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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
30.03.2018 Prezydent
podpisał ustawę ws.
wymagań dla
reprezentantów załóg w
radach spółek Skarbu
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, zgodnie z którą osoby
wybrane przez pracowników do
rady nadzorczej spółki Skarbu
Państwa lub grupy kapitałowej nie
będą musiały m.in. spełniać wymogu posiadania wyższego wykształcenia - poinformowała w
czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Chodzi o uchwaloną przez
Sejm 1 marca br. ustawę o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
Jak napisano w komunikacie, ustawa ma na celu zmianę zasad dokonywania wyboru przedstawicieli pracowników w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
„ W związku z tym, wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wskazujące,
iż osoby wybrane przez pracowników do organu nadzorczego będą
zwolnione z wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw
spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
wymogu posiadania wykształcenia wyższego czy wymogu zdania
egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej"- czytamy w
komunikacie.
Ponadto, wobec osób wybranych przez pracowników do organu nadzorczego nie będzie obowiązywał zakaz pozostawania w stosunku
pracy czy świadczenia usług na podstawie innego stosunku prawnego odnośnie spółki, w której mają być one powołane do rady
nadzorczej oraz jej spółek zależnych.
Przyjęto również, iż pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej nie stanowi wykonywania zajęć uniemożliwiających bycie członkiem rady nadzorczej spółki.
„ Konsekwentnie, w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników zostały wprowadzone
zmiany mające na celu rozszerzenie udziału pracowników przy wyborze i odwoływaniu członków rad nadzorczych spółek powstałych w
wyniku komercjalizacji i działających w ramach grupy kapitałowej
jako jednostki dominujące. Ustawa wprowadza zasadę, iż uprawnienia pracownicze dotyczące wyboru i odwoływania przedstawicieli
pracowników w radzie nadzorczej spółki będącej jednostką dominującą będą przysługiwały również pracownikom jej spółek zależnych"czytamy. J ak napisano, "przepisy przejściowe ustawy przewidują,
że spółki, które w dniu jej wejścia w życie wchodzą w skład grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników (...) mają obowiązek dokonania zmian
w swoich statutach i innych aktach wewnętrznych w terminie 45 dni
od dnia wejścia w życie ustawy"
.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

30.03.2018 Weto
Prezydenta A.
Dudy do ustawy
degradacyjnej ?!
Prezydent Andrzej Duda
zawetował ustawę degradacyjną. Ustawa
przyjęta przez Sejm na
początku marca zakładała obniżenie stopni wojskowych m.in. dla członków Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego z czasów stanu wojennego. Pr ezydent
Duda oświadczył, że jego weto wynika między innymi z braku drogi
odwoławczej od decyzji o pozbawieniu stopni wojskowych.
„ Odmawiam podpisania tej ustawy i kieruję ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Nie jest to dla mnie łatwa decyzja .Długo się nad
tą ustawą zastanawiałem, bo moje poglądy, jeżeli chodzi o czasy
słusznie minione, o ludzi, którzy brali udział w poprzednim ustroju,
są jednoznaczne. Byłem współtwórcą ustawy lustracyjnej, która dzia-

ła do dzisiaj. Byłem zwolennikiem radykalnych rozwiązań w tym
zakresie. Bez wahania nie tak dawno podpisałem ustawę, która spowodowała obniżenie emerytur ludziom, którzy służyli w UB i SB do
średniej krajowej. Tamte decyzje podjąłem bez mrugnięcia okiem”oświadczył Andrzej Duda.
Komentarz do weta Antoniego Macierewicza udzielony dziennikar zom
Niezależnej: „To bardzo zła decyzja.
To zakwestionuje kierunek rozwoju i
przywracania tradycji niepodległościowej, który był formułowany w
ciągu ostatnich 26 miesięcy. W szczególności dramatycznie odczują to
ludzie, którzy byli represjonowani w
okresie stanu wojennego, dlatego że
jest to decyzja, która wprost broni
ludzi zaangażowanych w Wojskową
Radę Ocalenia Narodowego, czyli
związek przestępczy wymierzony przeciwko narodowi i państwu polskiemu”
– stwierdził były szef MON.

2.04.2018 Zmarł
Zbigniew Łapiński.
W wieku 71 lat zmarł ostatni Bard
Solidarności Zbigniew Łapiński.
Zbigniew Łapiński, muzyk znany
przede wszystkim ze słynnego tria
Bardów Solidarności (Kaczmarski,
Gintrowski, Łapiński) – kompozytor,
pianista i akompaniator, aranżer i
dyrygent. Był m.in. autorem muzyki do tekstów piosenek Jacka Kaczmarskiego "Somosierra", "Wigilia na Syberii" czy "Czerwony autobus".
Zbigniew Łapiński znany był pr zede wszystkim z wieloletniej
współpracy z Przemysławem Gintrowskim i Jackiem Kaczmarskim.

Współpracę z Kaczmarskim i Gintrowskim rozpoczął programem
„Mury”, który powstał w 1978 r. To w jego skład wchodził utwór
„Mury”, czyli adaptacja piosenki Lluisa Llacha „L’estaca”, który
stał się nieoficjalnym hymnem czasów „Solidarności”. Pr acował
również z Krzysztofem Daukszewiczem, Dorotą Stalińską, Marianem
Opanią, Jerzym Kryszakiem, Ewą Błaszczyk, Grzegorzem Turnauem, Jackiem Wójcickim, Kubą Sienkiewiczem i wieloma innymi
artystami. Komponował także utwory instrumentalne. W jednym z
wywiadów mówił: J"eśli ktoś kocha to, co robi, i wykonuje swoją
pracę najuczciwiej i najlepiej jak potrafi, to jego status artysty zawsze
będzie taki sam. Tutaj nie ma znaczenia, jakie to są czasy i jaki jest
system"
.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Laureat wielu nagród W 1989 r. razem z wokalistą Jornem Simenem
Overli otrzymał w Norwegii nagrodę Spellemann Prisen (odpowiednik
polskiego Fryderyka - red.) za płytę z twórczym opracowaniem piosenek Włodzimierza Wysockiego. W 1992 r. otrzymał od Kompanii
Muzycznej Pomaton nagrodę POM PRIX, najlepszego akompaniatora
w dziejach Pomatonu. W 1999 r. otrzymał odznakę "Zasłużonego
Działacza Kultury", w 2004 r . został odznaczony "Złotym Krzyżem Zasługi” W listopadzie 2005 roku przeszedł udar i wycofał się z
życia zawodowego. W sierpniu 2006 roku prezydent Lech Kaczyński
odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce Jana Pawła II
Papieża Polaka. Święty J an Paweł II stawiał sobie i nam bar dzo
wysokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym
życiem najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa.

