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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” JP II

KWIETNIOWE ROCZNICE
Zjazd Delegatów KSE

2.04.2005r. 21,37

Zjazd Delegatów MOZ Enea

Komisja Krajowa w Krośnie

WRDS w Zielonej Górze

ZMIANY W ZARZĄDACH GRUPY ENEA
KP Gorzów w Choszcznie

Krzysztof Szlaga
Prezes LW Bogdanka

Wojciech Dróżdż
Członek Zarządu Enea Operator

Dariusz Szymczak
Członek Zarządu Enea Operator
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
24.03.2016 Nowy zarząd w LW Bogdanka
Rada nadzorcza Bogdanki podjęła uchwały w sprawie odwołania z
końcem marca prezesa i trzech jego zastępców. Jednocześnie RN powołała członków nowego zarządu spółki, którzy zaczną pełnić swoje
obowiązki z początkiem kwietnia.
Ze składu zarządu Bogdanki z dniem 31 marca 2016 roku zostali odwołani: prezes Zbigniew Stopa, zastępca prezesa ds. handlu i logistyki Waldemar Bernaciak, zastępca prezesa ds. ekonomicznofinansowych Piotr Janicki i zastępca prezesa ds. zakupów i inwestycji Jakub Stęchły.
Jednocześnie RN Bogdanki ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2016 roku
powołała do zarządu spółki
Krzysztofa Szlagę - na stanowisko prezesa zarządu, Stanisława Misterka - na stanowisko zastępcy prezesa zarządu
ds. ekonomiczno-finansowych
oraz Adama Partykę - na stanowisko zastępcy prezesa ds.
pracowniczych i społecznych.
Zbigniew Stopa i Krzysztof Szlaga

Krzysztof Szlaga - przyszły prezes Bogdanki - posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. W 2001 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Finansów i
Bankowości oraz tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University
of Applied Sciences w Kiel (Niemcy), na Wydziale Ekonomii.
Stanisław Misterek - zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno finansowych Bogdanki - ukończył studia magisterskie na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
studia podyplomowe w zakresie standardów europejskich w rachunkowości i finansach na SGH w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i
Administracji w Warszawie oraz Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej spółek na WSPiA w Lublinie.
Adam Partyka - zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych w Bogdance - ukończył studia magisterskie na Politechnice
Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz
studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry
zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków
zarządów i rad nadzorczych spółek.

działającymi w spółkach grupy ENEA S.A. w Poznaniu. Każda z 95
osób poniosła koszty związane ze złożeniem wniosku oraz koszty
pełnomocnictwa.
Cele złożenia zawezwania:
- próba polubownego załatwienia tematu Porozumienia ze Zdroiska. -przedłużenie okresu przedawnienia o kolejne trzy lata.

31.03.2016 Wybory członka Zarządu
w Enea Operator
Pracownicy Enea Operator wybierali swojego przedstawiciela do Zarządu Enea Operator (EO). Jedynym kandydatem, który poddał się
weryfikacji wyborczej był Jakub Kamyk, który trzy lata temu
został wybrany jako przedstawiciel załogi do Zarządu EO.
Wyniki wyborów w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Na ogólna
liczbę uprawnionych 547 w wyborach wzięło udziały 334 osoby tj.
61,1%. Na Jakuba Kamyka swój głos oddało 265 osób tj.79,3 %
biorących udział w wyborach.
Wyniki w całym Operatorze:
Na ogólną liczbę Pracowników Operatora- 4195 w wyborach
uczestniczyło 2615 co stanowi 62,3 %. Jakub Kamyk otrzymał
2333 głosy ważne od 2615 osób uczestniczących w wyborach
(89%). Tym samym J. Kamyk spełnił wymagane warunki , i z woli
załogi na kolejną trzyletnią kadencję będzie zasiadał w Zarządzie Enea
Operatora.
Gratulujemy oraz życzymy sukcesów w pełnieniu tej ważnej
dla spółki i jej Pracowników roli.
PODZIĘKOWANIE

Drodzy Pracownicy, Koleżanki i Koledzy, Pragnę podziękować za
oddane po raz kolejny głosy na moją kandydaturę. Są one najważniejszą oceną mojej dotychczasowej pracy jako reprezentanta Pracowników w Zarządzie ENEA Operator. To dla mnie prawdziwy mandat
zaufania, którym mnie Państwo obdarzyliście. Jak wielokrotnie już
powtarzałem, wierzę, że potencjał Spółki związany jest ściśle z Pra30.03.2016 Porozumienie Zdroisk –Zawezwanie cownikami, ich poczuciem bezpieczeństwa i satysfakcji z wykonywanej
do próby ugody złożone w Sądzie w Poznaniu. pracy. Jestem przekonany, że każdą decyzję strategiczną dla Spółki
Radca Prawny Paweł Cierkoński w imieniu 95 Pracowników z terenu można podjąć nie zapominając o Pracownikach, szanując ich prawa i
Działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. złożył w Sądzie poczucie osobistej godności. Chciałbym jeszcze raz zapewnić, że spraRejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce wniosek o zawezwanie do wy Pracowników są dla mnie najważniejsze i będę kontynuował swoją
misję dbając o Państwa dobro i poszanowanie prawa.
próby ugodowej.
Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom biorącym udział w wyborach oraz organizacjom związkowym desygnującym mnie do wyborów.

