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Wieża Katedralna i cała Katedra wymaga kosztownego remontu. Wiele instytucji zbiera fundusze na ten cel. Władze różnych szczebli obie1.07.2018 Pierwsza rocznica pożaru Katedry.
cały pomoc w jak najszybszym remoncie i otwarciu świątyni. Kiedy to
2 lipca 2017 Gorzów Wlkp. obchodził 760 rocznicę nadania praw nastąpi jeszcze nie wiadomo. Cały czas rozprowadzane są cegiełki na
miejskich. Władze miasta by godnie uczcić okr ągłą r ocznicę za- remont Katedry. Zachęcamy wszystkich do ich kupna.
planowały wiele atrakcji. Dni Gorzowa 2017 rozpoczęły się 30 czerwca i miały trwać do 2 lipca. 2017 r. W wigilię święta 1 lipca 2017 r.
trwały rocznicowe obchody.

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

O godz. 18 zauważono dym na 40 metrowej wieży Katedralnej.
Przerwano mszę świętą , która w tym czasie odbywała się w świątyni i
przystąpiono do akcji gaszenia pożaru. Dni Gorzowa 2017 również
przerwano, wszyscy skupili się na ratowaniu Katedry.

Tak Katedra wyglądała w czerwcu 2018 r.

2.07.2018 r. O umowie społecznej,
PPE i odprawie emerytalnej.