W 2015 r. skomponował program "Kaczmarski lirycznie i nowe piosenki do tekstów Jacka", "Zatopieni w Bogu" (muzyka do wierszy ks.
Mariusza Bernysia) i "Diabelska rozgrywka" (muzyka do libretta musicalu Marcina Wolskiego).
Jacek Kaczmarski poświęcił Mu wiersz "Akompaniator":
Poza chytrym cenzur okiem,
Przez aluzje brnąc głębokie,
Walę w Ruskich akord.
Rządzę z cienia symbolami,
Cytatami, ideami
Ja – akompaniator.

Dziś już całe trio Gintrowski-Kaczmarski-Łapiński
jest po tamtej stronie.
Więcej informacji o J. Kaczmarskim i P. Gintrowskim na naszej
stronie –Menu –Aktualności.

2.04.2018 Trzynasta rocznica śmierci JP II.

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.

Czy dzisiejsza Polska pamięta o naukach JP II?

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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4.04.2018 O Regulaminie Pracy i ZUZP
w Enea Oświetleniu.

W Szczecinie w siedzibie Enea Oświetlenie spotkały się str ony
dialogu społecznego w tej Spółce.
Tematyka spotkania:
1. Regulamin Pracy. Uzgodniono nową tr eść Regulaminu, któr a
zawiera miedzy innymi: -aktualizację przepisów wstępnych i nazewnictwa w związku ze zmianą siedziby Spółki, -nowy czas pracy dla
wybranych grup pracowniczych, -sposób ewidencji czasu pracy, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, -wysokość dofinansowania do
zakupu okularów i szkieł, -wydłużenie terminu składania faktur za
zakup okularów i szkieł.
2. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Na początku postawiona została kwestia kto jest aktualnie stroną ZUZP. Organizacja
Synergia podniosła, że posiada wystarczającą liczbę członków aby być
organizacją reprezentatywną i tym samym oświadczyła, że jest stroną
ZUZP. Jednocześnie wniosła o przerwanie spotkania i przeniesienie
rozmów na inny dzień celem umożliwienia dokonania przez organizację Synergia odpowiednich dokumentów powiadamiających o nowej
stronie ZUZP do Państwowej Inspekcji Pracy. Strona pracodawcy
przedstawiła propozycje protokołu dodatkowego do porozumienia o
stosowaniu ZUZP. Zmiany miały dotyczyć tabeli płac zasadniczych,
taryfikatora i wymagań kwalifikacyjnych. Przedstawiciele NSZZ Solidarność złożyli propozycję przeglądu i ponownej rejestracji wszystkich zmian dokonanych w ZUZP. Pracodawca zadeklarował przeprowadzenie analizy obecnego stanu prawnego i poprosił o przedstawienie propozycji przez pozostałe strony ZUZP co do brzmienia ewentualnego protokołu dodatkowego do ZUZP.
3. Strona pracodawcy przedstawiła wykonanie funduszu płac za
2017 r.

9.04.2018 O konkursach, premiowaniu,
rozliczeniu 2017 r. SOP-ie w Enea Centrum.

1. Konkursy dla pracowników BOK.
Stronie społecznej przedstawiono prezentację dotyczącą konkursów
dla pracowników BOK Enea Centrum. Od roku 2015 są one realizowane wyłącznie przez Enea Centrum (przedtem płatnikiem była
Enea S.A.). Podstawową kwestią dla strony społecznej jest brak dokonania ze związkami zawodowymi działającymi w spółce stosownego
uzgodnienia ustanawiającego fundusz premiowy oraz regulującego
sposób jego funkcjonowania. Jest to wymóg ZUZP obowiązującego
w spółce.
NSZZ „Solidarność” zasygnalizowała aby przy konstrukcji systemu
motywacyjnego dla pracowników BOK zwrócić uwagę na realizację
podstawowych zadań GK Enea jakim jest obsługa i pozyskiwanie
nowych klientów w zakresie dostarczania i sprzedaży energii elektrycznej. Swoją uwagę poparliśmy konkretnym przykładem w którym
klient konkurencyjnej grupy energetycznej wyrażający chęć zawarcia
umowy kompleksowej z Enea został odesłany z przysłowiowym
„kwitkiem”.
Strona Pracodawcy zapewniła, że regulamin konkursu na rok 2018
zostanie opracowany z udziałem strony społecznej. Co najmniej 35 dni
przed rozpoczęciem obowiązywania regulaminu konkursu jego treść
zostanie przesłana związkom zawodowym celem jej uzgodnienia.
2. Wykonanie funduszu płac za rok 2017.
Przedstawiono stronie społecznej raport z wykonania funduszu płac
w spółce Enea Centrum za rok 2017. Główne uwagi zgłoszone przez
NSZZ „Solidarność” do przedstawionej informacji: brak rozbicia pozycji „Nagrody i premie” na poszczególne premie funkcjonujące
w spółce. Poprosiliśmy o rozliczenie zawierające takie rozbicie oraz
o informację o średniorocznym zatrudnieniu w spółce. Dane takie
podpisane przez upoważnionych do tego przedstawicieli pracodawcy
mamy otrzymać.
3. Zmiany w ZUZP dla Enea Centrum – tabele płac zasadniczych
i wykaz stanowisk.
W roku 2017 został powołany zespół ds. opracowania zmian w ZUZP
dotyczących wykazu stanowisk oraz taryfikatora wynagrodzeń
w spółce Enea Centrum. NSZZ „Solidarność” podniosła,
iż niezrozumiałym jest prawie 5 miesięczny zastój w pracach zespołu
tym bardziej, że przedstawiciele naszego związku zawodowego
w zespole podali sposób osiągnięcia celów założonych przez stronę
Pracodawcy, w szczególności w zakresie zmian w tabeli zaszeregowań, akceptowalny dla naszej organizacji związkowej. Miał on polegać na zmianie współczynników normatywnych zawartych
w Załączniku nr 3 do ZUZP w części dla Enea Centrum, nie wyraziliśmy natomiast zgody na wprowadzenie tabeli płac z konkretnymi
kwotami do ZUZP (ręczne sterowanie). Temat tabeli płac zasadniczych wymaga pilnego załatwienia. Nowy prezes zapozna się z tą
tematyką.
4. Regulamin premiowania dla pracowników Enea Centrum.
Poruszono temat potrzeby funkcjonowania konkretnego systemu premiowego dla wszystkich pracowników Enea Centrum. Obecnie funkcjonuje on wyłącznie dla kadry managerskiej oraz w formie konkursów dla części pracowników obszaru obsługi klienta. Poproszono
stronę społeczną o delegowanie swoich przedstawicieli do prac zespołu powołanego w celu opracowania regulaminu premiowania.
5. System Oceny Pracowniczej (SOP).
Pilotaż prowadzony do końca pierwszego kwartału 2018 r. został zakończony. Niezrozumiały dla strony społecznej jest fakt kontynuowania programu. Rozsyłane maile jasno na to wskazują: powoływane
zostają kolejne zespoły, kontynuowane jest wyrzucanie pieniędzy
w błoto. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że decyzje w tej sprawie zapadają poza Enea Centrum. Takie stwierdzenie wywołało dyskusję na temat niezależności zarządów z GK Enea.