Jakub Kamyk

1.04.2015 Porozumienie płacowe w Enea S.A.

Kolejna tura negocjacji płacowych doprowadziła do zawarcia porozumienia płacowego w Enea S.A. Silna reprezentacja strony pracodawcy
(Ewa Skrzyńska i Bogdan Klepas) wsparta w końcowym etapie
Pracownicy, którzy nie nabyli praw do akcji Enea, domagają się
negocjacji członkiem Zarządu odpowiedzialnym za finanse Mikoławypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z Porozumienia
jem Frantzkowiakiem, i zdeterminowana strona związkowa, po
zbiorowego zawartego w Zdroisku w dniu 28 maja 2008 roku
pomiędzy ENEA S.A. w Poznaniu a Organizacjami Związkowymi
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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długich negocjacjach zawarły porozumienie płacowe, które zakłada:
-podwyższenie płac zasadniczych od maja 2016 (średnio o 100 zł.,
w tym część obligatoryjna i uznaniowa po 50 zł.) Maksymalna podwyżka indywidualna 300 zł. Odstępstwo od tej zasady możliwe, po
uzgodnieniu ze stroną związkową.
-jednorazową premię za I kwartał 300 zł. (wypłata w kwietniu)
-dopuszcza możliwość podwyższenia nagrody na Dzień Energetyka
wynikającej z ZUZP (rozmowy w lipcu)
-premię świąteczną 500 zł., z możliwością jej podwyższenia
(rozmowy w IV kwartale).
Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania
w siedzibach związku.
Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1. Spotkania stron dialogu nie tylko w Poznaniu. Na prośbę zarządu
spotkanie płacowe przeniesiono ze Szczecina do Poznania.
2.Komisja ds. polubownego załatwienia tematu Porozumienia ze
Zdroiska. Komisja została powołana, ale jak do tej pory jeszcze się
nie spotkała, problemy z ustaleniem odpowiadającego wszystkim terminu.
3.Rozliczanie Delegacji. Członkowie władz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej mają problemy w swoich spółkach jak
rozliczać delegacje wynikające z koniecznych spotkań władz kasy.
Zarządy spółek nie wiedzą jak je rozliczać. Podobny problem dotyczy
delegacji związkowych na spotkania z zarządami grupy Enea.
Strona związkowa nie zgadza się na zaliczanie ich do kosztów związkowych. M. Frantzkowiak dokładnie rozpozna temat i zaproponuje
rozwiązania.
4.Sanatorium w Inowrocławiu. Koledzy z Bydgoszczy ponownie
poprosili o zajęcie się tematem związanym z uprawnieniami pracowniczymi w sprzedawanej spółce.

Prezesem Enei Operator pozostaje Michał Jarczyński,
a wiceprezesem: Marek Szymankiewicz. Funkcję wiceprezesa
z ramienia Pracowników pełni Jakub Kamyk, który ponownie został
wybrany na to stanowisko.

1.04.2016 Pożegnanie
Andrzeja Jagodzińskiego.
W restauracji centrum handlowego
„MILA” w Międzychodzie, dyrekcja, kierownictwo oraz pracownicy Rejonu Dystrybucji (RD) Międzychód uroczyście pożegnali swoich kol. Andrzeja Jagodzińskiego i Andrzeja Rembacza dyspozytorów
Rejonowej Dyspozycji Ruchu w RD Międzychód. Obaj Andrzeje postanowili
przejść na zasłużony odpoczynek od pracy
zawodowej, i skorzystali z oferty PDO w Enea Operator.
Kol. Andrzej Jagodziński w sumie przepracował 48 lat, z czego 25
w energetyce. Impreza pożegnalna przebiegła w miłej i sympatycznej
atmosferze. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty, tradycyjne STO LAT oraz Hymn na cześć Andrzejów odśpiewany przez trzech tenorów. Organizatorzy zadbali ,żeby nikt nie umarł z pragnienia oraz nie wyszedł głodny. Wszystko było pyszne dlatego impreza przeciągnęła się do późnego wieczora.

1.04.2016 Zmiany w zarządzie Enea Operator
Od 1 kwietnia, do zarządu Enei Operator zostali powołani dwaj
nowi członkowie. Wojciech Drożdż został Wiceprezesem ds. Ekonomiczno – Finansowych, a Dariusz Szymczak Wiceprezesem ds.
Serwisu Dystrybucji. Z zarządu odchodzi Marek Lelątko.
Wojciech Drożdż to profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu
Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej. Jest kierownikiem Katedry
Gospodarki Światowej Uniwersytetu
Szczecińskiego, autorem kilkudziesięciu
publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych
i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także
współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki. Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem wydziału w urzędzie marszałkowskim, a w latach 2008 -2014 członkiem zarządu
i wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury. Od roku związany z Grupą Enea, ostatnio był doradcą zarządu Enei Trading.
Dariusz Szymczak to radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, a także Centrum Doskonalenia
Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu
oraz Institut fur Mittelstansforschung Uniwersitat Mannheim. W Poznaniu prowadzi
Kancelarię Radcy Prawnego, ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie, zasiadał
w licznych zarządach i radach nadzorczych. M.in. w latach 2007-2008 był prezesem spółki z Grupy Enea, BHU która dziś
działa pod nazwą Enea Logistyka. Jest radnym Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego.

Trzech tenorów śpiewa Hymn na cześć Andrzejów.

Kariera zawodowa Andrzeja Jagodzińskiego dobiegła końca, ale
członkostwo w związku pozostało. Zapraszamy do działalności w
coraz większym Kole Emerytów i Rencistów.
Więcej zdjęć z pożegnania na naszej stronie internetowej.

2.04.2016 Jedenasta rocznica śmierci JP II.

2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce Jana Pawła II
Papieża Polaka. Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem
najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa.
Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku. Po śmierci Papieża Polaka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy śmiercią
a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno niespotykaną jedność
w bólu po śmierci Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma względami przypominał czasy sierpnia 1980 r. Dzisiejsza Polska zapomina o
naukach JP II skierowanych do rodaków dlatego przypomnijmy
sobie niektóre z nich:
„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w
jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.”
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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4.04.2016 Michał Gramatyka „specjalista” od
CUW dr Katedry Kryminalistki.
„Największe zagrożenie dla wolności człowieka jest wówczas, kiedy

się go zniewala, mówiąc jednocześnie, że się go czyni wolnym. To jest W Telewizji Polskiej reaktywowano bardzo popularny w latach 70 i
80-tych program Sonda. SONDA 2 To powrót do kultowej serii pronajwiększe niebezpieczeństwo. I temu trzeba się przeciwstawić. To
gramu redaktorów Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka.
trzeba sobie uświadomić."

„Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to ,co jest dobrem
prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie
dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży,
od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem”.

„Człowiek ,a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się o
swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. Brak upominania
się o swoje prawa ,pociąga za sobą współodpowiedzialność za zło,
które się dzieje.”