Walka z pożarem trwała całą noc, a rano dogaszano jeszcze pojeStrona społeczna podczas negocjacji
dyncze zarzewia ognia. W akcji r atowniczej uczestniczyło 200 1. Umowa społeczna – nowe Porozumienie.
strażaków i 55 wozów. Gor zowianie spontanicznie uczestniczyli w Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w Poznaniu doszło do roboczewynoszeniu z zalanej Katedry jej wyposażenia.
go spotkania zespołu ds. nowej umowy społecznej. Zgodnie z propozycją z 11 czerwca przy głównym stole negocjacyjnym zasiadło po 9
przedstawicieli stron dialogu w GK Enea. Przedstawiciele stron i
doradcy zasiedli w drugim rzędzie, bez prawa głosu.
Spotkanie rozpoczął Bogdan Klepas (doradca zarządu Enea S.A.).Po
zagajeniu przekazał głos członkowi zarządu Enea S.A. Zbigniewowi
Piętce, któr y po apelu o „elementarną gospodarność” oddał głos
prezesowi Enea Operator Andrzejowi Kojro. Prezes Operatora rozpoczynając negocjacje stwierdził - „dobry początek gwarantuje szybkie
porozumienie” i podkreślił, że „strona pracodawców w negocjacjach
kierować się będzie zasadami społecznej gospodarki rynkowej”. NaWieża została poważnie uszkodzona i po zakończeniu akcji ratow- stępnie zabrał głos dyrektor Jędrzyński , który przedstawił stanowisko
niczej ze względów bezpieczeństwa zdjęto z niej górną kopułę.
strony pracodawcy, nawiązujące do uwag przesłanych przez stronę
społeczną do Regulaminu prowadzenia negocjacji nowej umowy
społecznej dla GK Enea. Wywiązała się długa dyskusja, któr ą z
ramienia zarządów prowadził prawnik. Spotkało to się z protestem
strony związkowej. Po przerwie na życzenie pracodawców, udało się
uzgodnić i podpisać w/w regulamin. Później pr zedstawiono nam
wyniki GK Enea za 2017 r. , pierwszy kwartał 2018 r., oraz plany
inwestycyjne. Wszystko po to, byśmy nie przesadzali w naszych
oczekiwaniach dotyczących nowej umowy społecznej. Po tym
punkcie próbowano zakończyć spotkanie twierdząc, że przesłany 22.06.2018 r. wspólny projekt Porozumienia strony związko(Ciąg dalszy na stronie 3)
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liśmy na to, że „dobra zmiana” zacznie realizować wcześniejsze porozumienia i odetnie się od chorych pomysłów POprzedników (SOP,
CUW,PDO umowy śmieciowe). Niestety deklaracje i dobre chęci
wielokrotnie powtarzane przy okazji różnych spotkań nie znalazły
odbicia w rzeczywistości. Nasze kolejne propozycje polubownego
załatwienia tematu Zdroiska, natrafiały na „obiektywne trudności”.
Zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych –brak
zgody organów właścicielskich. Mimo bardzo dobrych wyników osiąganych przez GK Enea (ponad miliard zysku za 2017 r.) wypłacenie
premii specjalnej uprawnionym Pracownikom okazało się też
niemożliwe – „byłoby to bardzo niesprawiedliwe, jest to zły pomysł.
Każdy mógłby domagać się takiej nagrody”. Ciekawe co ma wspólnego ze sprawiedliwością wypłacenie w 2017 r. nagród niewynikających z ZUZP bez jakiejkolwiek wiedzy strony związkowej ( 13
osób otrzymało nagrody od 775-37500 zł). Wykazała to tegoroczna
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
Przez ponad dwa lata nie opisywaliśmy kolejnych etapów prac zespołu, (który ostatecznie nazwano ds. premii specjalnej ). Proszono nas o
dyskrecję miało to pomóc w załatwieniu tematu. Przez ten okres zarząd ze swej strony nie przedstawił żadnej propozycji, która załatwiłaby temat Zdroiska… Potrafił tylko zasłaniać się brakiem zgody RN
Enea S.A. i przedstawiać kolejne opinie prawników, które negowały
nasze propozycje. Opinia prawna odziedziczona PO POprzednikach
jest dla zarządu wiążąca-„Porozumienie ze Zdroiska jest nieważne”. Takiego r ozumowania nie zmieniły nawet dwa wyr oki Sądowe:- Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 27.06.2017
r.: Str . 3 „W ocenie Sądu porozumienie z 28.05.2008 r. jest źródłem
prawa pracy”. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia
17.10.2017 r.Str . 3 Sąd I instancji zważył co następuje:„ W ocenie
Sądu I instancji porozumienie z 28.05.2008 r. stanowi źródło prawa
pracy”.Str. 9 „Sąd Okręgowy zaakceptował w całości ustalenia faktyczne i rozważania Sądu I instancji.”
Próbowaliśmy też dochodzić swych praw przed Sądami. Zdaniem
Sądów Porozumienie ze Zdroiska jest źródłem prawa pracy, jednakże
roszczenia wynikające z tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego uległy przedawnieniu. Utr udnianie spor ządzenia r egulaminu
Strony podpisują aneks do umowy PPE z AVIVĄ
wypłaty świadczenia poprzez nieudostępnianie list pracowników i tym
3. Odprawa emerytalna –zmiana zapisów ZUZP.
samym niewypłacenie kwoty 14,5 mln. zł. było złamaniem PorozuKolejny raz poruszyliśmy temat zmian dotyczących zapisów ZUZP mienia i tym samym prawa pracy, jednakże uległo przedawnieniu
wykreślenie terminu lub wydłużenie okresu przejścia na ustawową
po 3 latach od wymagalności wypłaty tego świadczenia. Pisma,
emeryturę, z zachowanie odprawy emerytalnej wynikającej z
żądania strony związkowej kierowane do zarządu oraz cała koresponZUZP. 13 czerwca 2018 r. strona społeczna uzgodniła wspólne stano- dencja w tym temacie nie przedłużyła zdaniem Sądów okresu przewisko i złożyła pracodawcy propozycje kompromisową polegającą dawnienia.
na wydłużeniu terminu przejścia na emeryturę do 1 roku.
7 lutego 2018 pr zedstawiliśmy temat Ministr owi Ener gii KrzysztoDyr. A. Pelczarska poinformowała nas, że spotkanie w tym temacie
fowi Tchórzewskiemu i pr zekazaliśmy mu komplet dokumentów
odbędzie się 11 lipca 2018 r.
w tej sprawie. Niestety nic z tym nie zrobił.
Jak widać z powyższej relacji nadziei na pozytywne załatwienie
2.07.2018 Porozumienie Zdroisktego tematu raczej już nie ma.
zespół zakończył pracę.
No chyba, że „DOBRA ZMIANA” dotrze wreszcie do GK Enea.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