6. Indywidualnie przeszeregowania.
Strona związkowa dopytywała się o to kiedy zgodnie z zawartym porozumieniem płacowym ruszy akcja indywidualnych przeszeregowań.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że managerowie analizują potrzeby swoStrona pracodawcy w Enea Centrum
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. ich komórek organizacyjnych.
Zebraniu przewodniczył nowy prezes Enea Centrum Sławomir
Jankiewicz. Tematy por uszane podczas spotkania:
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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10.04.2018 Obradował ZRG Gorzów
NSZZ Solidarność.

Rocznicowe obchody w Gorzowie Wlkp.

W Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku zebraniu spotkali się
członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad członkowie ZRG minutą
ciszy uczcili pamięć Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia
2010r.
Tematyka spotkania:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania ZRG (6.03.2018 r .).
2.Wybory na kadencję 2018-2022. Relacja Regionalnej Komisji
Wyborczej, ze stopnia zaawansowania wyborów w Komisjach Zakładowych. Gratulacje i życzenia dla osób wybranych na nową kadencję.
3. Budżet ZRG 2017 i 2018 . Stosownymi uchwałami r ozliczono
budżet za 2017 oraz przyjęto budżet na 2018 r.
4.Propozycje zmian do Kodeksu Pracy. Zapr oponowane pr zez
Komisje Kodyfikacyjną zmiany prawa pracy budzą wiele wątpliwości
i niepokoju. W tej wersji są nie do przyjęcia. Czekamy na decyzje
Komisji Krajowej w tej sprawie.
5. Sprawy różne –wolne wnioski. – Spotkanie z Dyrektorem IPN w
Szczecinie –relacja.-Pomnik Kapelana Solidarności Witolda Andrzejewskiego. Pr zedstawiono aktualny stan pr ac związanych z
budową pomnika, oraz ilość zebranych funduszy na ten cel. – Rocznicowe Obchody: Katastrofy Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej- apel
o liczny udział w tych uroczystościach.- Nagrody państwowe i
związkowe. Wytypowano tr zy osoby do tych nagr ód. Spotkanie
Prezydium MRZZ Viadrina- 20.04.2018 r. Słubice.
6. Ustalono termin ostatniego zebrania ZRG w kadencji 2014-2018
( 11-12.05.2018 Ownice).

O godz. 8.41, dokładnie w godzinę katastrofy smoleńskiej, na
cmentarzu komunalnym w Gorzowie rozpoczęły się obchody
ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Modlitwę nad gr obami
gorzowian (Anny i Bartosza Borowskich), którzy zginęli w katastrofie,
odmówił ks. Zbigniew Kobus, proboszcz parafii katedralnej. Wicewojewoda Robert Paluch złożył kwiaty od prezydenta RP Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. W ur oczystości na cmentarzu uczestniczył także prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz przewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski .

10.04.2018 Ósma rocznica Tragedii Smoleńskiej.
Wieczorem w Kaplicy Katedralnej w „Przemysłówce” ( Katedra po
pożarze z 1 lipca 2017 nadal jest zamknięta) została odprawiona Msza
Święta w intencji ofiar katastrofy. Apel poległych 96 ofiar katastrofy,
rozpoczął liturgię, której przewodniczył ks. Zbigniew Kobus, uczestniczyli w niej między innymi przedstawiciele władz wojewódzkich i
miejskich, Policji, Straży, uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, gorzowianie oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe, w tym również i Nasz.

10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśnionych
do dziś okolicznościach rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96
osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria, Ryszard
Kaczorowski ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchodźstwie, Anna Walentynowicz (Anna „Solidarność”) i wielu
wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Wśr ód pasażer ów byli także gor zowianie: Anna Borowska,
przedstawicielka rodzin katyńskich i jej wnuk Bartosz Borowski.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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mnika dokonali przedstawiciele rodzin wszystkich ofiar katastrofy.