W szóstym odcinku SONDA 2 wystąpił były prezes Enea Centrum Michał Gramatyka. Prezesa Gramatykę kojarzymy z chaosem
jaki zostawił po sobie w Centrum Usług Wspólnych (CUW). Pan
Michał jak się okazuje może nie zna się na CUW, ale za to zna się
bardzo dobrze na kryminalistyce. W programie wystąpił jako przedstawiciel Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. Analiza głosu, identyfikacja po głosie, poziom stresu w głosie od tego dr Gramatyka jest specjalistą. Niestety jego umiejętności okazały się
nieprzydatne w CUW…
Program do obejrzenia na naszej stronie: Menu, Aktualności.

"Sonda" była popularnonaukowym program nadawanym przez Telewizję Polską w latach 1977-1989. Prowadzili go Zdzisław Kamiński
i Andrzej Kurek. Obaj zginęli w wypadku samochodowym w 1989
r. Po ich śmierci zakończono emisję programu. O popularności
"Sondy" zadecydowała jej przystępna formuła. Prowadzący swobodnie rozmawiali o nauce i nowinkach technicznych, nie zanudzając
widza skomplikowanymi teoriami. Jeden z nich wcielał się w rolę
"sceptyka", a drugi "entuzjasty". Dodatkowo program uatrakcyjniały
oryginalne scenografie, felietony filmowe i proste eksperymenty wykonywane przez prowadzących w studiu. Do dziś wielu widzów uważa "Sondę" za niedościgniony wzór programu naukowego. Na antenie
ukazało się ponad 500 odcinków programu SONDA.

7-8.04.2016 WZD KSE NSZZ Solidarność

„W konflikcie między władzą a ludem, rację ma zawsze lud.”

W Nałęczowie w hotelu Energetyk odbył się Walny Zjazd Delegatów
Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE).Zjazd rozpoczęła wspólna modlitwa
w Kościele Rektoralnym pw. Św. Karola
Boromeusza. Ksiądz
kanonik Emil Nazarewicz przedstawił
krótką historię Nałęczowa, pięknego Kościółka, oraz poprowadził Litanię do Św.
Jana Pawła II.
(Ciąg dalszy na stronie 5)

str. 5 / Pod Napięciem 166 / 4 / 2016
(Ciąg dalszy ze strony 4)

Delegaci i członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność

WZD zdominowały wybory uzupełniające. Do Rady KSE wybrano:Dariusza Zakrzewskiego z grupy Energa, -Krzysztofa Sujaka z
Polskich Sieci Energetycznych. Na delegata na Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki wybrano Grzegorza Skibę z grupy
Enea.
Uczestnicy pożegnalnego spotkania Mirosława Ostrowskiego

10.04.2016 Szósta rocznica
katastrofy smoleńskiej.

Obrady Zjazdu Delegatów KSE

Inne tematy poruszane podczas WZD:
1.Wystąpienia zaproszonych gości. Dyskutowano o problemach i
przyszłości branży energetycznej. Głos w tej tematyce zabierali:członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego- Piotr
Czypionka, Przew. Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazimierz
Grajcarek,- Przewodniczący Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni Jerzy Moryc,-członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego Piotr Bieniek.
2.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR). Przedstawiono protokół
KR z przeprowadzonej kontroli działalności Rady KSE.
3.Sprawozdanie z działalności Rady KSE. Przewodniczący Roman
Rutkowski złożył sprawozdanie z działalności Rady od ostatniego
Zebrania Delegatów.
4.Dyskusja nad sprawozdaniami KR i Przew. KSE.
5. Sytuacja w Grupach Kapitałowych. Przedstawiciele poszczególnych grup zdali relację z problemów występujących w tych spółkach:umowy śmieciowe,-rozmowy płacowe,-struktura związku,-zmiany
zarządów, -odtworzenie związku pracodawców energetyki,-dialog
trójstronny w branży energetycznej.
Na 69 delegatów w zjeździe uczestniczyło 51.

8.04.2016 Nowy Emeryt Mirosław Ostrowski
Przedstawiciele Rejonu Dystrybucji Sulęcin,
Posterunku Energetycznego (PE) Krzeszyce,
byli współpracownicy, oraz przedstawiciele
NSZZ Solidarność pożegnali odchodzącego
na zasłużoną emeryturę Mirosława
Ostrowskiego. Szczęśliwy emeryt pracował
przez wiele lat jako Kierownik PE Rzepin
a po likwidacji posterunku został przeniesiony do PE Krzeszyce. Impreza pożegnalna odbyła się w Restauracji „ MAK” w
Rzepinie. Jak zwykle przy takich okazjach
były wspomnienia, życzenia, prezenty oraz
tradycyjne sto lat. Mirek był, jest i mamy
nadzieję, że nadal będzie działaczem związkowym w Kole Emerytów i Rencistów. W imieniu NSZZ Solidarność w imprezie pożegnalnej uczestniczyli przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Tomasz Król oraz Ewa Leszkiewicz.

Obchody 6 rocznicy katastrofy smoleńskiej rozpoczęły się w gorzowskiej katedrze uroczystą mszą świętą i odczytaniem nazwisk wszystkich 96 ofiar tej tragedii. Nabożeństwo w intencji ofiar koncelebrował biskup Tadeusz Lityński. O obowiązku pamięci i modlitwy
ponad podziałami mówił w kazaniu podczas mszy świętej w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem Ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Po
mszy pod Białym Krzyżem
Solidarności i tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy złożone zostały kwiaty i
znicze. Gorzowskie ofiary
katastrofy wspominał wiceprezydent miasta, Janusz
Dreczka. W uroczystościach
rocznicowych wzięli udział
m.in. wojewoda lubuski Władysław Dajczak, wicewojewoda Robert Paluch, gen.
dyw. Jarosław Mika, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji
Kawalerii Pancernej, gen.
Andrzej Kamiński, dowódca
Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej oraz Jarosław Janiak, komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie.
Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta oraz licznie przybyłych pocztów sztandarowych
oraz gorzowian.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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76 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem
Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura
Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy
NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na
terytorium ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich
NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska
Polskiego – w tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w
Ostaszkowie). W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie ponad 7
tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 r. przez NKWD i
przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupowanych przez
ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, niemająPo liturgii delegacje udały się na cmentarz przy ul. Żwirowej, gdzie cych statusu jeńca, zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP.
złożono kwiaty, znicze i wieńce na grobach gorzowian Anny i jej
Polscy jeńcy wojenni w
wnuka Bartosza Borowskich.
kwietniu i maju 1940 r.
zostali zamordowani a
następnie pogrzebane w
zbiorowych mogiłach – w
Katyniu pod Smoleńskiem,
Miednoje koło Tweru,
Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w
przypadku 7 tysięcy ofiar
w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była prze10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udają- prowadzona w ścisłej tacą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśniony do dziś jemnicy, ale już w 1943 r.
okolicznościach rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 osób, ujawniono zbiorowe groby
wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezyw Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym
dent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie
w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek wyżej wySejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodza- mienionemu terminowi.
jów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie
instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70
rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. Katastrofy nie
przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie. Wśród pasażerów byli
także gorzowianie: Anna Borowska, przedstawicielka rodzin katyńskich i jej wnuk Bartosz Borowski. Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa pod
względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych RP

