porozumienia , które będzie zabezpieczać prawa przechodzących pracowników i
zachować ciągłość nabytych praw pracy u nowego pracodawcy. Po
raz kolejny z uporem maniaka obsługa prawna GK ENEA neguje
taki pomysł uzasadniając , że pracownicy na dzień przejścia niczego
nie tracą zgodnie z art. 231 KP . Niestety długa dyskusja i polemika
nie odniosła żądanego skutku. Jedynie na prośbę strony społecznej zarząd ENEA Centrum raz jeszcze przeanalizuje listę osób wytypowanych do przejścia pod kątem możliwości pozostawienia osób
posiadających szczególną ochronę zatrudnienia.
Prezes Enea Logistyka Krzysztof Cembrowicz przedstawił wyniki
osiągnięte przez Spółkę. Podkreślił, że jest to pierwszy rok, w którym
spółka ta osiągnęła zysk. Prezes w swojej prezentacji skupił się przede
wszystkim na własnych osiągnięciach.
Kolejnym prelegentem był pełniący obowiązki prezesa Enea Pomiary
Aleksander Wilski. W swojej prezentacji oprócz przedstawienia wyników finansowych, mówił o polityce spółki dotyczącej zakończenia nie
korowej działalności spółki i skupiającej się obecnie na działalności
podstawowej tj. legalizacji liczników, odczytów itp.
Pani Prezes Ewa Wieczorek – Członek zarządu ds. finansowych
Enea Serwis (brak prezesa, wakat na tym stanowisku) przedstawiła
wyniki finansowe tej spółki (dużo lepsze od planowanych) .Następnym
tematem poruszonym na spotkaniu była realizacja porozumienia płacowego. Strona społeczna zwróciła się z prośbą o deklarację zarządu
ENEA Serwis , że kwota 750zł na Święta Bożego Narodzenia nie
będzie powiązana z realizacją porozumienia płacowego , w którym
jest zapisana kwota nagrody 500zł wypłaconej do końca tego roku.
Porozumienie płacowe jest wynikiem sporu płacowego , który nie obejmował w swoich roszczeniach wypłaty nagrody Świątecznej . Zarząd
rozważy taką kwestię.

9.12.2015 Przejęcie KHW przez
Eneę jest rozważanym scenariuszem.
Przejęcie Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) przez Eneę jest rozważanym scenariuszem - poinformował minister
energii Krzysztof Tchórzewski (zdjęcie obok)
" KHW zachowuje płynność, ale bardzo
mocno odczuwa załamanie cen węgla. Są
działania zarządu w kierunku zachowania
płynności. Jest program, ale to tylko chwilowe zapewnienie płynności. Będzie potrzeba
działań restrukturyzacyjnych i zapewnienia
stabilności finansowej"- powiedział podczas
komisji sejmowej Krzysztof Tchórzewski,
minister energii.
"Nie jest to do końca załatwione. Jest perspektywa, która wynika z
uzgodnień, jeśli chodzi o porozumienie z Eneą. Jak to definitywnie
będzie to nie mogę rozstrzygnąć"- dodał.
"To był plan przygotowany przez ubiegły rząd, czyli kapitałowe przejęcie miałoby miejsce jak w przypadku Bogdanki. Nie zarzucamy tego,
to jest rozważany scenariusz"- powiedział Tchórzewski.
Dodał, że w tej chwili koncentruje się na sprawie Kompani Węglowej.
Nie mam jednak zwyczaju wyrzucania od razu tego, co nie jest moje""
powiedział Tchórzewski.

9.12.2015 Nowy konkurs na zarząd Enei
Rada nadzorcza Enei ogłosiła nowy konkurs na stanowiska prezesa i
czterech członków zarządu spółki.
Rada nadzorcza ogłosiła przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa zarządu spółki, członka zarządu ds.
finansowych, członka zarządu ds. handlowych oraz członka zarządu ds. korporacyjnych.
Termin składania zgłoszeń kandydatów na stanowiska w zarządzie poznańskiej spółki mija 28 grudnia br. o godz. 9.00.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 28.12.2015 r. o godzinie 13:00, a
rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone
pomiędzy 29, a 31 grudnia br.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym rada nadzorcza Enei zakończyła konkurs na stanowiska prezesa i czterech członków zarządu spółki ogłoszony w dniu 23 listopada br.
Przypominamy, że w poniedziałek rada nadzorcza Enei odwołała
Krzysztofa Zamasza ze stanowiska prezesa spółki i delegowała do
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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czasowego wykonywania czynności prezesa Wiesława Piosika. Odwołany został także Paweł Orlof, który był członkiem zarządu ds. korporacyjnych.

Abp Sławoj Leszek Głódź odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki,
którymi podzielili się wszyscy obecni na okolicznościowym spotkaniu.

9-10.12.2015 Obradowała KK NSZZ Solidarność.
W Gdańsku na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność .

Spotkanie opłatkowe w siedzibie KK w Gdańsku

10.12.2015 Rozmowy o problemach w
Enea Centrum-protest BOK Bydgoszcz.
W Baranowie odbyło się spotkanie z zarządem Enea Centrum w celu
omówienia problemów zgłaszanych przez stronę społeczną. Prezes Enea
Centrum Krzysztof Dzierwa zaproponował tematykę spotkania:
Członkowie KK NSZZ Solidarność podczas obrad w Gdańsku.
1.Organizacja i bezpieczeństwo szkoleń BHP w GK Enea:
Obrady rozpoczęły od zaprzysiężenia Jarosława Wilnera, nowego
Omówiono tematykę szkoleń organizowanych przez Enea Centrum,
przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ
poinformowano o normalizacji funkcjonowania Referatu Szkoleń w EC.
„Solidarność” i jednocześnie nowego członka Komisji Krajowej. Przyję- Do referatu przyszło dwóch nowych pracowników. W chwili obecnej
to protokół z ostatniego posiedzenia KK, wysłuchano relacji z prac Pre- pracują: 1-osoba w Gorzowie, 2-w Kozienicach,1 w Poznaniu, 1 w Bydzydium KK, Zarządów Regionów, Sekretariatów i Sekcji Branżowych
goszczy oraz kierownik referatu. Na nasze pytanie „o zastępowanie w
oraz rozpatrzono pisma które wpłynęły do KK. Przyjęto stanowisko w razie nieobecności w pracy „ - zarząd poinformował o podjętych dziasprawie Grudnia 1970 oraz ustanowiono rok 2016 Rokiem Zrywów łaniach w tym kierunku tz. pracownicy z różnych lokalizacji musza się
Czerwcowych i Ofiar Stanu Wojennego. Skarbnik Jerzy Jaworski
uzupełniać.
zaprezentował nowy wzór elektronicznej legitymacji związkowej,
która w ramach pilotażu ma być wprowadzona i testowana w
dwóch regionach. Dyskutowano temat wieku emerytalnego oraz projektu ustawy w tej sprawie złożonego przez Prezydenta A. Dudę.
10.12.2015 r. członkowie KK spotkali się pod pomnikiem Trzech Krzyży by uczcić pamięć poległych Stoczniowców.

Uczestnicy spotkania w Enea Centrum

2.Posiłki profilaktyczne:
Obecnie w Enea Centrum są 4 osoby, dla których przysługują w/w posiłki. Posiłki na obecną chwilę wydawane są w naturze (1 ciepły posiłek w pomieszczeniach Enea Wytwarzanie Świeże Górne). Pozostała załoga nie spełnia wymogów do otrzymywania posiłków profiCzłonkowie KK pod pomnikiem poległych Stoczniowców w Gdańsku.
laktycznych. Zarząd Enea Centrum zaproponował odstąpienie od ustaNastępnie udali się do siedziby Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” lania wartości posiłków, ponieważ są wydawane w naturze. Strona
gdzie odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe członków Komisji
społeczna poinformowała o zapisach w ZUZP Enea i poprosiła o
Krajowej, pracowników KK oraz Regionu Gdańskiego „S”. Posługę
zapoznanie się z przygotowanym porozumieniem. W zapisach
duszpasterską sprawował abp Sławoj Leszek Głódź. Tradycyjne spotka- ZUZP jest mowa o kwocie a nie „naturze”.
nie opłatkowe rozpoczęło się od pastorałki, która wspominała tych,
3.System oceny okresowej pracowników GK Enea:
których w tym zabrakło na wspólnym spotkaniu.
Ocenie będą podlegali wszyscy pracownicy spółek GK Enea. Oceny
Abp Sławoj Leszek Głódź zwracając się do zebranych podkreślił war- dokonuje bezpośredni przełożony, natomiast akceptuje przełożony wyżtość etosu Solidarności, która niesie w sobie wartości nieprzemijające
szego szczebla. Na wynik rocznej oceny pracowniczej mają wpływ:
takie, jak umiłowanie wolności, szacunek dla ludzkiej pracy, wzajemne rozkład zadań, ocena kompetencji i kwalifikacji oraz ocena rozwobraterstwo. Są to wartości, o które trzeba walczyć każdego dnia. – Nie
ju. Docelowo jest przewidziane zastosowanie systemu informatycznego
ma państwa prawa, jeśli nie ma w nim takich wartości takich jak miło- do pomocy przy realizacji w/w zadań. W 2017r. system ma funkcjonosierdzie, poszanowanie godności i pracy ludzkiej. Przykładowo pańwać w całej GK Enea. Celem systemu oceny pracowniczej jest podniestwem prawa nazywały się nazistowskie Niemcy, które wywoziły ludzi
sienie jakości i efektywności pracy poprzez ujednolicenie standardów
wagonami do obozów koncentracyjnych. „Solidarność” musi stać na
pracy oraz optymalne wykorzystanie wiedzy pracowników. Uzyskana
straży tych wartości. Pamiętajmy, że jest to Związek autonomiczny,
ocena w przyszłości będzie wiązała się ze ścieżką kariery. Na chwilę
niezależny, samorządny. „Solidarność” ma swojego patrona, etos,
obecną uzyskanie dobrej oceny nie wiąże się gratyfikacją finansową. Na
swoje logo, życzę Wam, aby było one ciągle czynne, rozwojowe i trwało
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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pytanie strony społecznej „czy ocena pracownika bez gratyfikacji
wiąże się ze zbliżającym się 2018 r.” – zarząd odpowiedział, że jest
to daleko posunięta nadinterpretacja?
4.Premia świąteczna:
Została rozdysponowana z funduszu nagród 1%. Wysokość premii to
750zł. Strona społeczna podziękowała za sprawne rozwiązanie zagadnienia.
5. Przejmowanie Pracowników z GK Enea w ramach projektu
CUW.
Stanowisko Enea Centrum w sprawie przyjmowanych pracowników ze
spółek Enea Serwis, Enea Pomiary i Enea Oświetlenie: Przejście pracowników z w/w spółek dotyczy 40 osób, tryb przejścia 23’KP. Zarząd poinformował o braku podstaw do zawierania porozumień z
pracownikami na okoliczność przejścia do innego pracodawcy, ponieważ przy budowaniu Enea Centrum I takie porozumienie nie
były zawierane i w chwili obecnej takich porozumień też nie będzie.
6.Sytuacja w BOK-ach-protest Pracowników w Bydgoszczy.
Wprowadzanie centralnego bilingu – spowoduje zmiany związane z
zakupem energii do liczników przedpłatowych ( punkty VIA Moje Doładowania). Sprawę będzie można załatwić w każdym Bok-u niezależnie od lokalizacji. Informacja o fakturach wysyłana przez SMS lub mail,
centralna baza danych, nowy wzór faktury. Od stycznia 2016 r. wszyscy
klienci będą w nowym systemie bilingowym. System został wdrożony w
pierwszej kolejności w Szczecinie a następnie w innych lokalizacjach.
Pytanie strony związkowej dotyczyło wprowadzenie nie w pełni
funkcjonalnego programu do innych obszarów. Pan dyrektor poinformował o ciągłej modyfikacji systemu i okresie przejściowym. Na
pytanie o nadgodziny w BOK-ach, które są chowane do szuflady
przez przełożonych - Zarząd wyraził zdziwienie i udzielił informacji o
poleceniu wypłacenia wszystkich nadgodzin. Sprawa chowania nadgodzin zostanie wyjaśniona. Następnym tematem była sprawa pozostawania po godzinach - kiedy to się skończy? Odpowiedź- Pracownicy
muszą pracować jest to okres przejściowy. W tej sprawie były prowadzone rozmowy na spotkaniach w BOK-ach. W ostatnim okresie zaistniały bardzo niekojące sytuacje w punktach obsługi (atak na pracowników w Bydgoszczy). W takich warunkach dalej nie da się pracować.
Jeżeli sytuacja się nie zmieni , Pracownicy odejdą od swoich miejsc
pracy. Sprawę zgłoszono na cyklicznym spotkaniu z Enea S.A.Zarząd zastanowi się nad problemem jak rozwiązać sprawy bezpieczeństwa w miejscach pracy. Przedstawiciele pracodawcy pojadą do
Bydgoszczy i będą chcieli załagodzić zaistniałą sytuację.