Biało-czerwoną wstęgę jako pierwsza pociągnęła Marta Kaczyńska,
córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej. Chwilę
Po Mszy jej uczestnicy procesyjnie przeszli pod Biały Krzyż Solidar- później pomnik został uroczyście poświęcony przez arcybiskupa warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Uczestnicy uroczystości
ności znajdujący się pod Katedrą, gdzie płonęło już 96 zniczy…
wspólnie odmówili modlitwę. Kilkanaście minut później Jarosław
Proboszcz Zbigniew Kobus poprowadził krótką modlitwę oraz
Kaczyński ur oczyście odsłonił kamień węgielny pod pomnik śp.
zacytował wiersz Wojciecha Wencla:
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
„IN HORA MORTIS”
„Na placu stanął pomnik jako wyraz naszej pamięci i wdzięczności”
– powiedział prowadzący uroczystość Jan Józef Kasprzyk szef Urzędu
Jeszcze Polska nie zginęła póki my giniemy
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
póki nasi starsi bracia wędrują do ziemi
„Niech ten monument przypominający imiona i nazwiska skłania
przychodzących do zadumy, poucza czym jest ojczyzna w życiu człotam tajemne biją źródła tryskają strumienie
wieka, przywołuje nieprzemijające wartości, odnawia poczucie naszej
tam śmierć pada na kolana przed wiecznym istnieniem
jedności” - powiedział podczas uroczystości kardynał Kazimierz
Nycz. Kar dynał mówił, że „ pomnik ma być znakiem naszej trwatam zabici w ciemnym lesie modlą się za nami
tam powstańcy do Śródziemia idą kanałami
jącej pamięci o tych, którzy zginęli oraz wyrazem w
" dzięczności za
wszystko, co przez lata czynili dla ojczyzny - w tylu obszarach życia
ścieżka wiedzie przez grób Pański – nie ma innej drogi
politycznego, wojskowego, społecznego, ekonomicznego, religijnego i
kulturalnego"
.
trzeba się owinąć w całun biały i czerwony
gdy przestaną nas hartować strzałem w potylicę
samoloty będą spadać za lub przed lotniskiem
mroźny wiatr ze wschodnich kresów wciąż nam wieje w plecy
gnie się trzcina nadłamana tli się płomyk świecy
a im bardziej bezsensowny twój zgon się wydaje
tym gorętsze składaj dzięki że jesteś Polakiem
naród tylko ten zwycięża razem ze swym Bogiem
który pocałunkiem śmierci ma znaczoną głowę.

Na zakończenie uroczystości odśpiewano Hymn, a delegacje złożyły
wieńce i kwiaty oraz zapaliły znicze.

10.04.2018 pomnik smoleński odsłonięto w
Warszawie na placu Piłsudskiego.
"Wyraz naszej pamięci i wdzięczności"
Po ośmiu latach w Warszawie stanął wreszcie pomnik upamiętniający
96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Symbolicznego aktu odsłonięcia po-

Przed pomnikiem
wieńce złożyli
przedstawiciele
rodzin ofiar tragedii smoleńskiej,
prezydent Andrzej
Duda, mar szałek
Sejmu Marek Kuchciński wr az z wicemarszałkami Sejmu
Ryszardem Terleckim i Beatą Mazurek, mar szałek
Senatu Stanisław
Karczewski or az
wicemarszałkowie
Senatu Maria Koc i
Adam Bielan, a
także premier Mateusz Morawiecki
oraz wicepremierzy
Beata Szydło, Jarosław Gowin, Piotr Gliński. Wśród wielu delegacji składających
wieńce była też liczna reprezentacja NSZZ Solidarność.
Autorem pomnika jest Jerzy Kalina. J ak podkr eślał sam autor ,
przypomina on trap samolotu, a równocześnie katafalk. Pod podstawą
pomnika widać dwumetrowy dół, w którym znajduje się "96 świateł
pamięci" ku czczi 96 ofiar katastrofy.

96 miesięcznica -ostatni marsz
Wieczorem, po mszy św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej,
jej uczestnicy wyruszyli w kierunku Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w comiesięcznym mar szu pamięci.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek
wyżej wymienionemu terminowi.

Pochód otwierał transparent z napisem: "Smoleńsk - Pamiętamy!"
„To 96. marsz - tyle marszów, ile ofiar katastrofy smoleńskiej. I to
jest pierwsza przesłanka, choć niedecydująca, dla której mogę dzisiaj
powiedzieć, że jeśli chodzi o te marsze, które są, były - już dziś użyję
czasu przeszłego - organizowane co miesiąc, to jest marsz ostatni” powiedział Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński dziękował wszystkim, którzy brali udział w
miesięcznicach smoleńskich. Specjalne podziękowania złożył posłance Anicie Czerwińskiej oraz Antoniemu Macierewiczowi.

78 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
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.

11.04.2018 Porozumienie płacowe
w Enea Pomiary.
W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia polityki płacowej w Enea Pomiary. W rozmowach stronę pracodawcy reprezentowali Aleksander Wilski – Prezes Zarządu i Mirosław Jamroży – Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjnych.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w spółce dnia 20 marca 2018
została wypłacona premia 800 zł. Ponadto Zar ząd poinfor mował,
Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem że stawki pracowników wynagradzanych w systemie akordowym
Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura
wzrosły już automatycznie w roku 2018 o 7% i Zarząd uważa, że jest
Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy
to już wzrost w tym roku wystarczający dla tej grupy pracowników.
NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na
Według pierwszej propozycji Zarządu wzrost płac zasadniczych dla
terytorium ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńgrupy pracowników niewynagradzanych w systemie akordowym miał
ców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich
wynieść średnio 120 zł na etat. Zarząd zaproponował też zróżnicowaNKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnie podwyżek ze względu na odchylenie płacy zasadniczej danego
nych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na terenie okupracownika od średniej stawki w kategorii zaszeregowania danego
powanym przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polpracownika. Ostatecznie wynegocjowana została podwyżka średnio
skiej. W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska
Polskiego – w tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i podofi- 130 zł na etat z z podziałem uzależnionym od poziomu odchylenia
płacy zasadniczej- 4 grupy : 160 zł, 140 zł, 110 zł, 50 zł. Uzgodniono
cerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w
też pulę na indywidualne przeszeregowania oraz minimalną wartość
Ostaszkowie).
nagrody na Dzień Energetyka –1650 zł.
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, niemających statusu jeńca,
zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP. Polscy jeńcy wojenni w 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 przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe

11.04.2018 Awanse w
Enea Operator.
W związku z reorganizacją struktur w Enea
Operator powstał Departament Rozwoju
Zasobów Ludzkich, któr ego dyrektorem
została Katarzyna Jarzębińska, od 1997 r.
zatrudniona w Enei Operator i jej poprzednikach
prawnych. Od zawsze blisko związana z komunikacją wewnętrzną i pracownikami – od 2007
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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roku jako Kierownik Biura Komunikacji Wewnętrznej, następnie Senior HR Business Partner, od 2017 jako Kierownik Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. Absolwentka filologii angielskiej na poznańskim
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz studiów podyplomowych w
tym m.in. zarządzania zasobami ludzkimi czy public relations. Aktualnie słuchaczka ostatniego roku studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Prywatnie mama 17-letniego syna licealisty i właścicielka czarnej kotki, pasjonatka dobrej literatury i
dobrego kina, a także podróży całkiem bliskich i tych dalszych, ciągle
w planach.
Kierownikiem Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Depar tamencie Rozwoju Zasobów Ludzkich została Katarzyna Nadstoga. W
nowym departamencie powstało również Biuro Szkoleń BHP i PPN.
W Departamencie Usług Operatorskich i Taryf w Biurze Usług Operatorskich powstał Referat Organizacji Usług Dystrybucyjnych – kierownik Paweł Jaruchowski oraz Referat Bilansowania Systemu
Dystrybucyjnego - kierownik Jakub Dąbrowski. Z kolei w Biur ze
Taryf i Regulacji w tym samym departamencie powstał Referat Taryf i
Regulacji, którego kierownikiem został Krzysztof Balbuza oraz
Referat Sprawozdawczości i Analiz Dystrybucyjnych, którego
kierownikiem jest Piotr Białek.
Zmiany nastąpiły również w Departamencie Wsparcia. Kierownikiem
Biura Organizacji i Zarządzania jest Agnieszka Tomaszewska.
Biuro podzielono na dwa referaty. Kierownikiem Referatu Obsługi Administracyjnej jest Katarzyna Kostrz, a Kierownikiem Referatu Obsługi Korporacyjnej i Organizacji jest Ewa Górna.
Ewa Kozińska została kierownikiem Referatu Zakupów Strategicznych w Biurze Zamówień i Zakupów w Departamencie Logistyki i Zakupów.

11-12.04.2018 Forum Młodych
NSZZ Solidarność.

W Warszawie , w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło
się Forum Młodych NSZZ „Solidarność” „Młodzi w dialogu –
Dialog o młodych” zorganizowane przez Komisję Krajową. Spotkanie było okazją do szerokiej dyskusji młodych członków „S” na tematy związane z funkcjonowaniem Związku na zewnątrz, jak i wewnątrz.
Dyskutowano na takie tematy jak: funkcjonowanie związków zawodowych we współczesnej gospodarce, wizerunek związków zawodowych, współpraca ze środowiskami studenckimi, zmiany w
Związku a także udział młodych osób w dialogu społecznym w
Polsce. Poszczególne panele dyskusyjne w któr ych udział br ali :
Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, Tadeusz Majchrowicz – Zastępca Przewodniczącego
Komisji Krajowej, Marcin Gallo – Przewodniczący Krajowej Sekcji
Młodych NSZZ „Solidarność”, Prof.dr hab. Jacek Sroka- Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w
Krakowie, Prof. dr hab. Wiesława Kozek-Uniwersytet Warszawski,
Łukasz Guza – Dziennik Gazeta Prawna, Dr hab. Michał Wenzel –
Uniwersytet SWPS, Ksenia Ulanowicz-Sienkiel-Sekretarz Krajowej
Sekcji Młodych NSZZ „S” Bogusław Dołęga – Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”, Janusz Zabiega-Kierownik Działu
Szkoleń i Rozwoju Komisji Krajowej NSZZ „S”, Roman KołderZastępca Przewodniczącego Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „S”,
Maria Cholewińska – Przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stanisław Szwed- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej, Agnieszka Lenartowicz-Łysik- Doradca Społeczny Prezydenta RP, Sławomir Adamczyk – Kierownik Działu Branżo-

wo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „S”, Dr hab.prof.UW
Jacek Męcina – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, Przewodniczący Zespołu ds. Prawa Pracy RDS, członek RDS. Wystąpienia zaproszonych gości stanowiły inspirację do dalszej pracy jednocześnie
zwiększając wiedzę uczestników Forum na temat samego ruchu
związkowego i jego przydatności w życiu każdego pracownika.
Siłą każdej organizacji jest sieć kontaktów a młodzi uczestnicy z
różnych regionów i branż mieli okazję lepiej się poznać i zintegrować.
Zamykając spotkanie Tadeusz Majchrowicz podziękował uczestnikom
Forum za aktywny udział w panelach dyskusyjnych oraz zapewnił, że
jest to pierwsze takie Forum ale nie ostatnie…

16.04.2018 Odwołanie członka Rady
Nadzorczej Enea S.A.
Zarząd ENEA S.A. 16 kwietnia 2018 roku powziął
informację o datowanym na dzień 13 kwietnia 2018
roku oświadczeniu Ministra Energii w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z
uprawnieniem przysługującym na podstawie § 24
ust. 1 Statutu Spółki. Zgodnie z ww. uprawnieniem
z dniem 15 kwietnia 2018 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki
odwołany został Pan Ireneusz Kulka.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
17.04.2018 Kolejne zmiany w Radzie Nadzorczej Enea S.A
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei obradujące w dniu 16 kwietnia br. odwołano ze składu rady nadzorczej spółki Rafała Bargiela,
dotychczasowego członka RN oraz Piotra Kossaka, jej dotychczasowego wiceprzewodniczącego. Jednocześnie NZW w skład rady nadzorczej Enei IX wspólnej kadencji powołało Ireneusza Kulkę oraz
Pawła Jabłońskiego.
Pierwszy z nich został do rady nadzorczej powołany przez resort energii, na podstawie przysługujących mu uprawnień statutowych, 22 marca 2018 roku, ale dzisiaj w godzinach przedpołudniowych ministerstwo odwołało go z tej funkcji.
Zgodnie z decyzją NZW, uchwała dotycząca powołania Pawła Jabłońskiego do RN Enei wejdzie w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia pozyskania przez kandydata pozytywnej opinii
Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych
osób prawnych. Po tych zmianach skład RN Enei przedstawia się
następująco: Stanisław Kazimierz Hebda (przewodniczący), Sławomir
Brzeziński, Wojciech Klimowicz, Ireneusz Kulka, Tadeusz Mikłosz, Piotr Mirkowski, Roman Stryjski oraz Rafał Szymański.

