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Weekend z Solidarnością w Pobierowie „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

CZERWCOWE ROCZNICE
XX lat współpracy przygranicznej

20 rocznica wizyta Papieża w Gorzowie Wlkp.

WRDS w Zielonej Górze

Komisja Krajowa w Rydzynie

KM NSZZ „S” Enea w Poznaniu

10
Rocznica
Powstania
Enea
Operator
4 CZERWIEC 1989 i 1992

Spotkanie „S” GK Enea

Obradował ZRG,
Wyrok w/s Zdroiska.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

obchodami tysiąclecia śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie, w których
uczestniczyli również prezydenci siedmiu państw: Czech, Litwy, Nie1.06.2017 Enea będzie liderem nowoczesnej
miec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Papież wziął także udział w
obchodach 600-lecia wytworzenia kupy Bromora Wydziału Teoloenergetyki węglowej?
gicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swoResort energii chce, by Enea była liderem nowoczesnej energetyki
węglowej. Przy ewentualnej decyzji o inwestycji grupy w zgazowa- jego pobytu w kraju JP II kanonizował bł. królową Jadwigę Andenie węgla może być potrzeba wykorzystania zapisów statutowych gaweńską i bł. Jana z Dukli oraz beatyfikował matkę Bernardynę
Jabłońską i matkę Marię Karłowską.
o bezpieczeństwie energetycznym - poinformował minister energii
Krzysztof Tchórzewski. "Chcemy, by Enea była liderem energetyki
węglowej, ale nowoczesnej" - powiedział minister podczas Okrągłego
Stołu Energetycznego.
Poinformował, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie inwestycji Enei w
zgazowanie węgla. "Może się okazać, że inwestycja w zgazowanie
się nie spina" - powiedział, dodając, że wtedy trzeba będzie się podpierać zapisami w statucie spółki o bezpieczeństwie energetycznym.

2.06.2017- Nowy dyrektor Departamentu
Sprzedaży Usług Dystrybucji
Od 1 maja dyrektorem Departamentu
Sprzedaży Usług Dystrybucji jest Jacek
Kurek, dotychczasowy dyrektor Zakładu
Usług Dystrybucji (na zdjęciu po lewej)
Z naszą Grupą związany jest od 1989 r. Od
początku kariery zawodowej pracuje w obszarze obsługi Klienta. Swoją ścieżkę zawodową
rozpoczął w Rejonie Energetycznym w Opalenicy jako inżynier ds. gospodarki elektroenergetycznej. Od 2007 r. pełnił funkcję kierownika Oddziału, a później – dyrektora Rejonu Sprzedaży Usług Dystrybucji Szamotuły. Ostatnie trzy lata pracował w centrali spółki na stanowisku Dyrektora Zakładu Usług Dystrybucji w Departamencie Sprzedaży Usług Dystrybucji. Jacek Kurek jest absolwentem Politechniki
Poznańskiej, gdzie ukończył studia magisterskie o specjalności elektroenergetyka. Ukończył także Podyplomowe Studium Marketingu
oraz Studium Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

2.06.2017 Spór zbiorowy w Elektrowni Połaniec.

Wizyta JP II w Gorzowie Wlkp. Papież przybył śmigłowcem asystowanym przez pięć innych o 17.40 na lądowisko przy szpitalu wojewódzkim. Tu Głowę Kościoła Katolickiego przywitał ksiądz biskup
Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji gorzowskiej, niegdyś student
kardynała Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
oraz najwyższe władze świeckie. Papież podczas kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu przy kościele Pierwszych Męczenników Polski na „Manhattanie” (szacuje
się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-największe zgromadzenie
w historii miasta).

W związku z podjętymi działaniami przez Zarząd Elektrowni
Połaniec dot. „wyprowadzenia” istotnych obszarów z Elektrowni
do Grupy Enea (głównie do Enea Trading) oraz zmuszaniem pracowników do podpisywania porozumień, pogarszających ich warunki pracy i płacy, „Solidarność” wraz z pozostałymi związkami
zawodowymi rozpoczyna procedurę wszczęcia sporu zbiorowego.

2.06.2017 Obradował ZR Gorzów
NSZZ Solidarność
W Ownicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu
Gorzów NSZZ Solidarność. Podczas spotkania Przewodniczący ZRG
Waldemar Rusakiewicz (w związku z rezygnacją Sławomira
Steltmanna) zaproponował na swojego zastępcę Grażynę
Czerepowicką, która jednocześnie będzie skarbnikiem.
Sekretarzem został Włodzimierz Sapór. Ponadto podjęto uchwałę
powołującą Regionalną Komisję Wyborczą, ustalono klucz liczbowy i terminy dotyczące wyborów delegatów na Walne Zebranie
Delegatów Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” na
Nabożeństwo toczyło się zgodnie z ustalonym rytmem. Ale Jan Paweł
kadencję 2018-2022.
II przerwał jego tok. Popatrzył zamyślony i uśmiechnięty na zgroma2.06.2017 -XX rocznica wizyty dzony tłum i wspomniał, jak bywał na Ziemi Lubuskiej, jak pływał
Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. po rzekach. Zapamiętał te ziemię jak zwyczajnie piękna. Odczytał
też homilię, w której akcentował konieczność życia w prawdzie. Po
20 lat temu miało miejsce największe wydazakończeniu homilii Papież poświęcił dziewięć dzwonów - po trzy z
rzenie w historii
Gorzowa Wlkp.-wizyta Papieża Polaka Świę- parafii w Nowogrodzie Bobrzańskim, parafii NMP Królowej Polski z
tego Jana Pawła II. Wizyta duszpasterska
Gorzowa i również gorzowskiej parafii Najświętszego Serca Pana
odbyła się w ramach VI pielgrzymki do Polski Jezusa. Poświęcił też figury Matki Boskiej Fatimskiej dla parafii
Pierwszych Męczenników Polski z Gorzowa i parafii z Włynkowa
oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II
oraz tablice pamiątkowe dla Centrum Pomocy Bliźniemu w Gorzowie
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem
„Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” Odbywa- i szkoły w Pławie, a także kamień węgielny pod budowę kościoła dla
ła się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997. W czasie tych 11 dni parafii Św. Brata Alberta w Zielonej Górze i sztandar "Solidarności"
sulęcińskiego Ursusa. Ojciec Święty dostał 47 darów, w tym od
papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów
wojewody gorzowskiego obraz Eugeniusza Repczyńskiego "Belka
Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane,
Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. Pielgrzymka ta na życzenie
nadziei", od prezydenta Gorzowa kielich mszalny z herbami Gopapieża związana była z 46. Międzynarodowym Kongresem Euchary- rzowa i Watykanu, a od seminarium duchownego w Paradyżu
stycznym, odbywającym się wówczas we Wrocławiu pod hasłem
(Ciąg dalszy na stronie 3)
"Eucharystia i wolność". Wizyta wiązała się także z europejskimi
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ewangeliarz. Program papieskiej pielgrzymki zakładał, że Jan Paweł
II po nabożeństwie miał przejechać do Pałacu Biskupów Lubuskich
przy ul. 30 Stycznia. Ale Jan Paweł II nie byłby sobą, gdyby czegoś
nie zmienił. Otóż pojechał do katedry. Co prawda, komitet organizacyjny zakładał taką możliwość, ale z Watykanu płynął jednoznaczny
przekaz – nie ma szans na takie odwiedziny. Za mało czasu, za dużo
obowiązków.