13.12.2015 Kolejna rocznica
WOJNY Z NARODEM.

Uroczystości związane z obchodami 34 rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego w Gorzowie Wlkp. , rozpoczęła msza święta w intencji
ojczyzny. Przed mszą wierni wraz z Biskupem Stefanem Regmuntem przeszli symboliczną Bramą Miłosierdzia (zdjęcie powyżej).
Zgodnie z życzeniem papieża Franciszka jubileuszowe Bramy Miłosierdzia 13 grudnia zostały otwarte również w wyznaczonych kościołach
naszej diecezji. Podczas liturgii modlono się między innymi za ofiary
stanu wojennego. Po mszy wierni przeszli pod symboliczny "biały
krzyż" gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. W rocznicowych obchodach uczestniczyły 4 poczty sztandarowe NSZZ Solidarność ( w tym Enea Gorzów ) oraz poczet Katolickiego Liceum Św.
Tomasza z Akwinu z Gorzowa Wlkp. (zdjęcie poniżej)

11.12.2015 Szlachetna Paczka od Solidarności.

Zgodnie z tradycją w okresie przedświątecznym obdarowujemy osoby
potrzebujące, które nie radzą sobie w życiu codziennym i boryka się z
problemami egzystencjonalnymi. Niestety sfera ubóstwa w naszym
kraju powiększa się i coraz więcej rodzin potrzebuje pomocy. W tym
roku włączyliśmy się w akcję charytatywną „Szlachetna Paczka” i
wsparliśmy Panią Kasię z Gorzowa Wlkp. (samotną matkę z trójką
chorujących dzieci). Zebraliśmy od Pracowników rzeczy , które na
pewno będą przydatne samotnej mamie. Dodatkowo zakupiliśmy
artykuły żywnościowe , słodycze, kosmetyki, książki i środki czystości. Do tych prezentów dołączyliśmy płytę CD z kolędami i życzeniami od NSZZ Solidarność.