wej oraz wcześniejsze porozumienia i umowy muszą zostać
dokładnie przeanalizowane. Zaproponowano nam kolejny termin
spotkania na koniec sierpnia!!!
Spotkało to się z ostrą reakcją strony społecznej. Było to sprzeczne z
ustaleniami z 11 czerwca gdzie ustalono harmonogram spotkań
(co dwa tygodnie). Dłuższa dyskusja w tym temacie doprowadziła
nas do wniosków, że są to negocjacje w złej wierze i ,że nie po to
niektórzy wyjeżdżali o 3 w nocy jechali 500 km., żeby kończyć
spotkanie na takim etapie. Zaproponowaliśmy sczytywanie projektu Porozumienia, i uzgadnianie kwestii, które są do przyjęcia
przez obie strony. Niestety pracodawcy stwierdzili, że nie są gotowi do negocjacji. Ostatecznie ustalono kolejny termin „negocjacji”
na 16 lipca 2018 r.
2. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE).
Strony dialogu społecznego w Enea S.A. podpisały wreszcie aneks do
umowy z firmą AVIVA prowadzącą PPE w Enea. Reasekuracja- 10
% odprowadzanej składki na PPE, zostaje zmniejszona do 7
% świadczenia zostają na tym samym poziomie. Tym samym 93
% składki na PPE będzie pracowało na przyszła emeryturę.

3.07.2018 Obradował ZR Gorzów
NSZZ Solidarność
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji
2018-2022 r. zebraniu spotkali się nowo wybr ani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).

W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. polubownego
załatwienia tematu realizacji postanowień Porozumienia ze
Zdroiska. Niestety po ponad dwóch latach pr acy, nie doszło do
uzgodnień, które pozwoliłyby chociaż w części zrealizować w/w Porozumienie. Po raz kolejny potwierdziło się powiedzenie, że jak się chce
załatwić temat, to siada się do stołu i dokonuje stosownych uzgodnień,
a jak chce się go rozmydlić to powołuje się kolejne zespoły.
Po okresie błędów i wypaczeń (popr zedni zar ząd Enea S.A.) liczy-

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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(Ciąg dalszy ze strony 3)