Jan Paweł II nie patrząc na zakazy przyjechał do katedry na modlitwę przy grobie swego przyjaciela, księdza biskupa Wilhelma
Pluty (obaj dostali nominacje biskupie tego samego dnia 4 lipca
1958 r.). Ksiądz Stanisław Garncarz proboszcz katedry witał Głowę
Kościoła w głównym wejściu do świątyni. Modlitwa trwała krótką
chwilę. Jan Paweł II odjechał w kierunku Pałacu Biskupiego. Gorzowianie ustawili się wzdłuż drogi przejazdu z placu papieskiego do
pałacyku biskupów gorzowskich przy ul. 30 Stycznia. Po wizycie Jana
Pawła II, oprócz duchowych i prasowych śladów, pozostało także
sporo materialnych. Pierwszym był ołtarz, a właściwie baldachim
nad nim. Trafił w końcu do Santoka i jest jedną z najważniejszych
obiektów na nadwarciańskim bulwarze. Dwa lata po wizycie Papieża w Gorzowie plac, na którym się modlił nazwany został jego imieniem. A w miejscu papieskiego ołtarza stanął pomnik Głowy Kościoła
autorstwa krakowskiego prof. Czesława Dźwigaja. Postać papieża stoi
z uniesioną ręką na tle krzyża. Wśród bardzo ważnych śladów jest
także i ten, że Jan Paweł II został Honorowym Obywatelem Gorzowa, pierwszym w powojennych dziejach miasta.
Choć Jan Paweł II na Ziemi Lubuskiej zagościł tylko raz, to jednak
jako biskup a potem kardynał Karol Wojtyła bywał tu, a także
miał i inne związki z tymi ziemiami i ludźmi. Już jako kardynał i
ordynariusz krakowski, ksiądz Karol Wojtyła zagościł w Gorzowie 6
listopada 1966 r. Wówczas, tego pamiętnego roku w Gorzowie kończyły się obchody Milenium Chrztu Polski. Do kolejnej wizyty lubianego krakowskiego ordynariusza w Gorzowie doszło w dniach 23-24
czerwca 1971 roku, podczas Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Rok i trzy miesiące później, 27 września
1972 r. ksiądz kardynał Karol Wojtyła koncelebrował mszę św. w kaplicy pałacu biskupiego przy ul. 30 Stycznia. (zdjęcie po
lewej) Natomiast 26 grudnia 1973 r. ksiądz
kardynał brał udział w święceniach biskupich ksiądz Pawła Sochy, wieloletniego
sufragana naszej diecezji. I choć sakrę biskupią udzielał mu ksiądz kardynał Stefan
Wyszyński, to metropolita krakowski wygłaszał specjalną homilię.

4.06.2017 -28 rocznica
częściowo wolnych wyborów.
"Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz Solidarność" - głosiło jedno z haseł. 4 czerwca 1989 roku z pomocą wyborczych kart do głosowania Polacy bezkrwawo obalili komunistyczny reżim. W wyborach
wzięło udział ponad 62 proc. obywateli. 95 proc. z nich opowie-

działo się za rządami solidarnościowej opozycji. W ich wyniku
wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do
nowo utworzonego Senatu PRL.
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w
historii Polski po II wojnie światowej. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
zagwarantowali rządzącej „koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe
mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i w pełni demokratyczny. Do
ubiegania się o nie dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty
konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne. Wybory te zakończyły się
zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego (KO) przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność- Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez
KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a
także objęli 99% miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej
władzy poniósł porażkę, przy czym za najbardziej prestiżową klęskę
uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość przywódców reżimu. Takiego scenariusza nie przewidziały „rozmowy” w Magdalence i przy Okrągłym Stole. Można to było wykorzystać i odciąć się od kupczenia z
komunistami. Niestety tak się nie stało. W celu realizacji wcześniejszych ustaleń zmieniono ordynację na drugą turę wyborów
(18.06.1989 r.), i ostatecznie obóz starej władzy dostał się do Sejmu.
Po wyborach Państwo odzyskało nazwę Rzeczpospolita Polska, a
orzeł koronę.
Mój rocznicowy komentarz.
4.06.1989 r. czynnie uczestniczyłem w wyborach do Sejmu Kontraktowego- byłem członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej na „ Gorzowskim Manhattanie”.
Cieszyłem się jak dziecko z wygranej kandydatów Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” Lechu Wałęsie. Myślę, że jak większość
uczestników tych wyborów, nie wiedziałem o
„rozmowach” w Magdalence i ustaleniach okrągłostołowych. Wybory 4 czerwca nazywano również wyborami do Sejmu Kontraktowego. Jak się później okazało kontrakt wcześniej zawarli komuniści z
częścią opozycji. Efekty tego kupczenia widoczne były przez ostatnie 28
lat. Zaczęło się od drugiej tury wyborów. Zmieniono ordynacje wyborczą i
osiągnięto cel, czyli wybrano tych, których Naród skreślił w wyborach
4.06.1989 r. Potem zgodnie z uzgodnionym scenariuszem był wybór sowieckiego generała W. Jaruzelskiego na Prezydenta Rzeczpospolitej. Brak
lustracji i dekomunizacji doprowadził do sytuacji, że dawni oprawcy żyją w
Polsce lepiej od ofiar poprzedniego systemu. Gnębili Polaków, zabijali,
łamali ludziom życie, albo opływali w dostatki jako komunistyczni dygnitarze.
W wolnej i niepodległej Polsce mieli zostać rozliczeni. Ale nic takiego nie
nastąpiło. Byli esbecy, którzy mają krew na rękach i PRL-owscy dygnitarze żyją sobie spokojnie w dostatku i luksusie. To oni, a nie ci, którzy walczyli o wolność i demokrację, mają wysokie emerytury i święty spokój. Przykłady patologii:- Adam Pietruszka -zabójca ks. Jerzego Popiełuszki –3,9 tys. zł emerytury, Jerzy Urban- 4,7 tys. zł emerytury, prześladowca
„Solidarności” Gen. Józef Sasin - 8 tys. zł emerytury, Szef bezpieki Gen.
Władysław Ciastoń- 8 tys. zł emerytury. Wielu internowanych i represjonowanych pobiera najniższą emeryturę -1000 zł. Jak to możliwe ,że w
wolnej Polsce, mający ludzie mający krew na rękach sowieccy generałowie
Jaruzelski i Kiszczak, po śmierci żegnani są z honorami na koszt Państwa
i spoczywają w alei zasłużonych. Ciekawe komu się zasłużyli ? Czy o takiej
niepodległej Polsce, w której bardzo dobrze żyje się dawnym ubekom i
komunistycznym dygnitarzom, marzyliśmy?
Niestety część dawnych działaczy NSZZ Solidarność, którzy sprawowali
władzę, lub dorobili się na transformacji ustrojowej zapomnieli o ideałach
jakie im przyświecały, gdy walczyli o Wolną Polskę. Potwierdzili starą
prawdę ,że władza i pieniądze deprawują. Dawni rewolucjoniści wiedzą
lepiej co jest dobre dla ludzi pracy. Zachowują się dokładnie tak samo jak
przedstawiciele systemu, z którym kiedyś wspólnie walczyliśmy. Były Prezydent Lech Wałęsa pałowałby działaczy Solidarności dlatego ,że protestowali pod Sejmem przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego. Jak takie
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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podpisane, doszło do otwartego konfliktu rządu z prezydentem
Lechem Wałęsą i Ministrem Spraw Zagranicznych Krzysztofem
Skubiszewskim. By nie dopuścić do podpisania porozumienia, premier przekazał sprzeciw rządu wysyłając depeszę szyfrową do Moskwy, na ręce Lecha Wałęsy. W rezultacie sporów o kompetencje w
dziedzinie kontroli nad wojskiem, a także o zakres i sposób oceny
odpowiedzialności komunistów i agentów służb bezpieczeństwa
doszło o zaognienia konfliktu na linii premier- prezydent. 28 maja
1992 roku sejm upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych do podania informacji o współpracy z UB i SB osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne. 4 czerwca, po dramatycznej nocnej
debacie, sejm odwołał rząd Olszewskiego. Nastąpiło to po tym, jak
minister Macierewicz przesłał najwyższym władzą państwowym i
przewodniczącym klubów parlamentarnych dwie listy osób, o których informacje znajdowały się w archiwum MSW. Na jednej z
list znajdował się Lach Wałęsa (TW Bolek).Po „nocnej zmianie”
Lecha Wałęsy już 5 czerwca sejm powołał „kukiełkowy” rząd
Waldemara Pawlaka.
Dla wszystkich ludzi „Solidarności” przykra prawda o głównym
„bohaterze nocnej zmiany ”L. Wałęsie jest bardzo bolesna. Niestety
laureat pokojowej nagrody Nobla nie potrafił wcześniej przyznać się i
przeprosić za współpracę z tajnymi służbami PRL, w latach 197076. Wolał obalić rząd J. Olszewskiego i być teczkowym zakładnikiem.
Niestety nie potrafi tego zrobić również teraz, po ujawnieniu dokumentów przez wdowę po Kiszczaku. Dalej kłamie i zaprzecza fak4.06.2017 -25 rocznica obalenia
tom. Niezrozumiały jest też fakt, że niektóre media oraz „autorytety”
rządu J. Olszewskiego
nie przyjmując do wiadomości powszechnie znanych już faktów,
NOCNA ZMIANA- 4 czerwca 1992 roku. 25 lat temu doszło do
utwierdzają go w tym kłamstwie.
obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego. Rządu, który dążył do Co by było gdyby nie obalono rządu J. Olszewskiego i przeprowadzorozliczenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację no lustrację i dekomunizację ? Prawdopodobnie zapobiegłoby to
i odsunięcie postkomunistów od piastowania ważnych funkcji poli- rządom Leszka Milera i prezydenturze Aleksandra Kwaśniewskiego.
tyczno-społecznych. Z perspektywy czasu, postulat ten okazał się
Gdzie byłaby teraz Polska?
niesłychanie trafny, wręcz fundamentalny.
To pytanie pozostaje bez odpowiedzi…
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słowa mogą paść z ust pierwszego Przewodniczącego NSZZ Solidarność,
laureata Pokojowej Nagrody Nobla, człowieka który w klapie marynarki
nosi Matkę Boską ? L. Wałęsa ma też wiele innych „zasług”- obalił rząd
Jana Olszewskiego, który wykonał uchwałę Sejmu ujawniającą listę tajnych współpracowników, na której znajdował się L. Wałęsa (BOLEK).
Zamiast przyznać się i przeprosić, wolał obalić rząd J. Olszewskiego i tym stać
się zakładnikiem posiadaczy teczek. Najlepiej to było widać po śmierci Cz.
Kiszczaka . Wdowa po sowieckim generała chciała sprzedać teczkę Bolka,
która przechowywana była w willi Kiszczaków. Inne przykłady deprawacji
- Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz– współautor 21 postulatów z sierpnia 1980 r.- nie wpuszcza swoich byłych kolegów ze Związku do Senatu i
głosuje za wydłużaniem wieku emerytalnego. Władysław Frasyniuk ramię w
ramię SB-kami i ZOMO-wcami, alimenciarzami występuje na marszach
Komitetu „Obrony Demokracji”. Nie daj Boże powrotu do takiej demokracji z
czasów poprzedniej ekipy. Ale Frasyniuk dzisiaj jest posiadaczem wielkiej
firmy transportowej i ze związkowca stał się kapitalistą, jak widać spowodowało to diametralną zmianę jego poglądów.
Fakty, które niedawno do nas dotarły: „magdalenka” „układ okrągłostołowy”
„rozmowy u sowy ” rzucają nowe światło na to co działo się po1989 r., i
powodują ,że niektórzy uważają, że rocznicę wyborów czerwcowych nie
należy świętować. Ja tak nie uważam. Nie można zapomnieć o radości i
nadziei jaka towarzyszyła tym wydarzeniom. Nie wszystko zostało stracone. Po wyborach w 2015 r. jest szansa na dokończenie Solidarnościowej
Rewolucji. Zmiany niestety następują bardzo powoli, w energetyce prawie
ich nie widać. Poczekamy, może wreszcie się doczekamy.
K. Gonerski