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
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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regionach kraju. Przede wszystkim byli to studenci internowani za działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów).Ogółem, w okresie
(WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu
trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 osób w
wojennego na terenie całego kraju.
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.
10 tysięcy funkcjonariuszy milicji i SB wzięło udział w Akcji
„Jodła”, której celem było zatrzymanie i umieszczenie w uprzednio Główni „aktorzy” stanu wojennego( W. Jaruzelski i Cz. Kiszczak) przez
przygotowanych aresztach i więzieniach działaczy Solidarności oraz wiele lat unikali odpowiedzialności za Wojnę z Narodem. Sprawy sądowe ciągnęły się wiele lat. Jaruzelski ostatecznie nie został skazany
przywódców opozycji, uznanych za "groźnych dla bezpieczeństwa
państwa".
prawomocnym wyrokiem . Kiszczak w styczniu 2012 roku został
Tej samej nocy, w ramach operacji "Azalia" siły porządkowe MSW i
uznany winnym członkostwa w związku przestępczym o charakteWP zajęły obiekty Polskiego Radia i Telewizji oraz zablokowały w
rze zbrojnym, skazując go na 4 lata pozbawienia wolności, ale łagocentrach telekomunikacyjnych połączenia krajowe i zagraniczne.
dząc wyrok do 2 lat ze względu na amnestię z 1989 roku. DodatkoZaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasa- wo, przez podeszły wiek skazanego oraz jego stan zdrowia, wyrok
dach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy mili- zawieszono na 5 lat.
Komunistyczni generałowie dożyli na generalskich emeryturach w Polcji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło
sce sędziwego wieku (90 lat)Jaruzelski zmarł 25.05.2014 r. a Kiszwszystkie obiekty radia i telewizji.
Główne uderzenie nastąpiło w Gdańsku, gdzie w sobotę zebrała się
czak a 5.11.2015 r. Wdowy po nich cieszą się wysokimi apanażami
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i gdzie w związku z tym
(7650 zł renty dostaje wdowa po Kiszczaku .To jest sprawiedliwość
przebywało wielu działaczy i doradców związkowych. W ciągu nocy III RP spod znaku „grubej kreski”) Nie żyją już główni „aktorzy”
zatrzymano w Gdańsku około 30 członków Komisji Krajowej i kil- tamtego zbrodniczego systemu. Osoby odpowiedzialne za masakrę na
Wybrzeżu, za stan wojenny, za masakrę górników w Kopalni Wujek, za
ku doradców.
14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki, za represje i szykany prowadzowielu dużych zakładach przemysłowych. W sumie strajk podjęło 199 ne w Polsce do końca lat osiemdziesiątych.
zakładów. W 40 doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy
NSZZ „Solidarność” nigdy im tego nie zapomni.
Sowieccy generałowie mający Polską Krew na rękach odeszli już z tego
użyciu oddziałów ZOMO i wojska. Brutalnie spacyfikowano też
ziemskiego padołu. Uniknęli odpowiedzialności za swoje haniebne
strajk w Zakładach Mechanicznych „URSUS” w Gorzowie Wlkp.
Na Górnym Śląsku górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. czyny. Przed Sadem Ostatecznym już się nie wykręcą.
w Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" w trakcie kilkugodzinnych
walk milicjanci użyli broni palnej, zabijając 9 górników (Na miejscu
w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef Czekalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk,
Zenon Zając. W następnych dniach w wyniku odniesionych obrażeń
zmarli kolejni dwaj: Joachim Gnida i Jan Stawisiński.
(Ciąg dalszy ze strony 6)

14.12.2015 W. Rusakiewicz nowym
Przewodniczącym ZR Gorzów NSZZ Solidarność.

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. (95 działaczy
„Solidarności” w regionie gorzowskim. Liczba ta nie obejmuje osób
mieszkających w regionie gorzowskim, lecz internowanych w innych

W. Rusakiewicz przy mikrofonie

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Władysław Kosiniak- Kamysz.
Jestem przekonany, że dialog społeczny ruszy z kopyta, że RDS nie
Na terenie PGE Elektrociepłownia Gorzów spotkali się Delegacji Zarzą- stanie się forum, na którym będziemy tylko informowani o tym, co ma
zamiar robić rząd – mówił inaugurując posiedzenie Piotr Duda Przew.
du Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG) by w związku z rezygnacją Jarosława Porwicha (obecnie Posła RP z ramienia Kukiz 15) KK NSZZ Solidarność i pierwszy przewodniczący RDS.( przy
mikrofonie na zdjęciu poniżej)
wybrać nowego Przewodniczącego Regionu.
(Ciąg dalszy ze strony 7)

Delegaci ZRG na sali obrad w EC Gorzów Wlkp.

Na 104 Delegatów na zjazd stawiło się 79. W obradach uczestniczyli
zaproszeni goście: -Jan Kos Dyrektor Oddziału Elektrociepłownia
Gorzów, Tadeusz Majchrowski z-ca Przewodniczącego Komisji
Krajowej, Ewa Zydorek Sekretarz Komisji Krajowej, Krzysztof
Świątek z Tygodnika „Solidarność”. Po przyjęciu programu zjazdu
Delegaci wysłuchali wystąpień zaproszonych gości oraz informacji z
przeprowadzonej kontroli Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Następnie
przystąpiono do głównego punktu zjazdu czyli wyborów nowego szefa
ZRG.