3.Umowa o zakazie konkurencji. Str ona pr acodawcy poinfor mowała, że ujednoliciła treść umowy (dotychczas funkcjonowało 6 wzorów) i, że wszyscy Pracownicy powinni podpisać umowę do końca
września 2018 r. Poinformowano nas również, że Pracownikom prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z umową po zgłoszeniu
tego faktu, będą wydawane pozwolenia na prowadzenie takiej działalności. Dotychczas udzielone zwolnienia będą nadal obowiązywały.
Strona społeczna zawnioskowała o dodatek finansowy dla osób, które
zadeklarują, że nie będą prowadziły działalności konkurencyjnej
dla Enea. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że nie ma takiej możliwości.
4.Warunki szczególne. Podsumowano efekty pr ac zespołu. Aktualnie trwa analiza stanowisk pracujących w takich warunkach (zał. nr. 7
do ZUZP).
5.Etatyzacja i standaryzacja. Efektów pr ac zespołów do tego powołanych nie dostaliśmy (mieliśmy je dostać w marcu 2017 r.). Firma
zewnętrzna bada materiały opracowane prze zespoły. Wycinkowo
Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność
Tematyka obrad ZRG:
przedstawiono etatyzację w liniach biznesowych (majątek sieciowy
i rozwój i inwestycje). W tych pionach jest zgoda na zwiększenie
1. Podjęto uchwałę ws. liczebności Prezydium ZRG. (5 osób).
2. W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium: zatrudnienia w Oddziałach Dystrybucji o 50 etatów ( Poznań-31,
Grażyna Czerepowicka –Skarbnik , -Włodzimierz Sapór- Sekretarz, Szczecin-8, Bydgoszcz-6, Zielona Góra-3, Gorzów Wlkp.-2).
6. Dysproporcje płacowe. Na pr zykładzie gr upy elektr omonter ów
-Jan Czarnecki- Członek, -Roman Grochowski- członek. Skład
Prezydium uzupełnił Przewodniczący Waldemar Rusakiewicz.
przedstawiono analizę tych dysproporcji oraz długofalową politykę
3. Zarząd ustalił wynagrodzenie Przewodniczącego na kadencję 2018- niwelowania dysproporcji. Pr zy podziale kwot uznaniowych wynikających z porozumienia płacowego 1080 elektromonterów dostało
2022.
4.Omówiony plany związane z obchodami rocznicowymi 31 sierpnia indywidualne przeszeregowania. Średnia kwota podwyżki wynio1980 i 1982 r.
sła -116 zł. (od 5 do 565 zł.).
5. Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. Omówiono efekty zbiór ki 7.Średnia płaca zasadnicza w Operatorze. Miesiąc temu wystąpilifunduszy na ten cel, stopień zaangażowania w zbiórkę struktur związ- śmy o podanie wiarygodnej średniej płacy zasadniczej w 2017 r. w
kowych, oraz stan zaawansowania budowy pomnika. Przedstawiono
Operatorze. Podawano nam różne dane (różnica 300 zł.). Temat
też plany związane z odsłonięciem pomnika (31.08.2018 r.)
do wyjaśnienia i załatwienia.
6.Uczestnicy posiedzenia Komisji Krajowej (19-20.06.2018 Zakopa8.Szkolenia. Pr zedstawiono har monogr am szkoleń , któr y ma obne) przedstawili tematykę jaką zajmowała się Komisja.
jąć kadrę kierowniczą. Będą to szkolenia z zakresu kompetencji me7.RODO –ochrona danych osobowych. Członkowie ZRG widzą
nadżerskich i budowania zespołów. „Akademia menadżera” -to
pilna potrzebę zorganizowania szkolenia dla struktur związkowych
niezbędne minimum dla kadry kierowniczej. Pozostali Pracownicy
związanych z tą tematyką. Pracodawcy wykorzystując RODO zaczy- też będą objęci programem szkoleń.
nają utrudniać działalność związkową.
9. Zdroisk przyszłość Ośrodka Szkoleniowego. Pr zy okazji tematu
8.Budżet ZRG. Nowy ZRG chce poznać budżet pr zyjęty w kwiet- szkoleń, strona społeczna zasugerowała, żeby przy organizacji między
niu 2018 r. Informacja taka zostanie przedstawiona na następnym
innymi w/w szkoleń korzystać z Ośrodka Szkoleniowego w Zdroizebraniu.
sku. Należy podjąć działania w celu przejęcia ośrodka od Enea
9.XX Bieg Solidarności. 8 wr ześnia 2018 odbędzie się kolejna edy- S.A. (przy wydzielaniu Operatora, zapomniano tego zrobić).
cja Naszego Biegu. Omówiono koszty z tym związane oraz sprawy
10.Prawa jazdy kat. C+E. Oper ator nie będzie zwiększał liczby
organizacyjne.
pracowników posiadających dodatkowe uprawnienia do prowadzenia
10. ZRG przyjął stanowisko w sprawie wieku emerytalnego w powia- pojazdów. Już przeszkolonym, którym kończą się okresy ważności
praw jazdy pracodawca pokryje koszty ich wymiany.
zaniu z latami składowymi (35 lat kobiety, - 40 mężczyźni).
11.Ustalono termin następnego ZRG (21.08.2018 r.)
11.Szczepienia przeciw kleszczom. Oper ator nie zamierza prowadzić akcji szczepień. Środki odstraszania kleszczy mają je zastą5.07.2018 Rozmowy o problemach w Operatorze. pić. Enea Ser wis testuje aktualnie takie śr odki.
12.Dyżury domowe. Godziny pełnienia dyżur ów. Zgodnie z SAPem są do 20.00. Niektórzy przełożeniu nie potrafią kierować podległymi zespołami i mają z tym problem. J ak najbar dziej przyda im
się „Akademia menadżera” szczególnie z zakresie budowania i
kierowania zespołem. Dualizm zapisy ZUZP i SAP jest do ewentualnego rozwiązania przy okazji aktualizacji zapisów ZUZP. Do rozważenia jest temat podwyższenia ryczałtu za pełnienie dyżuru.
13. Transport-przestarzała flota. Na samochody osobowe i specjalistyczne aktualnie trwają procedury przetargowe.
14.Aktualizacja zapisów ZUZP. Spotkanie zespołu do tego powołanego odbędzie się 17-18.07.2018 r.
Kończąc spotkanie prezes A. Kojro nawiązał do toczących się negocjacji związanych z zawarciem nowej Umowy Społecznej. Negocjatorom życzył powodzenia -„można się pomodlić w tej intencji”.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. Tematy do załatwienia nawar stwiają się, więc agenda spotkania była dość obszerna:
1. Ekwiwalent za pranie i okulary ochronne. Po negocjacjach
uzgodniono następujące wartości ekwiwalentów: -za pranie: I grupa
-11 zł. -II grupa -21 zł.-III grupa-42 zł. -za okulary -216 zł., za
szkła -146 zł.
2.Skierowania do Sanatorium Energetyk. Rezer wę niewykor zystanych skierowań (55) podzielono na Oddziały Dystrybucji proporcjonalnie do zainteresowania: Bydgoszcz-40, Szczecin-8, Zielona Góra 3, Gorzów Wlkp.-2, Poznań -2.