2-4.06.2017 Weekend z
Solidarnością w Pobierowie.
Jak co roku przed sezonem urlopowym NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. był organizatorem „wypadu nad morze” czyli wyjazdu
rodzinnego do Pobierowa. W tym roku pierwszy raz gościliśmy w
Pensjonacie Roksana w Pobierowie. Jak to bywa nad Bałtykiem
pogoda była zmienna, ale więcej było chwil słonecznych,
Organizatorzy zadbali ,żeby nikt się nudził podczas pobytu nad morzem. Dla dorosłych były zabawy taneczne, a dla naszych milusińskich przygotowano gry i zabawy na świeżym powietrzu. Nagrody
i upominki przygotowane przez organizatorów sprawiły wiele radości dzieciom , szczególnie tym najmłodszym. Dla trochę starszych
był turniej boule. Dodatkowo można było skorzystać piłkarzyków,
cymbergaja, basenu (po sąsiedzku w Pensjonacie Pisz) przypomnieć sobie jak się grało w ping ponga oraz skorzystać z rowerów
będących do dyspozycji gości pensjonatu. Kąpiele słoneczne pozwoliły nam zmienić karnację skóry, a najbardziej zahartowani
skorzystali też z kąpieli w Bałtyku. Dzięki uprzejmości Zbyszka
dodatkową atrakcją była możliwość przejażdżki na chopperze. Jak
widać z powyższej relacji, nikt się nie nudził.
Gabinet Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku,
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm
I kadencji. Prezesowi Rady Ministrów przyszło działać w zupełnie
nowych okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał
istnieć twór o nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do podjęcia działań mających na celu integrację z NATO i Wspólnotami
Europejskimi. Rząd Jana Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Zmienił także koncepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Całkowite zahamowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z ugrupowaniami liberalnymi w parlamencie.
22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie
wycofujące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polskorosyjskich (był to zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą prośbę Lecha Wałęsy). Gdy pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera odpowiednie porozumienie polsko-rosyjskie zostało przez MSZ

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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grupy największe dochody. Po zmianie ekipy rządzącej widać niewielką poprawę w sposobie prowadzenia dialogu społecznego,
jednak pomysły POprzedniej ekipy są dalej realizowane. Czekamy na dobrą zmianę i odcięcie się od poronionych pomysłów POprzedników. Aktualnie czekamy na upublicznienie prac zespołów
powołanych do opracowania programów standaryzacji i etatyzacji
Rejonów i Oddziałów Dystrybucji. (niektórzy twierdzą, że zespoły
zakończyły już pracę, jednak przed jubileuszem nie chciano denerwować strony społecznej -mogłoby to doprowadzić do protestu
podobnego jak podczas 5-lecia). Poczekajmy, niedługo pewnie poznamy, kolejne pomysły na restrukturyzację Operatora.

(Ciąg dalszy ze strony 4)

Parkiet był oblegany.

Gospodarze Pensjonatu –Roksana i Łukasz zadbali o to ,żeby nikt nie
chodził głodny a ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i
tam troszeczkę nam przybyło, szczególnie tym, którzy nie spalali
kalorii na parkiecie. Kończąc „Weekend z Solidarnością” wszyscy
byli zgodni, czas odpoczynku był zdecydowanie za krótki. W przyszłym roku trzeba będzie zorganizować dłuższy pobyt nad polskim
morzem.
Więcej zdjęć-na naszej stronie-Menu-Aktualności.

5.06.2017 Powstaje Zielonogórski Klaster Energii
List intencyjny w sprawie utworzenia Zielonogórskiego Klastra Energii podpisało dziewięć podmiotów. Klaster jest wspólną inicjatywną
miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnych
firm, działających głównie w ramach Lubuskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego. Wśród partnerów Klastra są Enea Operator i Enea
Innovation.
Przedsięwzięcie zakłada stworzenie podmiotu zorientowanego przede
wszystkich na innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności firm
działających w tej części województwa lubuskiego poprzez poprawę
ich efektywności energetycznej. Jednym z celów klastra jest także
wzmocnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i stworzenie
lokalnego systemu smart grid, który docelowo zostanie włączony we
właśnie powstającą koncepcję smart city - Zielona Góra. Realizacja
tych celów będzie wymagała ścisłej współpracy pomiędzy członkami
Klastra i Eneą Operator, jako operatorem systemu dystrybucyjnego.
Koordynatorem Klastra jest firma Mazel.
Obecnie Koordynator Klastra, wspólnie z Eneą Operator, pracuje nad
modelem lokalnej inteligentnej sieci energetycznej. Ze strony Enei
Operator konieczna będzie również budowa nowych linii zasilających
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny w Starym Kisielinie wraz
z nowym Głównym Punktem Zasilania.
Inicjatorzy klastra liczą, że projekt - jako pionierski w województwie
lubuskim - ma szansę otrzymać wsparcie finansowe na stworzenie w
pełni innowacyjnej, nowoczesnej sieci smart pozwalającej skutecznie
zarządzać gospodarką energetyczną na jego obszarze.
Twórcy Zielonogórskiego Klastra chcą wspólnie zbudować silny,
efektywny oraz przyjazny środowisku system energetyczny w południowej części województwa lubuskiego.