Premier podkreśliła, że za dialog społeczny w Polsce są odpowiedzialne wszystkie jego strony. Przypomniała, że Polacy czekają na
zmiany, a na forum RDS o tych najważniejszych dla obywateli będzie
się dyskutować. – Wierzę w to głęboko, że tutaj będą się wykuwały
najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich
pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę w to głęboko, że wspólnie
trzy strony - strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków – mówiła.
Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił inspirującą rolę RDS
– Sejm jest do państwa dyspozycji – zadeklarował. Mówił też, że w
parlamencie znacznie wzrośnie rola konsultacji społecznych. A
marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że rozpoczęcie
prac Rady Dialogu Społecznego jest dowodem, że w Polsce jest
dialog i jest demokracja.
Pierwszymi merytorycznymi zagadnieniami, o których dyskutowano
była ustawa o zamówieniach publicznych i rozporządzenie wydane
przez b. ministra zdrowia, które przyznaje podwyżki tylko niektórym pielęgniarkom i położnym, a sposób rozdysponowania tych
pieniędzy nakazuje konsultować tylko z jednym związkiem zawodowym.

16.12.2015 Kolejna rocznica pacyfikacji
ZM „Gorzów”
16 grudnia 1981, o czwartej nad ranem oddziały ZOMO wojska i
milicji wkroczyły na teren Zakładów Mechanicznych Gorzów , w
których odbywał się strajk.

Gabriel Fajfer

Waldemar Rusakiewicz

Na tą funkcję zgłoszono dwie kandydatury: Gabriela Fajfera i Waldemara Rusakiewicza. Kandydaci w krótkich prezentacjach przedstawili swoje wizje związane z przeszłością i funkcjonowaniem ZRG.
W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym został wybrany
Waldemar Rusakiewicz ( dotychczasowy z-ca Przewodniczącego
ZRG).
Zebrani wybrali również Delegata na Krajowy Zjazd -został nim J. Porwich ( na
zdjęciu obok), oraz podjęli decyzję o nie
odtwarzaniu wolnego miejsca w ZRG.
Poseł J. Porwich w krótkim wystąpieniu
podsumował to co się dzieje w parlamencie i kraju, oraz odpowiadał na pytania z
sali.
Podczas zjazdu dyskutowano o standardach
jakie powinny spełniać Zarządy Regionu, polityce informacyjnej związku w regionie i kraju. Zjazd zaapelował do wszystkich Komisji
Zakładowych o pronumeratę „Tygodnika Solidarność”.
Więcej zdjęć na naszej stronie Menu-Aktualności.

16.12.1981 Brama ZM Gorzów od ul. Przemysłowej

Pracownicy Ursusa domagali się zakończenia stanu wojennego oraz
wypuszczenia aresztowanych i internowanych działaczy NSZZ
"Solidarność". Na teren zakładu wjechał czołg, który sforsował jedną
z bram. Do strajkujących, strzelano z granatów z gazem łzawiącym.
Dla uciekających ZOMO-wcy stworzyli „ścieżkę zdrowia ” nawet
leżących ludzi bito pałkami. Ponad 70 osób zostało aresztowanych ,
14.12.2015 Pierwsze robocze posiedzenie Rady
kilkoro musiano hospitalizować. Teren wokół zakładu został obstaDialogu Społecznego.
wiony przez żołnierzy z jednostki wojskowej ze Skwierzyny, a do
W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne Rady Dialogu pacyfikacji użyto transportera opancerzonego SKOT-a oraz czołgu
Społecznego. Na posiedzeniu obecna była premier Beata Szydło, mar- (prawdopodobnie był to T 54).
szałkowie Sejmu i Senatu oraz ministrowie – m.in. skarbu, zdrowia, Od 2006 roku strajk w ZM Gorzów upamiętnia pamiątkowa tablica,
edukacji i spraw wewnętrznych. Był też b. minister pracy

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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życzenia oraz wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary
na której grał Bp. A. Dyczkowski. Zebrani pamiętali też o zbliżających
się imieninach Biskupa Adama. Były prezenty, życzenia oraz tradycyjne
STO LAT. Miła świąteczna atmosfera wprowadziła wszystkich w nastrój zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia.

którą z inicjatywy działaczy Solidarności umieszczono na ścianie
jednej z hal byłych Zakładów Mechanicznych. Na tablicy widnieje napis: „WSPOMNIJ LUDZI , KTÓRZY ODWAŻNIE WYRAZILI
WIERNOŚĆ IDEŁOM SOLIDARNOŚCI 15-16 GRUDNIA 1981
ROKU NA TERENIE ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH URSUS. Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności
MIELIŚMY ODROBINĘ NIEZBĘDNEJ ODWAGI-ZBIGNIEW
17.12.2015 -45 rocznica MASAKRY NA
HERBERT. 16 grudnia 2009”.

WYBRZEŻU

Prezydent Andrzej Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda oraz liczna reprezentacja Pocztów Sztandarowych oraz NSZZ Solidarność wzięła udział w uroczystościach
związanych z obchodami 45 rocznicy tragicznych wydarzeń w
Szczecinie.

Przy tej tablicy stawiła się delegacja z Zarządu Regionu Gorzów
Wlkp. NSZZ Solidarność ( na zdjęciu powyżej), wśród której byli przedstawiciele strajkujących w 1981 r, załóg Ursusa i Stilonu. Złożono
wiązankę , zapalono znicz oraz minutą ciszy upamiętniono ofiary
stanu wojennego.