Rząd
Donalda
Tuska
oddał
prowadzenie
głównego
śledztwa
stronie rosyjskiej. Polscy prokuratorzy do dziś nie otrzymali najważniejszych dowodów, czyli „czarnej skrzynki” oraz wraku Tupolewa.
Czy poznamy prawdę o przyczynach katastrofy smoleńskiej? Na to
pytanie dzisiaj nie znamy odpowiedzi…

Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości), w
sprawie której jest od 30 listopada 2004 prowadzone śledztwo.
Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to
prawdopodobnie powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni
nie mogliby być chronieni przedawnieniem.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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12-13.04.2016 Zjazd Delegatów
NSZZ Solidarność Enea.

W Fojutowie odbył się Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Obrady rozpoczęły się od wspólnej
Mszy Świętej w intencji Energetyków odprawionej przez ks. Wiesława Skibę proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w
Wierzchucinku.
Gość Zjazdu Przewodniczący Krajowej Sekcji
Energetyków Roman
Rutkowski ( na zdjęciu
obok) przedstawił aktualne
problemy z jakimi boryka
się branża elektroenergetyczna, oraz najpilniejsze
tematy do załatwienia:
wstrzymanie programów
restrukturyzacyjnych powodujących likwidację dobrych miejsc
pracy i zastępowanie ich umowami śmieciowymi, reaktywacja
dialogu trójstronnego w branży, wiek emerytalny, zmiany w ustawie o związkach zawodowych i ustawie o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych, kelnerzy w zarządach.
Pozostała tematyka zjazdu:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej (KM) za
okres od 21 marca 2014 r. (ostanie zebranie delegatów).
2.Spawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną . Komisja pozytywnie oceniła pracę KM.
3.Sprawozdanie Rady Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret”.
4.Informacja z prac Komisji Krajowej.
5. Dyskusja nad sprawozdaniami. Oceniono działania związku
przy powstawaniu CUW, likwidacji PE, łączeniu Dyspozycji Ruchu.
Podjęte działania w tym pikieta, okupacja, i strajk ostrzegawczy nie
do końca zabezpieczyły interesy pracownicze w działaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez poprzednie zarządy. Łamanie prawa
pracy skutkowało pogorszeniem warunków pracy i płacy, oraz sprawami w Sądach.

Delegaci MOZ NSZZ Solidarność Enea

6. Inne tematy poruszone na zjeździe . Porozumienie ze Zdroiska,
zapisy ZUZP wymagają aktualizacji bądź interpretacji stron układu,
umowy śmieciowe, szykanowanie pracowników, ocena organizacji
procesów obsługi klienta- chaos korporacyjny, likwidacja kolejnych
BOK-ów, plany wyniesienia telefonicznej obsługi klienta do podmiotów zewnętrznych, pismo do Jarosława Kaczyńskiego, przekazanie
odpisu z zysków na ZFŚS. Większość z tych tematów znalazła swoje
odzwierciedlenie w stanowiskach przyjętych przez Delegatów. Wniosek po dyskusji o problemach grupy Enea: -od nowych zarządów
oczekujemy powrotu do konstruktywnego dialogu.

14.04.2016 Porozumienia płacowe w EC i EP
1.W Enea Centrum (EC) kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia
zasad polityki płacowej w 2016 r. Po merytorycznej, czasami dość
ostrej dyskusji, udało się osiągnąć główny cel spotkania czyli zawrzeć porozumienie płacowe w EC. Osiągnięty kompromis tylko
niewiele różni się od tego zawartego w Enea S.A. Najważniejsze
punkty porozumienia:
-podwyższenie płac zasadniczych od czerwca 2016 średnio o 100
zł. ( 50 % część obligatoryjna i 50 % uznaniowa). Maksymalna podwyżka indywidualna 300 zł. Odstępstwo od tej zasady możliwe, po
uzgodnieniu ze stroną związkową.
-wypłata jednorazowej premii 400 zł. w maju,
-możliwość podwyższenia nagrody na Dzień Energetyka wynikającej z ZUZP, -wypłata premii świątecznej 500 zł. , z możliwością jej
podwyższenia.

Negocjacje płacowe w Enea Centrum

2.Po spotkaniu w EC strona społeczna udała się na rozmowy płacowe
do Enea Pomiary (EP). Tutaj również rozmowy zakończyły się zawarciem porozumienia płacowego:
-uzgodniono kwotę na wyrównanie dysproporcji w płacach zasadniczych -50 zł., pod warunkiem uzgodnienia nowych rozwiązań w
zakresie pracowników wynagradzanych według zasad zawartych
w załączniku nr 9 ZUZP ( RAMOWE ZASADY WYNAGRADZANIA KONTROLERÓW POBORU ENERGII I ELEKTROMONTERÓW URZĄDZEŃ ROZLICZAJĄCYCH PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE AKORDOWYM W ENEA S.A.)
-wypłatę jednorazowej premii w maju (300 zł.),
-wypłata premii świątecznej 500 zł. , z możliwością jej podwyższenia.
Równolegle podpisano również uzgodnienie dotyczące regulaminu
premii zadaniowej.