9.06.2017 X-lecie Enea Operator.
Dziesięć lat temu w bólach rodził się Enea Operator. Spór zbiorowy, protesty, ogłoszenie przez NSZZ Solidarność akcji strajkowej
towarzyszyły temu wydarzeniu. Spisanie porozumień w Sierakowie doprowadziło w końcu do sfinalizowania pomysłu oddzielenia
handlu od dystrybucji energii elektrycznej. Operator miał być niezależnym podmiotem zajmującym się przesyłaniem energii elektrycznej. Z perspektywy czasu nie widać tej niezależności, czyli
przeprowadzanie tak poważnej operacji było niepotrzebne. Przez
te 10 lat było wiele pomysłów na odchudzanie Operatora. (na terenie byłego Zakładu Energetycznego Gorzów zlikwidowano blisko
300 miejsc pracy). Był również pomysł likwidacji Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Tylko akcje strajkowe uniemożliwiły
wprowadzenie w życie tego pomysłu. Podczas 5-lecia Operatora
nie świętowaliśmy tylko protestowaliśmy.
Czy mamy co świętować obecnie? Operator jest największą i jedną z
najważniejszych spółek Grupy Kapitałowej Enea, przynosi też do

Wracając do 10-lecia. Obchody rocznicowe odbyły się w Murowanej
Goślinie, gdzie odbył się festyn rodzinny dla Pracowników spółki i
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Pani Marszałek Maria Koc, Pan Krzysztof Tchórzewski Minister Energii, Pan Maciej
Bando Prezes URE, Pan Mirosław Kowalik Prezes Grupy Enea
oraz wszyscy Prezesi spółek dystrybucyjnych w Polsce. Parlamentarzyści, wojewodowie, samorządowcy i pracownicy Spółki. Gościem honorowym był Prezydent Polski Andrzej Duda- zdj. poniżej

Dla uczestników festynu przygotowano mnóstwo atrakcji podczas,
których zarówno dorośli jak
i dzieci mieli możliwość miłego spędzenia czasu. Na najmłodszych
było mini zoo, ogród bajek, zamek rycerski. Można też było postrzelać z łuku i procy. Organizatorzy zadbali by nikt nie chodził
głodny. Na deser przygotowano wielki okolicznościowy tort. Zasłużeni otrzymali Dyplomy uznania za szczególne zaangażowanie w
rozwój Spółki Enea Operator. Wśród wyróżnionych znaleźli się
przedstawiciele naszego Oddziału: -Edward Bułkowski, -Jacek Wieczorek, -Feliks Jacko, -Dariusz Król, Mieczysław Garus, -Marek
Kamzela (zdjęcie poniżej).

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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bilansujących oraz danymi ze sterownika obiektowego, modemu i
zasilacza. Dzięki temu rozwiązaniu spółka zdalnie ma otrzymywać
informacje o przepaleniu się bezpiecznika na obwodzie niskiego
napięcia, braku napięcia w stacji, asymetrii napięć, włamania do
stacji itp. System ma być również odpowiedzialny za obliczenia techniczne wynikające z danych pozyskanych ze stacji średniego napięcia
14.06.2017 Porozumienie Zdroisk- na niskie.Jak podkreśla spółka Centralna Aplikacja Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych to system kompletny, który zastąpi
zamknięcie przewodu sądowego.
w Enei Operator wiele innych systemów informatycznych wykoW Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wy- rzystywanych do tej pory. Pozwoli optymalnie gospodarować zasodziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbyła
bami urządzeń, którymi dysponuje spółka, a także zarządzić miliardasię kolejna rozprawa dotycząca wypłaty odszkodo- mi zgromadzonych i przetworzonych informacji pomiarowych.
wania za uniemożliwienie wypłaty świadczenia
16.06.2017 Jubileuszowe
pieniężnego wynikającego z Porozumienia ze Zdroiska z 28.05.
spotkanie związkowców z
2008 r. Na rozprawę stawili się pełnomocnicy stron oraz Przewodniczący Składu Sędziowskiego- Jacek Przybylski oraz przedstawicieNiemiec i Polski.
le NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.. Sędzia udzielając głosu
W Gronówku w Ośrodku Szkoleniostronom, spytał o nowe wnioski dowodowe. Nowych wniosków
wym PGNiG spotkali się związkowdowodowych nie było, w mowach końcowych strony podtrzymały
cy z Niemiec i Polski. Spotkanie miało
swoje wcześniejsze stanowiska. Pełnomocnik powodów (Paweł
okolicznościowy charakter, podsumoCierkoński) zawnioskował wypłatę odszkodowania, za uniemożliwywało 20-letni okres współpracy
wienie sporządzenia regulaminu podziału kwoty wynikającej z
związków zawodowych ver.di i
Porozumienia ze Zdroiska- 14,5 mln. zł. Pełnomocnik pozwanej
NSZZ Solidarność. W krótkich wy(Mariusz Piotrowski) zawnioskował o odrzucenie pozwu w całości
stąpieniach zebrani podsumowali doi obciążenie kosztami pozwu sądowego powodów (każdego z osobtychczasową współpracę. Organizatona). Sędzia J. Przybylski zamknął przewód sądowy i zakomunikorzy zadbali o godną oprawę jubileuszował, że ogłoszenie wyroku w tej sprawie nastąpi za dwa tygodnie
wego spotkania , i przygotowali okotj. 28 czerwca 2017 r.
licznościowy tort. W części roboczej
Kulminacją piątkowych uroczystości było największe widowisko
historyczne w Polsce „Orzeł i Krzyż”. Kilkuset aktorówwolontariuszy, niezwykłe efekty specjalne i najsłynniejsze symbole
polskiej historii, sztuki i legend towarzyszyły dwugodzinnej podróży
po dziejach naszego Narodu.

16.06.2017r -Enea Operator - Centralna Aplikacja Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych

Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej
Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych. Aplikacja
docelowo będzie jedynym systemem informatycznym w Enei Operator, który będzie pozyskiwał, przetwarzał a także przechowywał
wszelkie dane związane z szeroko rozumianą informacją pomiarową.
Umowę podpisano z konsorcjum, którego liderem jest firma NMG
z Bydgoszczy. W skład konsorcjum wchodzą również firmy INDRA
SISTEMAS z Madrytu oraz INDRA SISTEMAS Polska. Umowa
opiewa na 22 mln zł i zakłada wdrożenie aplikacji w ciągu dwóch
lat.
Obecnie Enea Operator przetwarza ok. 4 mln informacji pomiarowych miesięcznie, docelowo dzięki zakupionemu systemowi takich
informacji w ciągu miesiąca będzie można przetwarzać aż 7 mld.
- Z wprowadzanego przez Eneę Operator rozwiązania skorzysta wielu interesariuszy, również Klienci spółki. Poprzez portal internetowy
chętni użytkownicy będą mieli dostęp do swoich odczytów z możliwością analizy zużycia energii elektrycznej w różnych konfiguracjach, a
w oparciu o powstałą strukturę zużycia, doboru optymalnej dla ich
potrzeb, taryfy. Docelowo zakupiony przez Eneę Operator system
będzie także współpracował z Centralnym Systemem Wymiany Informacji (CSWI) - powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.
Aplikacja ma zbierać informacje z różnych źródeł, z tzw. inteligentnych liczników, układów pomiarowych zainstalowanych u klientów
przemysłowych a także z odczytów dokonywanych przez inkasentów
za pomocą urządzeń mobilnych. Pozyskane i przetworzone dane będą
dalej dystrybuowane do innych systemów informatycznych, takich
jak: SCADA, System Informacji o Sieci czy biling a tam wykorzystywane, np. do prowadzenia rozliczeń.
Wdrażany system ma również zarządzać obsługą około 2,5 mln
układów pomiarowych, od momentu przyjęcia licznika na magazyn aż do jego likwidacji. Enea Operator planuje, że w przyszłości
aplikacja będzie korzystała z oznaczenia urządzeń energetycznych
w technologii RFID (system identyfikacji radiowej). Dodatkowo
aplikacja ma być także elementem planowanego przez Eneę Operator wdrożenia inteligentnego opomiarowania.
Jak tłumaczy spółka głównym celem jej wdrożenia jest ujednolicenie, usprawnienie oraz automatyzacja procesów odpowiadających
za pozyskiwanie i zarządzanie informacją pomiarową oraz obsługą układów pomiarowych. Nowy system ma umożliwić spółce również diagnostykę sieci. Na podstawie otrzymywanych informacji pomiarowych będzie można np. stwierdzić usterkę licznika.
Nowy system ma także odpowiadać za nadzór nad danymi z liczników

omówiono przygotowania do wspólnej akcji branży transportowej
po Polskiej i Niemieckiej stronie. Dyskutowano też o aktualnych
problemach, między innymi o: wieku emerytalnym, handlu w niedzielę i imigrantach.