17-18.04.2018 Obradowała
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność

W Zabrzu w Kopalni GUIDO na kolejnym w tym r oku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
(KK). Gościem pier wszego dnia obr ad był Stanisław Szwed z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wystąpienie ministra oraz wiele pytań do niego dotyczyło zakończenia prac komisji
kodyfikacyjnej. Wypracowane w komisji zmiany budzą wile niepokojów oraz wątpliwości. S. Szwed potwier dził, że projekt komisji kodyfikacyjnej jako całość nie nadaje się do dalszego procedowania. Nie oznacza to jednak, że wiele zawartych tam rozwiązań nie
zasługuje na uwagę i dyskusję.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Jako przykład podał przepisy dot. czasu pracy. Po jego wystąpieniu
odbyła się długa dyskusja. Zarówno członkowie Komisji Krajowej, jak
i przedstawiciel rządu zadeklarowali otwartość dla takiej dyskusji.
Resort pracy przeanalizuje wyniki prac komisji kodyfikacyjnej i
zaproponuje dalsze prace nad zmianami w Kodeksie Pracy. Podczas spotkania z ministrem Szwedem. Rozmawiano również o ograniczeniu handlu w niedzielę, ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, odmrożeniu odpisu na ZFŚS oraz procedowanej obecnie
nowelizacji ustawy o związkach zawodowych.
Członkowie KK odnieśli się również do sytuacji w szpitalach zarządzanych przez spółki Centrum Dializa i AMG Centrum Medyczne,
gdzie doszło do serii zwolnień liderów Solidarności. KK zobowiązała Prezydium do podjęcia wszelkich możliwych działań dla ochrony
praw związkowych i pracowniczych w tych placówkach. W tej sprawie przed siedzibą spółek Centrum Dializa i AMG w Sosnowcu przewodniczący Piotr Duda wraz z szefem Regionu Zagłębie Miedziowe
Bogdanem Orłowskim zorganizowali specjalny briefing prasowy.

Na zakończenie pierwszego dnia obrad w Teatrze Nowym w Zabrzu
odbył się z udziałem wicepremier Beaty Szydło spektakl
„Popiełuszko” wystawiony przez aktorów Teatru Dramatycznego
w Białymstoku.

Podczas drugiego dnia obrad zebrani wysłuchali informacji z prac:
Prezydium KK, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady
Ochrony Pracy, Sekretariatów branżowych i Zarządów Regionów.
Komisja rozpatrzyła też odwołania jakie do niej wpłynęły oraz przyjęła stanowisko w sprawie sytuacji w Polskiej Grupie Energetycznej.
Dyskutowano również o propozycjach zmian w statucie związku, oraz
zachęcano do składania wniosków na elektroniczną legitymację
związkową.

20.04.2018 CBA w MPEC Białystok.
Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do
ciepłowni. Firma, w której większość udziałów ma
Skarb Państwa, mogła stracić 56 mln zł. Agenci prowadzą śledztwo ws. nieprawidłowości w obrocie

biomasą w Enea SA i spółkach zależnych. Agenci Delegatur y CBA
w Białymstoku weszli do 10 biur i firm na terenie całej Polski - mówi
Piotr Kaczorek z biura prasowego CBA. - Zabezpieczane były dokumenty i dane elektroniczne.
Śledztwo dotyczy zakupu tzw. zwykłej biomasy (m.in. odpadów
tartacznych) przez spółkę zależną od Enea S.A. i jej ewidencjonowanie jako droższej biomasy energetycznej (np. wierzba energetyczna). Według CBA m.in. takie odpady były spalane w Elektr ociepłowni Białystok od 2012 r.
Przeszukania prowadzono w siedzibach spółek prywatnych i w Elektrociepłowni Białystok.
Nadzór nad czynnościami sprawuje Prokuratura Okręgowa w Łomży.