– Chylę czoła przed tymi którzy polegli, klękam nad ich mogiłami i
łączę się w modlitwie z ich rodzinami – mówił 17 grudnia w Szczecinie
prezydent Andrzej Duda ( na zdjęciu powyżej), który razem z mieszkańcami miasta uczcił 45. rocznicę masakry robotników w grudniu 1970 roku.
– To tutaj, w Szczecinie najpiękniej ukazał się w roku 1970 początek
16.12.2015 Opłatkowe spotkanie
Solidarność, jeszcze jako pewnego zjawiska, idei, która po latach doPracowników w OD Gorzów Wlkp.
prowadziła Polskę do wolności.
Andrzej Duda odniósł się także do czasów współczesnych i obecnej
kondycji naszego państwa. – Ta wolna Polska nie potrafiła niestety
dokonać dziejowej sprawiedliwości i ukarać katów – mówił. – Za to
potrafiła ich chować z honorami kiedy odeszli. Chociaż wcześniej często śmiali się w twarz swoim ofiarom. Czy w takim razie jest Polska
sprawiedliwą? Musimy to powiedzieć głośno – trzecia Rzeczpospolita
nie zdała egzaminu, bo nie potrafiła zaprowadzić sprawiedliwości i
oddać jej pokrzywdzonym.
Prezydent i przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda podpisali się
także pod Szczecińską Deklaracją Grudniową – dokumentem, stworzonym specjalnie z okazji tego rocznego jubileuszu, który oddaje hołd
ofiarom i przywołuje wartości przyświecające protestującym w roku 1970. Wcześniej pod Deklaracją podpisywali się szczecinianie. Po
złożeniu podpisu prezydent symbolicznie wmurował dokument razem z
urną z ziemią miejsc w których 45 lat temu mu polegli zabici, pod TaZ godnie z wieloletnią tradycją Pracownicy oraz Emeryci z terenu dzia- blicą Pamięci i odsłonił ją w towarzystwie poszkodowanych uczestniłania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. w okresie przedświątecznym ków grudniowego zrywu: Waldemara Brygmana i Teresy Dowlasz.
spotykają się z Biskupem Adamem Dyczkowskim. Nie inaczej było i Na zakończenie uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem
w tym roku. Organizatorem opłatkowego spotkania była Wspólnota
Anioł Wolności.
Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret” W okolicznościowym spotkaniu uczestniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. JaroWcześniej szczecinianie
sław Zagozda
oraz goście z całej Polski
oraz proboszcz
modlili się za ofiary gruparafii Trójcy
dniowej masakry podczas
Świętej z ul. Komszy świętej pod przewodstrzyńskiej w
nictwem arcybiskupa AnGorzowie Wlkp.
drzeja Dzięgi w szczecińks. Henryk Jaskiej katedrze. Następnie
cuński . Obowiązprzenieśli się przed bramę
ki gospodarza
Stoczni Szczecińskiej, gdzie
pełnił Dyrektor
pod tablicą Pamięci Ofiar
OD Gorzów
Grudnia ’70 złożono wieńce
Edward Bułkowi kwiaty, oraz zapalono
ski . Był opłatek,
znicze.
potrawy wigilijne,
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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cych zawarli porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali
aresztowani. 17 grudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym
Spod Stoczni uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta, szlawicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających
kiem robotników z roku 1970, w Marszu Pamięci. Na czele kolumny się do pracy w Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego
niesiono szesnaście krzyży z nazwiskami osób zabitych przed 45
zginęło lub zostało rannych setki osób.
laty.( zdjęcie poniżej)
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 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
(Ciąg dalszy ze strony 9)

18.12.2015 Opłatkowe spotkanie
Koła Emerytów i Rencistów.

Uczestnicy okolicznościowego spotkania

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 grudnia 1970, wystąpie- „Starych Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Rencistów
działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gonia robotnicze (strajki, wiece, demonstracje) w miastach Wybrzeża,
rzów Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli też zaproszeni na spotkanie
głównie w Gdyni Gdańsku i Szczecinie , wynikające z pogarszającej się
przedstawiciele Komisji Podzakładowej. Spotkanie rozpoczęło się od
sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośrednim
tradycyjnych życzeń i połamania się opłatkiem. Zebrani wysłuchali
pretekstem do wydarzeń grudniowych stało się ogłoszenie 13 grudnia
informacji o tym co się dzieje w ich dawnym zakładzie pracy. Jak zwypodwyżki artykułów żywnościowych (m.in. mąki i mięsa). W odpokle przy takich okazjach były wspomnienia , życzenia , śpiew kolęd.
wiedzi 14 grudnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który 15
Coraz większa
grudnia rozszerzył się także na Stocznię Gdyńską, Port Północny i
frekwencja
Stocznię Remontową w Gdańsku. Robotnicy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na ulicach Trójmiasta strajkujący sformowa- utwierdziła nas
w przekonaniu o
li wielotysięczne demonstracje. Rozpoczęły się walki z oddziałami
konieczności
Milicji Obywatelskiej (MO), podpalono Komitet Wojewódzki
organizacji tego
PZPR.
typu imprez ,
gdzie byli Pracownicy mogą
powspominać
czasy kiedy razem pracowali w
energetyce.

Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu Aktualności

22.12.2015 Porozumienie
Zdroisk -przedsądowe
wezwanie do zapłaty.
Radca Prawny Paweł Cierkoński w imieniu 111 Pracowników z terenu działaW. Gomółka podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO i nia Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., którzy udzielili mu pełnomocnictwa skierował do Zarządu Enea S.A. wezwanie do zapłaty
wprowadzeniu do Trójmiasta jednostek Wojska Polskiego (WP) pod
dowództwem G. Korczyńskiego (25 tys. żołnierzy oraz 1300 czołgów i świadczenia pieniężnego wynikającego z Porozumienia zbiorowego
transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajkują(Ciąg dalszy na stronie 11)
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zawartego w dniu 28 maja 2008 roku pomiędzy ENEA S.A. w Poznaniu
a Organizacjami Związkowymi działającymi w spółkach grupy ENEA
S.A. Z wezwania do zapłaty dowiadujemy się, że:
W § 4 ust. 1 - 4 Porozumienia strony ustaliły, iż „(...) zarówno pracownikom, którzy utracili prawo do akcji lub do części akcji pracowniczych w wyniku procesów restrukturyzacyjnych spółki ENEA
S.A. skutkujących przeniesieniem ich do innych pracodawców Grupy Kapitałowej ENEA w trybie aktualnego art. 231 ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks pracy, jak i pracownikom spółek Grupy Kapitałowej ENEA, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych, ze
względu na fakt nie objęcia ich postanowieniami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (…), zostanie
wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne. Na realizację wskazanego w ust. 1 świadczenia Grupa Kapitałowa ENEA przeznacza kwotę
14.500,000 zł
W oparciu o powyższe uzgodnienia, pismem z dnia 11 października
2013 r., jeden z sygnatariuszy Porozumienia, Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa
ENEA, zwrócił się do Zarządu ENEA S.A. o dostarczenie list pracowników kwalifikujących się do świadczenia pieniężnego określonego w §
4 ust. 1 Porozumienia. W odpowiedzi na powyższe, pismem z dnia 21
października 2013 r., Zarząd Spółki kategorycznie odmówił spełnienia wynikającego z Porozumienia obowiązku, w efekcie czego nie
zostały przeprowadzone żadne rokowania zmierzające do uzgodnienia sposobu rozdziału środków przeznaczonych na wypłaty dla uprawnionych pracowników. ENEA S.A. w dalszym ciągu pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania, które przyjęła na siebie mocą Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r.
Niniejsze wezwanie ma na celu polubowne rozstrzygnięcie powstałego na tym tle sporu. Na potrzeby wyliczenia wysokości należnego
uprawnionym pracownikom świadczenia, dokonano ich podziału na
cztery grupy według kryterium stażu pracy. Łączna kwota, jakiej zapłaty
w imieniu moich mocodawców się domagam, odpowiada sumie środków, które według Porozumienia ENEA S.A. miała przeznaczyć na
realizację przyjętego na siebie zobowiązania w części dotyczącej uprawnionych.
Na wypadek odmowy spełnienia świadczenia w oparciu o przywołane
wyżej postanowienia Porozumienia z dnia 28 maja 2008 r., podnoszę
żądanie ewentualne i wzywam do zapłaty na rzecz moich mocodawców podanych wyżej kwot tytułem odszkodowania za niewykonanie
zobowiązania i utracone w efekcie korzyści uprawnionych. Wskutek
odmowy wykonania opisanego obowiązku, organizacje zakładowe nie
mogły precyzyjnie ustalić sposobu podziału środków przeznaczonych na
realizację postanowień Porozumienia, rokowania nie zostały przeprowadzone, wysokości świadczeń nie skonkretyzowano, a to spowodowało po stronie uprawnionych pracowników szkodę w postaci utraconych świadczeń.
Na realizację świadczenia Zarząd Enea S.A. ma dwa tygodnie od otrzymania wezwania.

-za efektywny udział w pracach zespołów problemowych powoływanych przez
zarząd,
-za przyznane odznaczenia państwowe, resortowe, zakładowe nadane z inicjatywy strony Pracodawcy oraz związków zawodowych.
5.Wysokość funduszu na nagrody w ENEA S.A. wynosi 1,0% funduszu wynagrodzeń ENEA S.A.
6.Podstawą wyliczenia funduszu nagród jest budżet wynagrodzeń odpowiednio w ENEA, lub w danej jednostce
organizacyjnej spółki.
7.Fundusz na nagrody w ENEA S.A. jest dzielony według poniższych zasad:
25% funduszu do dyspozycji Zarządu,
30% do dyspozycji Dyrektora jednostki organizacyjnej spółki na poziomie
Oddziału lub Departamentu,
45% do dyspozycji Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej na poziomie Zakładów i Rejonów.
8.Budżety wynagrodzeń i poziom funduszu nagród na dany rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki ENEA S.A. określa się każdorazowo w
ramach porozumienia płacowego z organizacjami związkowymi.
9.Fundusz nagród może być zmieniony za zgodą partnerów społecznych. W
przypadku zwiększenia funduszu nagród, zwiększenie nie może obciążać ustalonego na dany rok wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
10.Osoby wymienione w ust. 7 składają odpowiednim organizacjom związkowym informacje do 15 grudnia każdego roku o wykorzystaniu przyznanego
im funduszu na nagrody. W przypadku nie wykorzystania funduszu nagród, a
także innych wolnych, pozostających w dyspozycji środków w ramach przyznanego budżetu, wymienione osoby decydują w uzgodnieniu z odpowiednią organizacją związkową sposób wypłacenia pozostałych środków.
====================================================================================================================