17.06.2017 Enea partnerem
Karty Dużej Rodziny
ENERGIA+ Rodzina skierowana jest
do osób uprawnionych do korzystania z
Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą
skorzystać ze zniżki na zakup energii
elektrycznej. Enea do grona partnerów
Karty Dużej Rodziny dołączyła w sobotę 17 czerwca, podpisując
uroczyście umowę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trakcie Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, w instytucjach publicznych, firmach prywatnych i państwowych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
środków komunikacji, ośrodków rekreacyjnych, sklepów spożywczych, punktów usługowych, stacji benzynowych czy księgarni na
terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

19.06.2017 Obradowała
WRDS Województwa Lubuskiego.

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na VII plenarnym posiedzeniu spotkali się przedstawiciele
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) Województwa
Lubuskiego. Po liczbie członków Rady obecnych na zebraniu, widać
było zbliżający się okres wakacyjny, na 30 członków WRDS obecnych było 15.
Tematyka obrad WRDS:
1.Przyjęcie uchwały WRDS w sprawie zmian w składzie Prezydium
WRDS. W składzie Prezydium nastąpiła zmiana. Artura Malca zastąpił Henryk Wożniak, obaj panowie reprezentują Związek Pra(Ciąg dalszy na stronie 7)
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codawców RP.
2. Informacja na temat przyjętych Stanowisk WRDS oraz Stanowisk Prezydium WRDS. Pod tym punktem ukryty został temat
związany z Administracją Skarbową. Temat wywołany na ostatnim
posiedzeniu WRDS, bardzo drażliwy, związany z miejscami pracy
w Gorzowie i Zielonej Górze. Przyjęte przez różne gremia stanowiska, wzajemnie się wykluczają. Próba dyskusji w tym temacie zastała ucięta przez Przewodniczącego WRDS Janusza Jasińskiego i
Wojewodę Władysława Dajczaka. J. Jasiński podkreślił, że Rada
nie jest władna w tym temacie i powinniśmy poczekać na mądre
decyzje. Ciekawostka- Rada nie powinna zajmować stanowiska w
tym temacie, a Prezydium Rady nie mając do tego prawa zajęło 2
stanowiska dotyczące Administracji Skarbowej. Ostatnio nawet
Sejmik Wojewódzki zajął się tą tematyką…W. Dajczak podkreślił,
że ten temat jest wykorzystywany politycznie, i służy niektórym
środowiskom do antagonizowania północy z południem. Jest to
szkodliwe dla Naszego Województwa. Dyskutować jak najbardziej
można, ale przyjmowanie stanowisk w tym temacie jest bezcelowe,
nie ma jeszcze docelowych rozwiązań. Tym samym Rada „schowała
głowę w piasek”, i udaje, że nie ma problemu.
3.Szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim. Prelegenci
przedstawili swoje prezentacje i opinie w sprawie odbudowy rangi
szkolnictwa zawodowego. Licea są nieefektywne, „produkują bezrobotnych”. Trzeba odwrócić proporcje na rzecz szkolnictwa zawodowego- branżowego. Reforma oświaty służy między innymi temu
celowi. Do realizacji ambitnych celów szkolnictwa zawodowego
potrzebna jest szersza współpraca z pracodawcami.
4.Sprawy różne. Przedstawiciele z Gorzowa Wlkp. kolejny raz zaproponowali, by następne posiedzenie Rady odbyło się w Urzędzie
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Poruszono też problem miejsc
parkingowych (ich braku) dla przyjezdnych członków Rady. Zasugerowano by głównym tematem następnego spotkania były patologiczne stosunki pracy-umowy śmieciowe. Wskazane byłoby sprawdzenie jaka jest skala tego zjawiska w Urzędzie Wojewódzkim i
Marszałkowskim.

20-21.06.2017 Obradowała
KK NSZZ Solidarność.

zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym odbije się
na kondycji całej gospodarki. Dodatkowo wpłynie to na dalszą marginalizację naszych Małych Ojczyzn. Stoi to w sprzeczności z expose
Pani Premier Beaty Szydło oraz programem gospodarczym prezentowanym przez Premiera Morawieckiego. Komisja Krajowa oświadcza, że będzie wspierać wszystkie przewidziane prawem działania w
celu obrony członków związku przed utratą zatrudnienia.
5. Sprawy wewnątrzzwiązkowe: ankiety osobowych kandydatów
władz Związku,- zasady głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, -wybory na kadencję 2018-2022.
6.Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów.

7. Spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbietą Rafalską. (zdjęcie powyżej). Pani minister omówiła sztandarowy program rządowy 500 +.Podsumowała dialog prowadzony w
ramach Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele „S” podkreślali,
że Rada Dialogu Społecznego była tworzona jako zaprzeczenie
martwej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Miała być niezależna, z własnym finansowaniem i możliwością
realnego działania. Tymczasem obecne pomysły umocowania dyrektora Rady Dialogu Społecznego na stanowisku zastępcy dyrektora
Centrum Partnerstwa Społecznego jest dalszym uzależnieniem tej
instytucji od rządu. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił
uwagę, że idąc do wyborów PiS stawiał sprawę wolnych niedziel
jako kwestię priorytetową. I teraz powinien się z tego wywiązać.
Inne tematy zgłoszone przez członków KK:-finansowanie Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego,-karta nauczyciela –
rekompensata dla tych co przeszli do domów dziecka, pozorowany dialog w branżach,-umowy śmieciowe w urzędach
państwowych, lata składkowe uprawniające do przejścia na emeryturę, odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych, podwyżki dla wszystkich pracowników służby
zdrowia.

21.06.2017 Obradowała KM
NSZZ Solidarność Enea.

W Rydzynie koło Leszna spotkali się członkowie Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność. (KK) Tematyka Obrad.
1.Prezentacja mobilnej wersji Tygodnika Solidarność.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KK (25 – 26.04.
2017 r. Wrocław).
3. Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK, Rady Dialogu
Społecznego, Rady Ochrony Pracy. Dyskutowano między innymi o:
-Obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę,-płacy minimalnej w 2018 r., waloryzacji rent i emerytur.
4.Przyjęto stanowiska w sprawie: - propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur w 2018 r.-projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, -sytuacji w branży energetycznej:- Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje działania
zarządów spółek energetycznych. Kontynuowane projekty restrukturyzacyjne, przy jednoczesnym braku konstruktywnego dialogu doprowadziły do prób wdrożenia dalszej centralizacji zarządzania spółkami
energetycznymi, oraz kolejnej drastycznej redukcji zatrudnienia.
Jaskrawym przykładem takich działań jest program przedstawiony w
PGE Dystrybucja S.A. Mimo obietnic walki z umowami śmieciowymi
w dalszym ciągu kontynuowana jest ta patologiczna forma zatrudnienia. Tylko w grupie Enea S.A. na umowach śmieciowych zatrudnionych jest ok.600 osób. Wdrożenie tych pomysłów prowadzi do