20.04.2018 Podsumowanie
kontroli PIP w Enea S.A.

Po prawej stronie Joanna Markiewicz

W Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w Enea S.A. Spotkanie zostało zainicjowane
przez Panią Inspektor Joannę Markiewicz prowadzącą postępowanie
kontrolne. Pani inspektor na spotkanie zaprosiła organizacje związkowe działające w Enea S.A. oraz przedstawicieli Społecznej Inspekcji
Pracy.
Kontrola była efektem sygnału ze strony naszej organizacji związkowej – nabraliśmy mocnych podejrzeń co do nieprawidłowości
w obszarze przestrzegania zapisów ZUZP w spółce. Wszystkie nasze
zarzuty znalazły potwierdzenie w wynikach kontroli:
Stwierdzono obecność 10 umów o pracę, zawartych z kadrą zarządzającą, któr e zawier ają zapisy mówiące o rezygnacji ich sygnatariuszy z praw przysługujących z obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w szczególności:
1-wszystkie dodatki płacowe wynikające z ZUZP zostały wliczone do
płacy zasadniczej z wyjątkiem premii w wysokości 2,5 pensji zasadniczej przysługującej zatrudnionym w kategoriach zaszeregowania 0-2,
2-premia w wysokości 2,5 pensji wypłacana jest w ramach Regulaminu Zarządzania Przez Cele,
3-pensje osób zatr udnionych niezgodnie z zapisami ZUZP oscylują
pomiędzy 18 tys. zł a 32 tys. zł,
4-nagrody na Dzień Energetyka zostały wypłacone także osobom
z kategorii zaszeregowania 0-2, którym nagroda ta wg ZUZP nie przysługuje; nie otrzymały jej osoby posiadające umowy zawierające klauzulę rezygnacji z przywilejów ZUZP,
5-25 pracowników otrzymało nagrody w wysokości od 775zł do
37500zł. za udział projektach, w tym: 13 pracowników z grupy zaszeregowania 0-2, którym nie przysługuje nagroda z funduszu premiowego 1% otrzymało nagrody za udział w projektach; były to nagrody
dodatkowe, niezależne od premii w wysokości max. 2,5 pensji zasadniczej wynikającej dla tej grupy pracowników z zapisów
ZUZP; pr acodawca jako podstawę wypłaty podał ar t. 105 kodeksu pracy,
6-12 pracowników otrzymało nagrody z funduszu premiowego 1%
tworzonego na podstawie zapisów ZUZP;
7-stwierdzono zaległości w wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, co stanowi wykr oczenie wobec pr zepisów pr awa pr acy; są to
zaległości kilku dni poza jednym przypadkiem osoby na stanowisku
dyrektora gdzie stwierdzono zaległości w wysokości kilkudziesięciu
dni;
8-3 osoby wykonują pracę na zasadzie umów cywilnoprawnych
(co samo w sobie nie jest wykroczeniem), jednej z tej osób jednokrotnie wypłacono pensję z miesięcznym opóźnieniem co jest sprzeczne
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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wiele wątpliwości i pytań na, które przełożeni nawet nie próbują odpoz obowiązującymi obecnie przepisami prawa,
wiadać i uzasadniać sposobu rozdziału kwot na podwyżki. Na spotka9-stwierdzono pojedyncze nieprawidłowości z zakresu przeprowa- niu Komisji Międzyzakładowej będziemy wnioskować większą kondzania szkoleń BHP, dotyczy to zdar zeń mających miejsce kilka
trole związku przy podziale kwot na indywidualne przeszeregowania.
lat wstecz.
10- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczania pracy
w nadgodzinach.
Wszystkie wyżej wymienione fakt znalazły się w protokole pokontrolnym przekazanym w dniu dzisiejszym stronie pracodawcy w Enea
S.A.
Łącznie w wyniku kontroli Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała
7 wystąpień do pracodawcy. Według obowiązujących pr zepisów
pracodawca w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia ma obowiązek
poinformować PIP o powziętych krokach celem usunięcia nieprawidłowości.
Aby usunąć większość stwierdzonych nieprawidłowości koniecznym
będzie przywrócenie stanu zgodnego z przepisami zawartymi
w ZUZP lub renegocjacje poszczególnych zapisów ZUZP zgodnie
z aktualnymi potrzebami pracodawcy.
Oczywiście wystąpimy o udostępnienie protokołu pokontrolnego.
5.Współna Działalność Socjalna w GK Enea. (WDS) Poinfor mo20.04.2018 Enea Serwis
wano zebranych o decyzjach Gorzowskiej Komisji Socjalnej, dotycząpodpisała porozumienie ws. elektromobilności cej rozdysponowania środków na poszczególne działalności socjalne,
przyznane nam przez administratora WDS.
Grupa Lotos, Poczta Polska,
6.Lista chronionych w kadencji 2018-2022 r. Stosowną uchwała
TVP, Enea Serwis i Kolejowe wskazano osoby podlegające ochronie zgodnie z zapisami art.32 ust. 1
Zakłady Łączności podpisały Ustawy o związkach zawodowych.
porozumienie dot. wspólnych 7.Świadczenia statutowe. Podjęto uchwałę podwyższającą świaddziałań na rzecz rozwoju
czenia statutowe oraz zapomogi dla członków Organizacji Podzakłaelektromobilności.
dowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
8.Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ SolidarCelem podpisanych dokumen- ność Enea. Uczestnicy zjazdu zdali r elację w wyniku wybor u
tów jest rozwój elektromobil- władz na nową kadencję oraz ustaleniach i przebiegu zjazdu.
ności i zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami w tym zakresie.
9.Informacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Spółki będą się wzajemnie wspierać w działaniach na rzecz zwiększe- (KK). K. Goner ski zr elacjonował ostatnie posiedzenie KK jakie
nia efektywności swoich flot pojazdów poprzez wprowadzenie samo- odbyło się 17 i 18 kwietnia 2018 r. w Zabrzu.
chodów zasilanych paliwami alternatywnymi oraz tworzenie dla nich 10.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Pr zedstawiciele poszczególnych
infrastruktury.
spółek zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach. Niestety
Upowszechnianie samochodów elektrycznych w Polsce przewiduje
tematy wcześniej sygnalizowane nadal pozostają niezałatwione. Doopracowany przez rząd kompleksowy program związany z rozwojem datkowo dochodzą nowe tematy, i tym samym następuje spiętrzenie
elektromobilności. Jest to też jedno z założeń Strategii na rzecz Odpo- niezałatwionych spraw.
wiedzialnego Rozwoju.
11.Sprawy różne wolne wnioski: -Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi Naszej Or ganizacji. -Ustalono termin turnieju piłki
24.04.2018 Obradowała
siatkowej w Sulęcinie -26 maja 2018 r. , or az spływu kajakowego
Gorzowska Komisja Podzakładowa.
Drawa 2018 -27-29 lipiec 2018 r. –Brak pomieszczenia socjalnego
W świetlicy Rejonu Dystrybucji w Sulęcinie na wyjazdowym posiew budynku przy ul. Sikorskiego w Gorzowie Wlkp.-sprawę przekażedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar- my Społecznej Inspekcji Pracy.-Problemy z rejestrowaniem deleganość Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Na zapr oszenie Komisji w zecji –błędy systemowe. Okulary dla osób pracujących przy monitorach
braniu uczestniczył nowo wybrany Przewodniczący Komisji Między- –przypadek z RD Gorzów do wyjaśnienia.
zakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM) –Krzysztof Nawrocki.
12.Spotkanie z Przew. KM Krzysztofem Nawrockim. Po wyczer paniu programu zebrania członkowie KPG wysłuchali krótkiego wystąpienia nowego Przewodniczącego KM. Członkowie KPG zadawali
też pytania, które w większości dotyczyły wizji funkcjonowania
związku w kadencji 2018-2022.
13.Otwarte spotkanie z załogą. Po zakończeniu zebr ania KPG
Prezydium i K. Nawrocki spotkali się z pracownikami Enea Operatora
i Enea Centrum. Tematy poruszone podczas tego spotkania pokrywały
się z tematyką zebrania KPG.

24.04.2018 Odwołano
prezesa Enea Logistyka.
Dariusz Gaik,

Krzysztof Gonerski, Krzysztof Nawrocki , Tomasz Król

Tematy poruszane podczas zebrania:
1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu pr zyjęto pr otokół z 15 marca 2018 r.
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szer egi naszej or ganizacji przyjęto kolejne dwie osoby.
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie KPG zdali r elację z
najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania
Komisji.
4.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje płacowe w Spółkach
GK Enea. Sposób rozdysponowania pierwszej puli podwyżek budzi

Rada Nadzorcza Enei Logistyka z dniem 23 kwietnia
2018 r. odwołała ze składu zarządu spółki prezesa
Marka Gembiaka ( po lewej) Obowiązki prezesa
zarządu powierzono Dawidowi
Serafinowiczowi (po prawej), dotychczasowemu członkowi zarządu
Enei Logistyka ds. ekonomicznych.
Jednocześnie Rada Nadzorcza
wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. operacyjnych.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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stępujące tematy: - Szkalowanie związku przez Synergię, Sanato26-27.04.2018 Obradowała
rium- praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia, -robotnik
KM NSZZ Solidarność Enea
wykwalifikowany- elektromonter, -dyżury domowe- godziny od-