PRZEGLĄD PRASY
===================================================================================================================

W 2016 r. prąd tańszy.
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wszystkie taryfy energetyczne na 2016 r.
- poinformowała PAP rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska. Według wyliczeń Urzędu w 2016 r. łączne wydatki przeciętnego polskiego gospodarstwo
domowego na energię elektryczną i jej dostawę spadną od 12 do 22 zł. "W
efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach
domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o
1,6 proc. Jednak pierwotne wnioski przedsiębiorstw - tak obrotu jak i dystrybutorów - różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione i zatwierdzonych
przez regulatora. W wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych w
Urzędzie oraz wielokrotnych wezwań kierowanych do spółek w kieszeniach
Polaków zostanie prawie pół miliarda złotych" - wyliczył URE.
Jak zaznaczył Urząd w 2016 roku spadną nie tylko ceny energii, ale także
stawki opłat dystrybucyjnych.
"Stawki dystrybucyjne spadają średnio dla wszystkich grup odbiorców o 1,6
proc, a dla odbiorców grup G - gdzie stanowią około połowy całego rachunku za energię - o 2 proc.
Urząd podkreśla też, że wzrasta składnik jakościowy zawarty w taryfach
dystrybucyjnych związany z utrzymaniem ciągłości dostaw i zapewnieniem
bezpieczeństwa energetycznego, a pomimo to spada taryfa dystrybucyjna.

Zmiana taryfy
w dystrybucji
ogółem

Zmiana taryfy
w dystrybucji
dla odbiorców
w grupach G

Zmiana taryfy
sprzedawców z
urzędu dla
odbiorców w
grupach G

Łączna zmiana
rachunku dla
odbiorców w
grupach G

%

%

%

%

Enea Operator/
Enea

-1,0

-1,0

-0,7

-0,9

Energa Operator/ EnergaObrót

-0,3

-1,1

-1,0

-1,1

PGE Dystrybucja/ PGE Obrót

-2,6

-1,9

-0,9

-1,4

RWE Stoen
Operator

-0,9

-0,4

*

*

Tauron Dystrybucja/ Tauron
Sprzedaż

-1,9

-3,3

-0,9**

-2,6**

RAZEM

-1,6

-2,0

-0,9***

-1,6***

OSD/Obrót

====================================================================================================================

POZNAJ SWOJE PRAWA
===================================================================================================================

ZUZP -1 % FUNDUSZ NAGRÓD
5. ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRODZENIA I INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ
Art. 31
1.W ramach ustalonych budżetów wynagrodzeń mogą być tworzone fundusze
nagród w ENEA.
2.W jednostkach organizacyjnych spółki w ramach ustalonych budżetów wynagrodzeń na dany rok tworzy się fundusz nagród z przeznaczeniem na nagradzanie pracowników, z wyłączeniem pracowników grupy zarządzania.
3.Nagrody mają charakter uznaniowy.
4.Na wniosek bezpośredniego przełożonego nagrody mogą być przyznane:
-za realizację zadań zleconych przez przełożonych, nie związanych ze zwykłym
zakresem obowiązków pracownika,
-za realizację projektów innowacyjnych przysparzających korzyści dla działalności gospodarczej ENEA, w tym m.in.:
organizacyjnych, ekonomicznych, technologicznych,
-za realizację dodatkowych zadań i usług na zewnątrz ENEA i podjętych z własnej inicjatywy w jednostce organizacyjnej
spółki,

*) RWE Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,
**) Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia - przedstawiono skutki
tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż (obszar krakowski i wrocławski Tauron Dystrybucja
***) Średnia nie obejmuje odbiorców Tauron Dystrybucja (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen
Operator

str. 12 /Pod Napięciem 162 / 1 2 / 2015

HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Landsberg zimą

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI

13.12.1981 Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego

OKIEM JUJKI
LICZBY MIESIĄCA
-11,39 zł. wartość akcji Enea 22.12.2015 r. godz.10.16
-70% podatek od wyjątkowo wysokich odpraw wypłacanych przez
spółki skarbu państwa i samorządy zacznie obowiązywać od 1.01.2016 r
-7 267 odbiorców z gospodarstw domowych i 2 604 z instytucji i
biznesu zdecydowało się na zmianę sprzedawcy energii we wrześniu
2015 r.
-12-22 zł spadną ceny za energię elektryczną i jej dostawę dla
przeciętnego polskiego gospodarstwo domowego w 2016 r.
-4111 zł brutto wyniosła średnia wypłata w Polsce w
październiku 2015 r. Po odliczeniu podatków i składek ZUS daje około
3000 zł netto.
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