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Enea (KM). Tematyka spotkania:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego spotkania Komisji.9.05.2017 Poznań.
2. Sprawozdanie z działalności członków prezydium. Piotr Adamski poinformował, że do tej pory PIP nie zarejestrowała protokołu
dodatkowego w sprawie tabeli płac. PIP zwróciła się do Zarządu
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Enea Operator o uzupełnienie pełnomocnictw osób podpisujących.
Prezes Tadeusz Dachowski poinformował iż Zarząd wysłał już pełnomocnictwa do PIP, ale inspekcja ma na podjęcie decyzji miesiąc, pomimo tego tabele płac obowiązują gdyż w protokole był zapis, że tabele obowiązują wstecz. Do tej pory w Enea Centrum nie udało się
uzgodnić tabeli płac, ponieważ Enea Centrum stosuje tabelę płac z
2012 roku, a strona społeczna uważa, że powinna obowiązywać
tabela z 2014 roku. W wyniku tego część pracowników może być
stratna na stawce zaszeregowania. Sprawy socjalne – Na poprzednim
posiedzeniu KM zadecydowała o nie podpisaniu porozumienia o
przesunięciu środków z poznańskiego funduszu socjalnego do
funduszu w Kozienicach. KM stoi na stanowisku , że choć dotyczy to
funduszu poznańskiego może stwarzać precedens do wyprowadzania
środków z naszego funduszu. Pomimo stanowiska komisji dwóch
członków prezydium podpisało porozumienie tłumacząc się, że te
porozumienie było zmienione i dotyczy tyko poznańskiego funduszu. Z powodu nieobecności Kolegi Marka Boińskiego przełożono
dyskusję na następne posiedzenie. Na spotkaniu wszystkich przedstawicieli związków zawodowych działających w GK Enea wystosowano
pismo do Zarządu Enea S.A. wzywające do rozmów w sprawie nowej umowy społecznej obowiązującej w GK. W odpowiedzi otrzymaliśmy odpowiedź , że Zarząd jest gotowy do takich rozmów i prosi
o wyznaczenie 6 przedstawicieli strony społecznej ze wszystkich spółek GK. Prezydium ma wystosować pismo do Zarządu Enea S.A. informujące o tym, że w każdej spółce działają niezależne organizacje
związkowe i powinny być reprezentowane przez swoich przedstawicieli.
2. Relacja z zebrania prezydium Krajowej Sekcji Energetyków
(KSE). Wynikiem spotkania było wystosowanie pisma do pani Premier Beaty Szydło z propozycją spotkania. W piśmie zawarto 16
punktów, które dotykały energetyki i górnictwa i miały być tematem
spotkania. Między innymi znalazły się tam: pozorowany dialog zespołu trójstronny, nie ukonstytuowanie się związku pracodawców, -likwidacja 1000 miejsc pracy w sektorze paliwowo energetycznym, realizowanie niekorzystnych programów restrukturyzacji
opracowanych przez poprzednie rządy,- zwolnienia z pracy działaczy związkowych
3. Ubezpieczenia. Pod koniec roku kończy się umowa ubezpieczenia
na życie , zostały przedstawione propozycje kilku ubezpieczycieli.
Poproszono aby uzupełniono o warianty rozszerzone. Prezydium wystosuje pismo do Enea S.A - podjęcie negocjacji z AVIVA o obniżenie ubezpieczenia do 5% przy Pracowniczym Programie Emerytalnym.
4.Sytuacja w spółkach grupy Enea. EC ma traktować logistykę jak
inne spółki. Wspólna logistyka może doprowadzić do likwidacji
magazynów w Operatorze. Elektrownia Połaniec nie zgadza się na
wyprowadzanie ludzi do EC-spór zbiorowy. ZZ Synergia wystąpił o
zablokowanie wszystkich postepowań dotyczących prawa pracy w
spółkach GK do czasu kiedy nie wyjaśni się ich reprezentatywność. Enea Oświetlenie na podstawie tego pisma odwołało spotkanie
odnośnie ustalenia tabeli plac. W Operatorze wprowadza się system ocen pracowniczych.
5. Sprawy rożne. Aktualizacja Regulaminu Pracy w OperatorzeBydgoszcz wnioskuje o kilka zmian ( np. okulary).-Zalegle płatności
dla wykładowców w OD Poznań nie są uregulowane. Zapowiadany
termin upublicznienia wyników prac zespołów do spraw standaryzacji przesunięto na wrzesień.

22.06.2017 Spotkanie Solidarności z GK Enea.

W Bogdance spotkały się władze NSZZ Solidarność z Enei,
Elektrowni Kozienice, Kopalni Bogdanka, Elektrociepłowni
Białystok i Elektrowni Połaniec.
Przed rozpoczęciem obrad koledzy z Bogdanki zafundowali wszystkim chętnym możliwość zjechania na dół i przekonania się na
czym polega praca górnika. Po przebadaniu przez lekarza i zaopatrzeniu się w odpowiedni sprzęt i ekwipunek zjechaliśmy 960 metrów pod ziemię. Następnie pokonaliśmy 4 km. kolejką „pendolino”
i 1,5 km pieszo. Tak dotarliśmy do miejsca w, którym strug wydobywa „czarne złoto”. Wszystkim , którzy zazdroszczą górnikom zarobków i możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 25 lat
pod ziemią, polecam taką wycieczkę.