W Niechorzu na pierwszym roboczym posiedzeniu w kadencji

poczynku, godziny nadliczbowe- sposoby ich liczenia, odbudowa
struktur SIP w Enea Serwis, tabela płac zasadniczych w Enea
Serwis.
=================================================

Wiersz Henryka

Hipokryzja
2018-2022 spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność Enea (KM). W zebr aniu uczestniczyli zapr oszeni goście; członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski i członek rady
nadzorczej Enea Operatora Marek Michalczyk.
Po przyjęciu protokołów z dwóch ostatnich zebrań, przystąpiono do
realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania KM.
Tematyka obrad:
1.Sprawy płacowe- podsumowano negocjacje i zawarte porozumienia
płacowe w GK Enea.
2.Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP) , Umowa Społeczna
i Regulaminy Pracy (RP). Pr zedstawiono efekty pr ac zespołu ds.
aktualizacji zapisów ZUZP w Enea Operator i Enea Logistyka, oraz
zrelacjonowani rozmowy w Enea Oświetleniu dotyczące aktualizacji
zapisów ZUZP i RP. Zapoznano zebranych z przyjętą interpretacją
zapisów ZUZP dotyczącą taryfy pracowniczej. Dyskutowano na temat
interpretacji zapisów dotyczącą pracy w nadgodzinach oraz godzin
pełnienia dyżurów domowych. Tematyka odprawy emerytalnej oraz
załącznika o współpracy partnerów społecznych nadal jest niezałatwiona. Odbyła się również dyskusja nad tym co winna zawierać umowa społeczna. Przyjęto uchwały upoważniające Prezydium do negocjowania i podpisywania zmian do ZUZP. oraz Umowy Społecznej.
3.Kontrola PIP w Enea S.A. Wszystkie zgłoszone pr zez nas nieprawidłowości (omijanie zapisów ZUZP) znalazły potwierdzenie w
przeprowadzonej kontroli PIP z Poznania. Wystąpiliśmy o udostępnienie protokołu pokontrolnego.
4.Pracowniczy Program Emerytalny. Nasza pr opozycja dotycząca
obniżenia składki na reasekurację i utrzymanie świadczeń na tym samym poziomie została zaakceptowana przez firmę AVIVA. Czekamy
na podpisanie aneksu do umowy.
5.System Oceny Pracowniczej. Czekamy na potwier dzenie infor macji o zakończeniu pilotażu.
6.Relacja z posiedzeń Krajowej Sekcji Energetyków i Komisji
Krajowej. Nasi pr zedstawiciele zasiadający w tych gr emiach zdali
relacje z ostatnich spotkań oraz ustaleniach jakie tam zapadły.
7.Krajowa Sekcja Kobiet oraz Sekcje Młodych. Zachęcamy do
zapisywania się oraz uaktywnienia tych struktur.
8.Uprawnienia Energetyczne. Dyskutowano na temat ważności
uprawnień (terminowe i bezterminowe).
9.Lista osób chronionych. Stosowną uchwałą pr zyjęto listę osób
chronionych z poszczególnych Komisji Podzakładowych wchodzących w skład KM.

10. Głosowanie elektroniczne. Pr zyjęto uchwałę or az dokumenty
umożliwiające przeprowadzenie takich głosowań.
11.Regulamin konkursu dla BOK-ów w Enea Centrum. Zapr oponujemy nasze poprawki do regulaminu konkursu. Kwestią do dalszej
dyskusji jest finansowanie tego i innych konkursów.
12. Sprawy różne- wolne wnioski. W tym punkcie por uszono na-

Ta zachodnia dla nas wizja,
Jest to wielka hipokryzja,
Wszystkie fakty co ich tyczą,
Dla nas je inaczej liczą.
Są na świecie różne kraje,
Mają inne obyczaje,
Jednak wszyscy równo czują,
I nieszczęścia opłakują.
Lecz sąsiedzi ci za miedzą,
Widać tego też nie wiedzą,
Ich metoda na Kalego,
Nie przynosi nic dobrego.
Jest na świecie brak równości,
Mamy lepszych, gorszych gości,
Pewnie są dlatego kraje,
Co murzyńskość im zostaje.
Prędkość inną ponoć mają,
Jak są z tyłu, więc odstają,
W mentalności tych na czele,
Bo są gorsi, wichrzyciele.

str. 12 / Pod Napięciem 190 / 4 / 2018

str. 13 / Pod Napięciem 190 / 4 / 2018

str. 14 /Pod Napięciem 190 / 4 / 2018

Kochanie jesteś zazdrosna?– Nie.– Kochanie, daj buzi.
Nie!– No daj.– Niech ci da ta szmata, co lubi twoje
zdjęcie na Facebooku.
***
Żona do męża:– Co robisz?– Nic.–
Przecież wczoraj nic nie robiłeś!– Ale nie skończyłem.
***

Żona do męża: – Dlaczego wróciłeś do domu o 5 rano?!
– A dokąd jeszcze w tym mieście można pójść o piątej rano?!

-10,43 zł. wartość akcji Enea 30.04.2018 r . godz. 11,10.
-3% stopa bezrobocia w Gorzowie Wlkp. na koniec lutego
2018 r. tj. 1,7 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec grudnia
wynosiło 2,6 % i było najniższe w historii Gorzowa Wlkp.
-5,3 % stopa bezrobocia w powiecie gorzowskim na koniec
styczna 2018 r. Bezrobocie w innych regionach północy naszego województwa : 3,6 % -powiat słubicki, -13,3 % powiat międzyrzecki.
Prawo do zasiłku przysługiwało co szóstemu bezrobotnemu (pierwsze
3 miesiące 831,1 zł., kolejne 6 miesięcy -652,6 zł.).
-4699,96 zł.- średnia płaca w I kwartale 2018 r. w sektorze
przedsiębiorstw.(bez wypłat nagród z zysku).
-3,6 tys. zł. średnia pensja w Gorzowie Wlkp. (mediana wynosi tylko 2,5 tys. zł.). Jak płacą zakłady pracy:- Jeronimo Martins
(nowo otwarte magazyny sieci Biedronka) 3,4 tys. zł., początkujący urzędnik- 2,6 tys. zł., - kierowca MZK z dwuletnim
stażem- 2,9 tys. zł., -urzędnik magistratu-3 985 zł.
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