14.04.2016 r. 1050 rocznica Chrztu Polski

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I,
który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego. Informacje o chrzcie znajdowały się przypuszczalnie w hipotetycznych,
najstarszych rocznikach polskich, które założono w X wieku. W latach
trzydziestych XI wieku roczniki te uległy zniszczeniu lub zaginęły.
Późniejsze zapisy kronikarskie i rocznikarskie pochodzą z ustnej tradycji i nie opierają się na źródłach pisanych, których autorzy byli bezpośrednimi świadkami chrztu Mieszka albo żyli w tamtych czasach. W
XI-XII wieku, na podstawie przekazów ustnych, ukształtowały się
dwie różne tradycje o wydarzeniach związanych z chrztem Mieszka. Znalazły one odbicie w dwóch grupach źródeł roczników i kronik
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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kwotę podwyżki płacy zasadniczej 300 zł.(odstępstwa w uzgodnieśredniowiecznych, które w odmienny sposób przekazały zarówno
niu z organizacjami związkowymi). Nagroda na Dzień Energetyka
kolejność wydarzeń, jak i datę chrztu. Według przekazów z pierworaz premia świąteczna będzie przedmiotem odrębnych rozmów.
szej grupy, Mieszko ochrzcił się już po ślubie z Dobrawą, w roku
965, 966 lub 967. Według przekazów z drugiej grupy, przed rokiem
966 doszło do chrztu księcia, a dopiero potem zawarto małżeństwo
– chrzest miał miejsce w roku 960, 964 lub 965.

Negocjacje płacowe w Enea Serwis

Poza tematyką płacową przedstawiono inne problemy w ES:
- wprowadzanie nowej organizacji,
- interpretacja zapisów ZUZP (nadgodziny - sposób ich rozliczania, zwłaszcza za te przepracowane w dni wolne),
- rozdysponowania 1% funduszu nagród,
- obsługa ES przez CUW,
- ład korporacyjny i perspektywa jego rozwoju.
Strony ustaliły, że termin następnego spotkania zostanie uzgodniony w
trybie roboczym.
Szczegóły tego i wcześniejszych porozumień można uzyskać w
siedzibach związku.

Przyjęto, że Chrzest Mieszka I odbył się prawdopodobnie 14
kwietnia 966 roku, najprawdopodobniej w Wielką Sobotę, na
Ostrowie Lednickim albo w Poznaniu. To nie były narodziny Polski.
21.04.2016 Porozumienie płacowe
Nasze państwo powstało w drugiej ćwierci X wieku. Jednak przyjęcie
chrztu umocniło nowy twór polityczny. Późniejsza historia Polski i
w Enea Operator.
Kościoła katolickiego była skutkiem przyjęcia chrztu. Chrzest Polski
W Sierakowie na kolejnym spotkaniu Zarządu ENEA Operator ze
był jak zażycie "tabletki cywilizacji".
stroną społeczną doszło do zawarcia porozumienia , którego postanoPo nim pojawiły się architektura, sztuka, rzeźba, poezja...
wienia regulują podniesienie stawek wynagrodzenia zasadniczego
o część obligatoryjną 60 zł. od 1 maja 2016r. i uznaniową 70 zł. od
20.04.2016 Pożegnaliśmy
1 września 2016r .(maksymalna część uznaniowa 300 zł. )
Wojciecha Grzegorka.
odstępstwo w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi) , wypłaNa cmentarzu miejskim w Inowrocławiu pożetę jednorazowej premii 325 zł w maju. Wysokość nagrody na
gnaliśmy Wojciecha Grzegorka działacza
Dzień Energetyka oraz premii świątecznej będzie przedmiotem
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność
odrębnych rozmów.
Enea Bydgoszcz. W ostatniej drodze Wojtka
uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji, NSZZ
Solidarność wraz z pocztami sztandarowymi
oraz licznie przybyli pracownicy Oddziału
Dystrybucji Bydgoszcz i innych spółek grupy Enea. Razem z Wojtkiem uczestniczyliśmy w powstawaniu grupy Enea oraz walczyliśmy
o godne warunki przejścia do nowego podmiotu. Wspólnie wywalczyliśmy szereg porozumień z których teraz wszyscy korzystamy. Wojtek odszedł od nas nagle w wieku 54 lat. Pozostanie na zawsze w
naszej pamięci.

,,Pokój Ci wieczny w cichej
krainie, gdzie ból nie sięga,
gdzie łza nie płynie,
gdzie słyszysz Boga głos
serdeczny Pokój Ci wieczny"

Uczestnicy rozmów w Enea Operator

Zarząd przedstawił propozycję treści porozumienia w sprawie zmian
granic po między PE Nowy Tomyśl ,a PE Międzychód. Sprawa ta
była omawiana na poprzednim spotkaniu gdzie strona społeczna wyraziła zgodę na zmianę granic w formie aneksu do porozumienia z
Sierakowa. Niestety Zarząd upiera się na podpisaniu porozumienia a
nie aneksu . Strona Solidarności poinformowała Zarząd , że nie ma
takiego upoważnienia ponieważ, Komisja Międzyzakładowa podjęła
uchwałę , która określa konkretnie uzgodnienie w formie aneksu
lub w formie podpisania nowego porozumienia na bazie porozu20.04.2016 Porozumienia płacowe w Enea Serwis mienia z Sierakowa. Temat pozostawiono do dalszych uzgodnień. Na
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis
spotkaniu miało dojść do uzgodnienia zmian w Regulaminie Pracy
(ES). Głównym celem spotkania było zawarcie porozumienia płaENEA Operator . Z uwagi na to ,że strona społeczna nie dysponowacowego. Prezes Sławomir Bielecki witając uczestników rozmów
ła odpowiednim czasem by zapoznać się z tymi propozycjami , postaszybko i konkretnie przeszedł do meritum spotkania, przedstawiając
nowiono do tematu wrócić na kolejnym spotkaniu. Na koniec spotkasytuację w spółce. Propozycja którą przedstawił spotkała się z wielkim nia strona społeczna poprosiła zarząd o wyjaśnienie braku wypłat z
zdziwieniem i w ten sposób rozpoczęto negocjacje, podczas których
tytułu wykrycia nielegalnego poboru energii elektrycznej w OD
strony przedstawiały swoje argumenty co do konieczności podwyż- Szczecin . Zarządowi nie jest znana ta sprawa postara się ją wyjaśnić.
szenia płac i zmniejszaniu dysproporcji w wynagrodzeniach. Po
Zarząd zaprzecza by w najbliższym czasie działalność administraparu koniecznych przerwach technicznych, stronom udało się zawrzeć cyjno-logistyczna miała przejść do ENEA Centrum . Strona pracokompromis. Porozumienie zawiera bardzo podobne parametry jak
dawcy nie potrafiła udzielić odpowiedzi w sprawie łamania zapisów
wcześniej zawarte porozumienia płacowe u „mamusi” i
ZUZP przy oddawaniu godzin nadliczbowych oraz naliczaniu nadgo„siostrzyczek”: -podwyższenie płac zasadniczych średnio o 100 zł dzin w wyjazdach służbowych.
( 50 zł. uznaniowo) od czerwca 2016 oraz wypłatę jednorazowej
(Ciąg dalszy na stronie 9)
premii 500 zł. w maju. Określono minimalną 50 zł. i maksymalną
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21-22.04.2016 Komisja Krajowa
obradowała w Krośnie.