5.07.2018 Energa i Enea dadzą zgodę na zawarcie
przez Elektrownię Ostrołęka umowy z
konsorcjum GE Power
Rady nadzorcze Energi i Enei zdecydowały, że spółki na NZW
Elektrowni Ostrołęka będą głosować za podjęciem uchwały stwierdzającej wyrażenie zgody na zawarcie umowy z generalnym wykonawcą
nowego bloku energetycznego: konsorcjum GE Power (lider) i
Alstom Power Systems - podały Energa i Enea w oddzielnych komunikatach.
(Ciąg dalszy na stronie 5)

(Ciąg dalszy ze strony 4)
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9.07.2018 Spotkanie w Enea Trading

Spółki zastrzegły, że wyrażenie zgody przez RN, jak również ewentualne podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników Elektrowni
Ostrołęka, nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie
polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP - notice to proceed). Wydanie
NTP wymaga bowiem m.in. uprzedniej zgody rad nadzorczych Enei i
Energi w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej
zgody przez ich walne zgromadzenia na przystąpienie do etapu
budowy.

13.07.2018 Umowa na budowę
ostrołęckiej elektrowni podpisana.
W Ostrołęce podpisano kontrakt z generalnym wykonawcą
(konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems) na budowę elektrowni węglowej o mocy 1000 MWe za 6,023 mld zł brutto.
Wspólne zadanie Energi i Enei r ealizowane jest na podstawie
umowy inwestycyjnej przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka. W
czwartek 12 lipca w Ostrołęce przedstawiciele spółki celowej podpisali umowę z generalnym wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie
dialogu konkurencyjnego. Postępowanie wygrało konsorcjum spółek
GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS). Wartość
oferty konsorcjum to 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.
Wykonawca GE Power ma wybudować w trybie "pod klucz" kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1000 MWe i
sprawności na poziomie 46 proc. Wykonawca jest zobowiązany m.in.
do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na
budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych
oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Wyznaczniki inwestycji to nowoczesne technologie i najwyższe standardy środowiskowe.
Ostrołęcka elektrownia ma być ostatnią w Polsce elektrownią węglową. W pr asie br anżowej r egular nie pojawiają się niepr zychylne
jej budowie komentarze. Specjaliści twierdzą, że inwestycja jest całkowicie nieopłacalna. Tymczasem lokalni politycy liczą na to, że budowa nowego bloku energetycznego to szansa dla regionu na nowe miejsca pracy. To tylko krótkotrwała wizja, bo nowa elektrownia zatrudniać będzie mniej pracowników, niż obecna. Samorząd liczy za to na
wysokie wpływy z podatków i spłatę zaciągniętego ponad stumilionowego długu Ostrołęki. Aby walczyć o pieniądze z podatków miasto od
1 stycznia 2018 r. ma nowe granice. Ostrołęka się o prawie 500 ha.
Miasto powiększyło się o trzy sołectwa z gminy Rzekuń, na terenie i
w pobliżu których budowana ma być nowa elektrownia.
Jeżeli budowa nie zostanie wstrzymana (co stało się już w 2012 roku),
za kilka lat w Ostrołęce będzie spalanych aż 200 wagonów węgla na
dobę. Podpisanie umowy z wykonawcą nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac, a jedynie
zwiększa prawdopodobieństwo wybudowania bloku.