Po tej pouczającej lekcji przystąpiliśmy do realizacji, głównego celu
naszego pobytu w kopalni, czyli ustalenia wspólnej strategii największej organizacji związkowej w grupie Enea (do NSZZ Solidarność należy 5609 członków). Tematyka spotkania:
1. Historia Kopalni Węgla Bogdanka. Koledzy górnicy w , krótki i
przystępny sposób przedstawili historię kopalni, która datuje się od
1975 r.
2.Spór zbiorowy w Elektrowni Połaniec. Koleżanka i koledzy z
Połańca przedstawili przyczyny sporu zbiorowego i aktualny jego
etap. Głównym punktem zapalnym jest przenoszenie pracowników
do Enea Trading bez porozumienia się ze związkami zawodowymi.
Stosując różne metody proponuje się gorsze warunki płacowe i zmusza się do podpisywania porozumień zmieniających.
3.Reprezentacja załogi w organach nadzorczych Enea. W Grupie
Kapitałowej Enea pracuje obecnie ok 16 tys. Pracowników. Radę
Podziękowanie dla Marzeny Mazur za dotychczasową współpracę. Nadzorczą Enea S.A. –ciało na ,którym zapadają najważniejsze
Marzenka skorzystała z oferty- PDO. (zdjęcie poniżej).
decyzje dla całej GK Enea wybierają tylko pracownicy Enea S.A.
(ok 300 osób). Utrzymywanie tego stanu jest patologią, dlatego pojęliśmy działania umożliwiające pracownikom zatrudnionym we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej ENEA, wybór członka Zarządu i
członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. wybieranych przez pracowników. Podsumowaliśmy dotychczasowe działania w tej materii. Kolejnym krokiem będzie wysłanie wspólnego pisma do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.
4.Umowa społeczna na okoliczność konsolidacji z LW Bogdanka i
El. Połaniec. Nasze wspólne pismo do Zarządu Enea S.A. w temacie
przystąpienia do negocjacji nowej umowy społecznej z 15 maja
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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nie dostały podwyżki-125. Dalej nie rozwiązana pozostaje kwestia
obowiązującej tabeli płac zasadniczych. Strona związkowa uważa ,
że jest to tabela z 2014 r. zarząd, że z 2012 r. Czekamy na decyzje
w tej sprawie Państwowej Inspekcji Pracy. Uzgodnienia wymaga jeszcze wysokość nagród na Dzień Energetyka oraz Święto Bożego
Narodzenia. Ustalono termin spotkania płacowego-19.07. 2017 r.
7.Umowy śmieciowe. Liczba umów śmieciowych w stosunku do 2016
r. zwiększyła się, jak to się ma do informacji z kontroli GIP, o sukce26.06.2017 Kwartalne spotkanie
sywnym ograniczaniu tej formy zatrudnienia. Odp. Po podpisaniu
w Enea Centrum.
Regulaminu Pracy 60 osób dostało umowy o pracę, ten trend będzie kontynuowany. Szczegóły zostaną przedstawione stronie
związkowej.
8. Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. Sugestie strony związkowej zostaną pozytywnie rozpatrzone. Wszyscy pracownicy EC, którzy w tym roku złożyli wnioski o profilaktykę sanatoryjną, będą
mogli z niej skorzystać.
9.Funkcjanowanie Kas Zapomogowo Pożyczkowych. W EC jest
problem z umożliwieniem skorzystania a pojazdu służbowego organom statutowym kasy. Temat do sprawdzenia.
10.Rekrutacje wewnętrzne. Przedstawiliśmy problemy jakie powstają w przypadku pokrywania się liczby etatów w rekrutacji i liczby
W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w
zgłoszonych się osób. Odp. W każdym przypadku procedury muszą
Enea Centrum (EC). Ze strony zarządu w spotkaniu uczestniczyli:
być zachowane.
Krzysztof Kierzkowski – Prezes Zarządu, Łukasz Pawłowski – vice 11.Rozliczanie delegacji oraz czasu pracy nieetatowych związkowPrezes, Anna Kowalik – Dyrektor HR. Tematy poruszane podczas
ców. Poprosiliśmy o skrócenie czasu rozliczania delegacji. Do rozwaspotkania:
żenia. Czas pracy w systemie SAP wymaga zatwierdzenia oddelego1. Badanie satysfakcji klientów ze współpracy z EC. Zarząd przed- wania przez bezpośredniego przełożonego, mimo wcześniejszej zgody
stawił wyniki badań klientów zewnętrznych i wewnętrznych ze
wyższych przełożonych. Odp. Takie są wymagania SAP-a.
współpracy w ramach Centrum Usług Wspólnych (CUW). Badania
12.Spotkania stron dialogu w EC. Przedstawiciele NSZZ Solidardotyczyły obszarów FK,HR,IT,DL. Wyniki badań były zaskoczeniem ność zaprotestowali przeciwko nie zaproszeniu ich na spotkanie w
dla strony związkowej, poziom przedstawionej satysfakcji, kłóci się sprawie Regulaminu Pracy -5.06.2017 r. Sytuacja się już nie powtóz informacjami docierającymi od Pracowników, oraz z własnymi
rzy.
doświadczeniami z współpracy- każdy na co dzień jest klientem
26.06.2017 Enea wypłaci
CUW. Wiele komentarzy wzbudziła współpraca w obszarze IT,
dywidendę
akcjonariuszom.
coraz więcej systemów instalowanych na komputerach powodują
ich awarie, spowolnienie oraz wydłużają czas rozpoczęcia pracy.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że takie są wymogi bezpieczeństwa i
potrzebna jest sukcesywna wymiana sprzętu komputerowego- pomoże
to w skróceniu czasu oczekiwania na zalogowanie się w systemie.
Przedstawiono nam analizę zadowolenie klientów, a jaki jest stopień
zadowolenia Pracowników EC. Stosowne badania w formie ankiet
będzie też przeprowadzone. Zmiana kultury organizacyjnej, uwzględnianie uwag Pracowników w ramach programu NOWA ENERGIA wpłynie na poprawę satysfakcji Pracowników.
2.Bezpieczeństwo pracowników Biur Obsługi Klienta (BOK). Wiele sił i środków przeznacza się na bezpieczeństwo systemów informatycznych, co z bezpieczeństwem Pracowników zatrudnionych w
BOK-ach? Przypadki napaści w BOK-ach w Bydgoszczy i Dębnie
były ostrzeżeniem, nie można tego problemu bagatelizować. Odp. Do
końca roku wszystkie BOK-i zostaną wyposażone w przyciski
napadowe, oraz monitoring. Trwa procedura wybory firmy zapewniającej jak najszybszą interwencję w przypadku napaści na Pracownika i innych zdarzeń. Nawiązując do wyników badań satysfakcji klientów: -skoro klienci są zadowoleni z obsługi, to skąd ta agresja…
Walne Zebranie Akcjonariuszy Enei zdecydowało, że spółka wy3.System oceny pracowników. Strona związkowa kwestionuje celo- płaci 110,36 mln zł dywidendy za 2016 rok, czyli 0,25 zł na akcję,
wość wprowadzania kolejnych systemów kontrolujących Pracowni- zgodnie z rekomendacją zarządu spółki. Dywidenda stanowi ok. 17,8
ków. Wcześniej był „tajemniczy klient” teraz jeszcze system oceproc. ubiegłorocznego zysku netto spółki.
ny, dajmy ludziom spokojnie pracować. Programy nie przynoszą
Pozostała kwota, w wysokości 509,9 mln zł, ma trafić na zwiększeefektów, generują tylko koszty i donosicielstwo. Zarząd nie zgodził nie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie
się z oceną strony związkowej, i stwierdził ,że programy będą konty- inwestycji.
nuowane. Dodatkowo strona pracodawcy zorganizuje szkolenia-Jak
Dzień prawa do dywidendy ustalono na 24 lipca, a dzień jej wypłaty
radzić sobie ze stresem.
na 10 sierpnia 2017 r.
4.Zmiana struktury organizacyjnej. Wprowadzenie nowej struktury Enea nie wypłacała dywidendy za 2015 rok. Jej strata netto w wysokood lipca (sezon urlopowy) spowoduje chaos. Odp. Wprowadzenie
ści 1,1 mld zł została pokryta z zysków zatrzymanych.
zmian rozciągnięte będzie na dwa miesiące i nie spowoduje chaosu. Za 2014 rok Enea wypłaciła 0,47 zł dywidendy na akcję.
5.Dzień Energetyka. Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
gwarantują, że 14 sierpnia (Święto Energetyków) jest dniem wol27.06.2017 Obradował ZR Gorzów
nym od pracy. Wnioskujemy, by wywiesić informację o tym w BOKNSZZ Solidarność.
ach. Żeby nie powtórzyła się sytuacja z roku 2016. Zarząd zastanowi
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na ostatnim przed wakacjami
się jak ten temat załatwić.
zebraniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ
6.Sprawy płacowe. Przedstawione rozliczenie podwyżek, wykazało
Solidarność (ZR G).
rezerwę, zasady jej rozdysponowania wymagają uzgodnień ze
(Ciąg dalszy ze strony 8)

2017 r. spotkało się z odzewem zarządu Enea S.A. Poproszono nas
o wytypowanie naszych przedstawicieli do zespołu. Wytypowaliśmy po jednym przedstawicielu z Enei, Elektrowni Kozienice, Kopalni Bogdanka, Elektrociepłowni Białystok i Elektrowni Połaniec. Dodatkowo przesłaliśmy nasze oczekiwania, co powinno się
znaleźć w umowie społecznej.

stroną społeczną. Wiele dyskusji wzbudziła duża liczba osób, które

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność

Tematyka obrad ZRG:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG 2.06.2017 r.
2. Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
( KK) jakie odbyło się 20.06.2017 r. w Rydzynie.
3. Prawniczka ZR G omówiła uchwałę nr 17/2017 KK ws. zasad i
sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków ś bezpośredniego porozumiewania się na odległość
4. Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
które odbyło się 19.06.2017 r. w Zielonej Górze.
5.Sytuacja z zakładach pracy Regionu. Omówiono sytuację w :
szkolnictwie i energetyce, branży papierniczej, służbie zdrowia,
pożarnictwie, ratownictwie, przemyśle metalowym . Niestety sygnały płynące z tych branż nie napawają optymizmem. Jeżeli sytuacja
w najbliższym czasie się nie zmieni dojdzie do masowych protestów.
6. Osoby represjonowane w PRL. Znowelizowana Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych (zniosła próg dochodowy), i umożliwia pomoc
finansową większej liczbie osób. (dodatek do renty lub emerytury w
wysokości 402 zł.) W swoich środowiskach należy dotrzeć do takich
osób i uświadomić im ten fakt.
7. Sprawy różne: W nawiązaniu do sytuacji w zakładach pracy, na
następne spotkania ZR G należy zaprosić przedstawicieli partii
rządzącej Min. Elżbietę Rafalską oraz Wojewodę Władysława
Dajczaka. Zasygnalizowano też potrzebę spotkania się z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w temacie powrotu
wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