3. Informacja z prac Rady Ochrony Pracy i Rady Dialogu Społecznego.

Pierwszy raz w historii związku członkowie Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność (KK) spotkali się w Krośnie. Gośćmi oficjalnej
części zebrania byli: -Prezydent Krosna Piotr Przytocki, -Starosta
Powiatu Jan Juszczak, -lokalni parlamentarzyści, przedstawiciele
pracodawców oraz duszpasterze: ks. Kazimierz Kaczor, ks. Tadeusz
Szetela oraz ks. Krzysztof Mijal, który poprowadził modlitwę rozpoczynając w ten sposób obrady KK. Gościem specjalnym był również
ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.
Były członek KK wieloletni szef Regionu Rzeszowskiego a obecnie
v-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego Wojciech Buczak
odebrał tytuł „Człowieka Roku Tygodnika Solidarność” za 2015 r.
Wyróżnienie otrzymał za wierność ideałom Solidarności oraz dbałość o polski przemysł.

Bogusław Motowidełko przedstawia informację z prac Rady Ochrony Pracy

4.Projekt nowej ustawy o związkach zawodowych- dyskusja , wytyczne dla Prezydium.
5.Rozwój związku-prezentacja przygotowana przez Dział Rozwoju
Związku plus dyskusja w tym temacie.
6.Obywatelski projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Przedstawienie założeń ustawy, prośba o wsparcie akcji polegającej na akcji
informacyjnej i zbieraniu podpisów.
7.Informacje z prac sekretariatów i regionów.

25.04.2016 Obradowała WRDS
Województwa Lubuskiego.
W Zielonej Górze na pierwszym roboczym posiedzeniu spotkali się
członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS).
Wojciech Buczak „Człowieka Roku Tygodnika Solidarność” za 2015 r.

Najwięcej czasu podczas obrad KK poświęcono dyskusji na temat
projektu nowej ustawy emerytalnej złożonej przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. Przyjęto stanowisko w, w którym NSZZ Solidarność
podtrzymała swoje stanowisko w sprawie prezydenckiego projektu obniżającego wiek emerytalny. KK podtrzymała również stanowisko co do kryterium stażowego, uprawniającego do wcześniejszego
przejścia na emeryturę. Przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn zawarte w prezydenckim projekcie wniesionym do sejmu wychodzi na
przeciw oczekiwaniom i zmierza do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy programowej podpisanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” z kandydatem na prezydenta Andrzejem
Dudą. KK oczekuje jednak, że w trakcie prac parlamentarnych zostanie on uzupełniony o dodatkową możliwość skorzystania z prawa
do emerytury bez względu na osiągnięty wiek życia, uzależnionej
od stażu pracy liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne niezależnie od formy zatrudnienia. „Solidarność”
postuluje aby tak liczony staż dla kobiet wynosił 35 lat, a dla mężczyzn 40.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Tematyka spotkania:
1. Regulamin WRDS. Członkowie Rady z jedną poprawką przyjęli
regulamin przygotowany przez Prezydium.
2.Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przyjęto stanowisko w sprawie postulowanej zmiany organizacji i zakresu kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3.Wskazanie kandydata na członków Rady Lubuskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. WRDS rekomendowała do Rady Funduszu Ewę Parecka z OPZZ.
4.Prezentacja Planu Transportowego. Po zapoznaniu się z aktualizacją zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
Rada dyskutowała na temat nowej niewystarczającej sieci transportowej, która ma obowiązywać od 2017 r. Stanowisko w tym temacie
zostanie przyjęte w głosowaniu elektronicznym.
5.Sprawy różne. Zgłoszono problem umów śmieciowych w służbie
zdrowia w tym również wśród ratowników medycznych. Temat
umów śmieciowych będzie przedmiotem obrad WRDS podczas następnego spotkania.

Członkowie KK podczas obrad w Kaliszu

Pozostałe tematy dwudniowych obrad KK:
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania-KK-22-23.02.2016
Gdańsk.
2.Informacje z prac prezydium i zespołów KK.

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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25-26.04.2016
Porozumienia
płacowe w
Enea Logistyka i
Enea Oświetlenie.
25-go kwietnia 2016, udało
się nam dojść do porozumienia z kolejnym Zarządem
spółki GK ENEA - Zarządem
Enea Logistyka Sp. z o.o.
W jego wyniku płace pracowników Enea Logistyka wzrosną od
maja średnio o 50 zł (10 zł uznaniowo max 100 zł.). Udało się także
wynegocjować osobną pulę środków 30 zł. na każdy etat
z przeznaczeniem na podwyżki płac pracowników o najniższym
wynagrodzeniu w spółce ( wynagrodzenie zasadnicze poniżej 3000
zł). Uzgodnienie wyczerpuje roszczenia płacowe na rok 2016
z wyłączeniem wysokości nagrody na Dzień Energetyka, premii
świątecznej oraz regulaminu premii prowizyjnej, które będą przedmiotem odrębnych uzgodnień.
26.04.2016 Porozumienie płacowe w Enea Oświetlenie. Zdaje się, że
zakończyliśmy cykl uzgodnień płacowych w spółkach objętych naszą
działalnością.
Zwieńczeniem tegorocznych negocjacji jest uzgodnienie płacowe
w Spółce Enea Oświetlenie. Tak jak w pozostałych spółkach GK
ENEA wynegocjowana kwota podzielona została na część obligatoryjną -55 zł. oraz uznaniową -25 zł (max- 200 zł). Obydwie zostaną
przyznane od miesiąca czerwca, z wypłatą za miesiąc maj zostanie
natomiast wypłacona wynegocjowana premia jednorazowa- 325 zł.
Premia świąteczna będzie przedmiotem negocjacji do których wrócimy po 3-cim kwartale 2016 roku.