W Poznaniu Zarząd Enea Trading Sp z o. o. (ET) reprezentowany
przez Dawida Klimczaka- Prezesa Zarządu i Rafała DomaszewskiegoCzłonka Zarządu spotkał się ze stroną społeczną.
Przebieg spotkania:
1) Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Enea Trading- Pan Dawid
Klimczak infor mując, że spotkanie zostało zor ganizowane w celu
kontynuacji rozmów dotyczących utworzenia wspólnego ZUZP w
ET
2) Prezes przedstawił prezentację, która zawierała harmonogram
wdrożenia ZUZP, któr y został zaakceptowany pr zez wszystkie
strony na spotkaniu w dniu 8 marca b.r. oraz propozycję Pracodawcy
w jakim kształcie wyglądać będzie ZUZP. Zarząd zaproponował wyłączenie spod ZUZP kadrę Zarządzającą oraz Doradców i Radców
Prawnych oraz pracowników Departamentu Obrotu oraz Departamentu Zarządzania Portfelem. Pr zypomniał, że ideą wdr ożenia
ZUZP w ET było ujednolicenie systemu układów zbiorowych obecnie
obowiązujących w Spółce. Zarząd zaznaczył również, że wprowadzenie wspólnego ZUZP na bazie ZUZP Poznańskiego nie może wprowadzać wzrostu kosztów Pracodawcy.
3) Strona Społeczna uznała, że Pracodawca zaproponował zbyt
szerokie wyłączenie grup pracowników a wpr owadzony ZUZP
powinien obejmować wszystkich pracowników. Zaznaczyła, że do
rozpoczęcia negocjacji dotyczących poszczególnych wyłączeń, potrzebne są liczby, w związku z czym poprosiła o udostępnienie informacji dotyczących kosztów poszczególnych składników ZUZP
oraz kosztów poszczególnych grup pracowników. Str ona Społeczna chciałaby, by śladem innych spółek z Grupy Kapitałowej, wszystkie wspólne elementy ZUZP-ów znalazły się również w ZUZP ET.
Wprowadzenie ZUZP zawsze będzie wiązać się z kosztem dla Pracodawcy.
4) Zarząd poinformował Stronę Społeczną, że przekaże do Enea
Centrum prośbę dotyczącą przygotowania zestawienia kosztów
poszczególnych składników ZUZP oraz grup pracowników z Departamentu Obrotu i Departamentu Zarządzania Portfelem. Po
ich otrzymaniu zaprosi Stronę Społeczną na kolejne spotkanie w celu
odbycia dalszych rozmów. Dane, o które poprosiła Strona Społeczna
jednakże są tak obszerne, że wydłuży to proces negocjacyjny.

11.07.2018 Rzeź Wołyńska 75 rocznica.

Rocznica, która była zapomniana, od kilku lat coraz mocniej przebija się do świadomości Polaków. 11 lipca to dzień, w którym upaW wydarzeniu oprócz ministra Krzysztofa Tchórzewskiego wzięli
miętniane są ofiary brutalnych mordów dokonanych na polskich
również udział: Henryk Kowalczyk - minister środowiska, John Armmieszkańcach terenów dawnych Kresów Rzeczypospolitej.
strong - radca do spraw ekonomicznych w Ambasadzie Stanów ZjedKrwawa niedziela - taką nazwą określa się 11 lipca 1943 roku. Tego
noczonych w Polsce, prezesi spółek: Energa S.A. - Arkadiusz Siwko i
dnia rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przeEnea S.A. - Mirosław Kowalik, parlamentarzyści oraz przedstawiciele
prowadzona przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu,
władz samorządowych Ostrołęki na czele z prezydentem miasta
(Ciąg dalszy na stronie 6)
Januszem Kotowskim.
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określana mianem rzezi wołyńskiej. Tylko tego dnia zaatakowano
Polaków z około 100 miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej.

niedostateczne. J ak się pr zyjęło mawiać lepiej później niż wcale .
Zarząd Enea SA z pełną powagą i odpowiedzialnością przy współudziale zarządów Sp. GK Enea , strony społecznej jak i samych pracowników ma zamiar znacząco poprawić obecną , niezadawalającą
sytuację w ocenie wskaźników satysfakcji pracowników GK Enea.
Sprawdzianem tych działań będzie ponowna ankieta przeprowadzona w 2020r.
Nie życzę sobie
publikacji mojego
wizerunku