uzasadnienie. Sąd oddalił powództwo przeciwko Enea S.A. Kosztami zastępstwa sądowego Enei w tej sprawie w kwocie 2000 zł.
obciążył Andrzeja i Krzyśka.
Porozumienie ze Zdroiska w ocenie Sądu jest źródłem prawa
pracy, jednakże roszczenia wynikające z tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego uległy przedawnieniu w lutym 2015 r. Utrudnianie sporządzenia regulaminu wypłaty świadczenia poprzez nieudostępnianie list pracowników i tym samym niewypłacenie kwoty
14,5 mln. zł. było złamaniem Porozumienia i tym samym prawa
pracy, jednakże uległo przedawnieniu po 3 latach od wymagalności wypłaty tego świadczenia. Pisma, żądania strony związkowej
kierowane do zarządu oraz cała korespondencja w tym temacie
nie przedłużyła okresu przedawnienia. Zdaniem Sądu nic nie stało
na przeszkodzie aby prowadzić taką korespondencję, a jednocześnie założyć sprawę sądową i domagać się odszkodowania za hipotetycznej szkodę, skoro zarząd nie chciał udostępnić list
Pracowników.
Od wyroku przysługuje apelacja w Sądzie Okręgowym.
Pełnomocnik powodów Paweł Cierkoński poprosi o pisemne
uzasadnienie wyroku. Po jego analizie podejmiemy decyzję czy
składać apelację…
Niestety po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie: „ do Sądu idzie
się po wyrok, a nie po sprawiedliwość”…

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.

29.06.2017 Pożegnaliśmy 4 nasze Koleżanki z
Enea Centrum w Gorzowie Wlkp.

28.06.2017 Wyrok Sądu w Gorzowie Wlkp.
w/s Porozumienia ze Zdroiska.
W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych nastąpiło ogłoszenie wyroku w sprawie
wypłaty odszkodowania za uniemożliwienie wypłaty świadczenia
pieniężnego wynikającego z Porozumienia ze Zdroiska z 28.05.

Tereska

2008 r.( Enea S.A. miała wypłacić pracownikom, którzy z różnych
powodów nie nabyli praw do akcji Enea świadczenie pieniężne
w łącznej wysokości 14,5 mln. zł.)
Na rozprawę stawili się pełnomocnicy stron oraz Przewodniczący
Składu Sędziowskiego- Jacek Przybylski oraz przedstawiciele
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Sędzia Przybylski ogłosił wyrok oraz przedstawił jego krótkie ustne

Janka

Wanda

Krysia

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbyło się pożegnanie Młodszych Specjalistek ds.
księgowości ogólnej z Enea Centrum. Koleżanki Krystyna Stojanowska, Wanda Kimon, Janina
Zółkiewska skorzystały z oferty zarządu i pożegnały się z grupą Enea na
podstawie Programu Dobrowolnych
Odejść. Teresa Kozik przeszła na
zasłużoną emeryturę po przepracowaniu 41 lat. Dla porządku podamy
również jakim stażem pracy mogą się
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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pochwalić pozostałe koleżanki: -Krysia -41 lat pracy, Wanda 41 lat
pracy i Janka 36 lat pracy.

Krysia

Wanda

Janka

W uroczystym pożegnaniu Koleżanek uczestniczyli: przedstawiciele
Kierownictwa Enea Centrum, współpracownicy oraz przedstawiciele związków do, których Koleżanki należą. Jak zwykle przy takich okazjach były: prezenty, życzenia, wspomnienia, anegdoty
oraz tradycyjne STO LAT.

Wasza kariera zawodowa dobiegła końca, ale kariera związkowa
niekoniecznie. Zapraszamy do działalności w coraz większym Kole
Zerowym działającym przy Naszej Organizacji.

Uczestnicy okolicznościowego spotkania

Tą drogą życzymy wszystkiego
najlepszego na nowej drodze
życia, pozbawionej stresu
związanego z pracą w
Enea Centrum.

29.06.2017 Zebranie Członków
KW NSZZ Solidarność Enea Serwis.
Nawarstwiające się problemy były powodem spotkania Członków
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea Serwis w Gorzowie
Wlkp. Na spotkanie zaproszono przewodniczącego Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Krzysztofa Gonerskiego, oraz członka zarządu Enea Serwis- Piotra Bogusławskiego.
Niestety niezałatwione tematy nawarstwiają się, i dodatkowo dochodzą nowe. Najważniejsze tematy poruszone na zebraniu:-zakresy
obowiązków,- karty ryzyka zawodowego, -tabela płac zasadniczych,- dysproporcje płacowe,- 1 % fundusz nagród,-nagroda na
Dzień Energetyka, - dodatek za prowadzenie pojazdu,- Porozumienie Zdroisk –wspólna działalność socjalna ,-gwarancje zatrudnienia, -nowy pakiet socjalny,-brak konserwatorów urządzeń dozorowych, -kursy-szkolenie-płacenia za niezdane egzaminy ,system oceny okresowej,- odpowiedzialność za sprzęt powierzany
różnym osobom:-obcy podwykonawcy.
Część tematów wymaga załatwienia na szczeblu korporacyjnym, i
zostanie przekazana na spotkaniu z Enea S.A. P. Bogusławski
przedstawi też te problemy na zarządzie Enea Serwis. Tematy dotyczące tylko Oddziału Gorzowskiego zostaną przedstawione we
wrześniu na spotkaniu z Dyrektorem.

Zebranie członków NSZZ Solidarność w Enea Serwis Gorzów Wlkp.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Dyrektor do świeżo zatrudnionej sekretarki-blondynki:
– Wysłała pani faks do Nowakowskiego?– Tak, panie dyrektorze.
-To teraz proszę jeszcze wysłać do Nowaka.
– Nie mamy więcej faksów...
***
W gabinecie lekarskim pacjent łamiącym się głosem pyta:
-Panie doktorze, te tabletki, które mi pan przepisał, są na
wzmocnienie?– Tak, a w czym problem? – Nie mogę odkręcić fiolki.
***
Jak najszybciej przerwać kłótnię głuchoniemych?
– Zgasić światło.

6.06.1945 Gorzów Wlkp. -pogrzeb zabitego przez pijanych żołnierzy
armii czerwonej Franciszka Walczaka

ZARZĄDY ENEA OPERATOR

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
ZŁOTE MYŚLI
Kornel Morawiecki:

Czerwiec 1981 -Anna Walentynowicz w ZM „Gorzów”

OKIEM JUJKI
6.06.1945 Pogrzeb zastrzelonego przez

LICZBY MIESIĄCA
-13,22 zł. wartość akcji Enea - 30.06.2017 r. godz. 9,45
-620 243tys. zł. zysk netto GK Enea za 2016 r.
-0,25 zł. na akcję taką dywidendę wypłaci Enea swoim akcjonariuszom
z zysku za 2016 r.-110,36 mln zł taka kwotę z zysku Enea za 2016 r.
przeznaczono na dywidendę, stanowi ok. 17,8 %. zysku netto
-1,5 tys. osób. O tyle więcej osób wróciło do kraju z emigracji w stosunku do
tych co wyjechało w maju 2017 r. Jest to pierwsza taka sytuacja w
całym okresie powojennym.
7,4 % -bezrobocie w maju 2017. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w końcu maja br. wyniosła 1 202,1 tys. wobec 1 252,7 tys. miesiąc
wcześniej i w porównaniu do 1 456,9 tys. przed rokiem.

-66 % bezrobotnych w Polsce pozostaje bez pracy dłużej niż rok.
W tej grupie ponad 20 proc. bezskutecznie poszukuje pracy od 2 do 5 lat, a
jedna trzecia to bezrobotni od ponad 5 lat. W większości krajów UE czas
poszukiwania pracy przez bezrobotnych to kilka miesięcy, a w niektórych
państwach np. Danii, Holandii czy Szwecji są to zaledwie 2-3 tygodnie.

-13 % tyle obywateli RP opłaca abonament RTV.
„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.
Redakcja: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak
Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37
tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505
Internet: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