26.04.2016 Obradowała KP NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.
W Choszcznie na wyjazdowym posiedzeniu obradowała Komisja
Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP)

4.Porozumienie ze Zdroiska-świadczenie pieniężne dla Pracowników, którzy nie nabyli praw do akcji. Omówiono kwestię Sądowego
zawezwania do próby ugody-95 osób. Koszty ewentualnych pozwów
poniesie związek. Zespół powołany przez zarząd Enea S.A. rozpoczął
pracę. Komisja zapoznała się z propozycjami strony społecznej polubownego załatwienia sprawy.
5.Porozumienie z Sierakowa - projektowana zmiana granic PE Nowy Tomyśl i PE Międzychód łamie to porozumienie. Można tą sytuację zmienić podpisując aneks do w/w porozumienia. Od stron porozumienia oczekujemy na zawarcia stosownego aneksu.
6.Obrady Komisji Krajowej. K. Gonerski zdał relację z obrad Komisji Krajowej w Krośnie.
7.Działalność socjalna. „Urawniłowka” jaką wprowadza się od
dwóch lat w zasadach prowadzenia działalności socjalnej doprowadza do braku możliwości finansowania działalności od wielu lat
prowadzonych na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Należy dążyć do przywrócenia starych zasad. KP podjęła decyzję o
wsparciu funduszami związkowymi spotkań integracyjnych organizowanych przez Komisje Wydziałowe.
8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Zapoznano się z sytuacją w
Enea S.A. ,Operator, Serwis, Centrum, Logistyka.

Andrzej Miszczyk zdaje relację z sytuacji w Enea Serwis

9.Sprawy różne:- Sekcja Młodych NSZZ Solidarność powstaje przy
Zarządzie Regionu Gorzów Wlkp.-osoby w wieku do 35 lat zachęcamy do włączenia się w tą działalność , -Relacja ze zjazdu Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków Nazaret, - Turniej o puchar Solidarności w piłce siatkowej- Sulęcin 21.05.2016 r.
Po zakończeniu spotkania Komisji doszło do spotkania z
Pracownikami Rejonu Dystrybucji Choszczno. Tematyka spotkania
pokrywała się z tematyką zebrania KP. Dużo wątpliwości wzbudził
fakt dużej części uznaniowej w podpisanych porozumieniach płacowych. Podawano przykłady niewłaściwego podziału 1 % funduszu nagród wynikającego z ZUZP. Działalność socjalna jest cały czas
ograniczana, doprowadza to do nerwowych sytuacji. Zwrócono uwagę
na nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy. Tematy te zostaną poruszone na spotkaniu z Dyrektorem Oddziału Dystrybucji Gorzów.

Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP-Centrala
21.03.2016.
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium i nie tylko,
zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce i w jakich uczestniczyli
od ostatniego zebrania KP.
3.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje i porozumienia płacowe w spółkach grupy Enea.

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Polskie koszty pracy są trzy razy niższe niż średnia unijna.

W stosunku do krajów starej unii nawet pięć razy niższe. Niskie są
też pozapłacowe koszty pracy. Najnowszy raport Eurostatu nie
pozostawia złudzeń – mówienie o wysokich kosztach pracy w Pol================================================================================================================
sce to bajki.
Średnia cena energii elektrycznej.
Europejski Urząd Statystyczny przedstawił raport na temat kosztów
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował informacje o średpracy w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w 2015 r. godzinowe
niej cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Cena za
koszty pracy (nie licząc rolnictwa i administracji) wynosiły średnio
ubiegły rok w porównaniu do roku 2014 wzrosła o nie całe 2 proc. 25,0 Euro.
Z danych opublikowanych przez URE wynika, że średnia cena energii
Najwyższe były w Danii i wyniosły 41,3 Euro za godzinę, w Belgii –
elektrycznej dla gospodarstw domowych, uwzględniająca opłatę za
39,1, w Szwecji – 37,4, w Luksemburgu – 36,2, we Francji – 35,1 oraz
świadczenie usługi dystrybucji wyniosła w 2015 roku 0,5017 zł/kWh.
w Holandii – 34,1. Najniższe były w Bułgarii – 4,1 Euro, w Rumunii –
Cena ta została obliczona na podstawie cen zawartych w umowach
5,0 na Litwie – 6,8, na Łotwie – 7,1, na Węgrzech – 7,5 oraz w Polsce
kompleksowych za ubiegły rok. Cena zawiera podatek akcyzowy, ale
– 8,6.
bez VAT.
Odnosząc się do pozapłacowych kosztów pracy liczonych jako procent
Średnia cena za rok 2014 była na poziomie 0,4927 zł/kWh, a rok
całości wynagrodzenia Eurostat wskazał, że w 2015 r. średnio wynosiwcześniej średnia cena była na poziomie 0,5048 zł/ kWh.
ły one 24,0%. Największe były we Francji – 35,1%, w Szwecji –
================================================================================================================
32,1%, we Włoszech – 27,9% oraz na Litwie – 27,8%. Najniższe były
na Malcie – 6,6%, w Luksemburgu – 13,5%, w Irlandii – 13,7% oraz
w Danii – 13,9%. Wg Eurostatu Polskie koszty plasują się znacznie
niżej od średniej unijnej i wynosiły 18,3%. Ale tu ważna uwaga, Eurostat nie uwzględnił części płaconej bezpośrednio przez pracownika, co
nie zmienia faktu, że nawet wyższe procenty liczone od małych kwot
polskich wynagrodzeń generują po stronie pracodawców niskie koszty.
================================================================================================================

PRZEGLĄD PRASY

Kasjerka w niemieckim Lidlu zarabia równowartość 8
tys. zł brutto. Kasjerka w Biedronce zarabia jedynie
2,3 tys. zł brutto... Skąd taka płacowa przepaść?
W Niemczech przeciętne płace są 3-4 razy wyższe niż w Polsce.
Początkująca kasjerka w jednej z największych sieci handlowych
(Lidl) zarobi równowartość ok. 8 tys. zł brutto. Początkująca kasjerka w największej sieci handlowej w Polsce (Biedronka) może
liczyć na 2 250 zł brutto wynagrodzenia. Skąd bierze się aż taka
przepaść płacowa, skoro życie u naszych zachodnich sąsiadów z
pewnością nie jest 3-4 razy droższe niż w naszym kraju? Odpowiedź jest prosta: To efekt trwającego w Polsce od wielu lat drenażu kapitału na masową skalę.
Należąca do Portugalczyków spółka Jeronimo Martins Polska ogłosiła,
że pracownicy Biedronek mogą się spodziewać podwyżek. W ich
efekcie nowo zatrudniani pracownicy mają dostawać po 2 250 zł brutto miesięcznie (ok. 1 600 zł na rękę). To o prawie 1/5 więcej niż wynosi płaca minimalna w naszym kraju.
Super? No to popatrzmy na to co oferuje niemiecki Lidl dla nowo
zatrudnianych pracowników w sklepach ulokowanych na terytorium
Niemiec. Okazuje się, że godzinowa stawka minimalna dla szeregowego pracownika wynosi tam aż 11,5 euro brutto (równowartość ok. 50
zł). Tym samym pracująca na pełen etat osoba (160 godzin w miesiącu) jest tam w stanie wyciągnąć 1 840 euro, co stanowi równowartość... ok. 8,0 tys. zł.
Skąd bierze się aż tak wielka przepaść płacowa? Przecież życie u naszych zachodnich sąsiadów nie jest 3-4 razy droższe niż w naszym
kraju. Odpowiedź jest prosta - Polska była dotąd traktowana niczym
dojna krowa. Potencjał gospodarczy naszego kraju był wykorzystywany przede wszystkim przez zagraniczne firmy i korporacje, które drenowały poza granice Polski miliardy złotych zarobionych tutaj pieniędzy. Według oficjalnych statystyk bilansu płatniczego (tworzonego
przez NBP) w latach 2005-2014 z naszego kraju wyprowadzono równowartość około 540 mld zł! I to jest główny powód, dla którego kasjerka w Polsce zarabia 2,3 tys. zł brutto, a wykonująca dokładnie taką
samą pracę kasjerka w Niemczech otrzymuje 3,5 razy więcej.

Polacy żyją krócej
W ciągu roku statystyczna długość życia Polaka skróciła się o dwa
miesiące – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To swoisty ewenement, bo w ostatnim ćwierćwieczu średnia długość życia stale rosła. Według GUS statystyczny 60-latek będzie żył jeszcze przez 259,5 miesiąca, czyli nieco ponad 21,5 roku. W
badaniu z 2015 roku wynik ten wynosił 261,4 miesiąca. Naukowcy nie
znają jeszcze przyczyn tych niespodziewanych rezultatów. Jedną z
hipotez jest zwiększenie umieralności z powodu którejś z najczęstszych grup przyczyn: nowotworów, chorób układu krążenia lub wypadków. Zaznaczają jednak, że z roku na rok żyjemy coraz bardziej
aktywnie, odżywiamy się lepiej i bardziej dbamy o zdrowie. Wyliczenia GUS rzucają nowe światło na dyskusję dotyczącą wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Koronnym argumentem zwolenników wydłużenia wieku emerytalnego do 67. roku życia była właśnie
rosnąca średnia długość życia. Dzisiaj okazuje się, że ten argument
jest co najmniej dyskusyjny. Dane GUS mogą ucieszyć Polaków przechodzących na emeryturę w tym roku. Od kilku lat wysokość świadczenia emerytalnego wylicza się, dzieląc zgromadzone składki przez
tzw. statystyczną dalszą długość życia. Im więc jest ona krótsza, tym
wyższą dostaniemy emeryturę.
==================================================

Spada liczba zmian sprzedawcy energii
Spada liczba zmian sprzedawcy energii w gospodarstwach domowych
- wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki
Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców w grupie taryfowej G,
czyli właśnie gospodarstw domowych, wyniosła w styczniu 2016 roku
8 064, a w lutym 2016 r. liczba ta wyniosła 6 970.
Od kiedy umożliwiono przeprowadzanie zmian sprzedawcy, do końca
lutego ponad 406 tys. gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę
prądu. Do końcu 2014 roku dostawcę zmieniło 287,7 tys. gospodarstw.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Gorzów Wlkp. 6.11.1966 –obchody 1000lecia chrztu Polski

ZARZĄDY ENEA

Facet dał ogłoszenie do gazety: „Szukam żony”.
Jeszcze tego samego dnia otrzymał mnóstwo odpowiedzi.
Zdecydowana większość zaczynała się słowami:
„Weź pan moją”.

ZŁOTE MYŚLI

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

1.04.2009 Prezydent Lech Kaczyński w Gorzowie Wlkp.

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-11,66 zł. wartość akcji Enea 28.04.2016 r. godz.17,00
- 0,5017 zł/kWh. średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2015 roku Średnia cena za rok 2014 wynosiła 0,4927 zł/kWh, a w
2013 cena była na poziomie 0,5048 zł/ kWh.
-38 mln liczba ludności Polski , za granicami kraju żyje dodatkowo
ok 20 mln. Naszych Rodaków.
-65 tys. pań i 59 tys. panów zamieszkiwało w Gorzowie Wlkp. w 2015 r.
-793 chłopców i 733 dziewczynek urodziło się w Gorzowie Wlkp. w 2015
-20 % rodziców zdecydowało się wysłać swoje 6 letnie dzieci do szkoły.
80 % wolało zostawić je w przedszkolu.
-24 209 zł –wynosi wynagrodzenie miesięczne sędziego Trybunału
Konstytucyjnego (TK)
-31,3 mln. zł. koszty TK w 20 15 r.
na 2016 zaplanowano koszty TK w wysokości 33,9 mln zł.
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