Rzeź wołyńska
Szacuje się w rozpoczętej w 1943 roku, a trwającej miejscami
do 1944 roku akcji, zginęło ponad 100 tys. Polaków zamieszkujących te tereny. Ukraińcy mówią o 10-12, a nawet 20 tysiącach swoich ofiar, jednak część z nich została zamordowana przez nacjonalistów za pomoc Polakom. Celem akcji było zmuszenie do ucieczki
wszystkich Polaków z Wołynia.
Organizacją odpowiedzialną za masowe, wyjątkowo brutalne
w swej prymitywnej formie mordowanie Polaków była, Ukraińska
Powstańcza Armia – zbrojne ramię jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Do mordowania mieszkańców pochodzenia
polskiego stosowano głównie narzędzia rolnicze, a zadawanie śmierci
było okrutne i bolesne. Partyzanci UPA atakowali często w
niedziele i święta zamykając Polaków w kościołach i podpalając je.
Ideologowie zbrodni
Przywódcą jednej z frakcji OUN był Stepan Bandera. Jako działacz,
a potem przywódca ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego
w międzywojennej Polsce, Bandera był organizatorem akcji terrorystycznych przeciwko państwu polskiemu i ZSRR, m.in. zamachów
w 1933 roku na konsulat radziecki we Lwowie oraz w 1934 roku
na ministra spraw wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego.
Za zamach na Pierackiego został skazany na karę śmierci, zamienioną
następnie na dożywocie. Uwolniony został po upadku II Rzeczypospolitej. 30 czerwca 1941 roku Bandera ogłosił we Lwowie powstanie
niepodległego państwa ukraińskiego, za co w lipcu 1941 był aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie w Sachsenhausen. Przebywał tam do września 1944 r. Po II wojnie światowej Bandera zamieszkał w Monachium pod przybranym nazwiskiem Stefan Popiel. Zginął w październiku 1959 roku zamordowany przez agenta
KGB Bohdana Staszyńskiego.
Generał Roman Szuchewycz, pseudonim Taras Czuprynka, urodził się
30 czerwca 1907 roku w Krakowcu, we wschodniej Galicji. Jako członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) był w latach 19341937 więziony przez władze polskie za działalność terrorystyczną.
W czasie drugiej wojny światowej współorganizował bataliony ukraińskie w służbie niemieckiej - Roland i Nachtigall. W 1943 roku stanął na czele UPA, którą dowodził do swej śmierci - zginął otoczony
przez wojska NKWD 5 marca 1950 roku w Biłohoroszczy koło
Lwowa.

Po spotkaniu doszło jeszcze do rozmów już w gronie trzech organizacji będących stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
(ZUZP) w ENEA S.A. i pani dyr . Anety Pelczarskiej w spr awie
podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP dla ENEA S.A.
Zmiany w ZUZP dotyczyły załącznika nr 1 mówiącego o odprawach
emerytalnych oraz propozycji zmiany załącznika nr 3 w którym
zawarte są zasady budowy Tabeli Płac. Pr acodawca nie przychylił
się do propozycji strony społecznej w sprawie wydłużenia terminu
w którym pracownik może odejścia na emeryturę bez utraty odprawy emerytalnej wynikającej z ZUZP z 3 miesięcy do 12 lub
przynajmniej do 9 miesięcy. Udało się wynegocjować z Pracodawcą
wydłużenie tego terminu tylko do 6 miesięcy i taki protokół ze
zmianami załącznika nr1. Został przez strony podpisany (Protokół
Dodatkowy Nr 37 do ZUZP) . Jeśli chodzi o zmiany w załączniku
nr3 to propozycja pracodawcy nie spotkała się z akceptacją strony
społecznej, nadal stoimy na stanowisku iż nie ma potrzeby umieszczania tabeli płac w ZUZP, natomiast pracodawca winien corocznie publikować uzgodnioną ze strona społeczną aktualną Tabelę
Płac.

16.07.2018 Negocjacje
Nowej Umowy Społecznej dla GK Enea.

W Poznaniu kontynuowano negocjacje związane z zawarciem nowej
Umowy Społecznej- Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Enea.
Skład Zespołu negocjacyjnego po stronie Pracodawców: Zbigniew
Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A. Andrzej
Kojro - Prezes Zarządu ENEA Operator, Tadeusz Dachowski - Wice11.07.2018 Badanie Satysfakcji Pracowników
prezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy w ENEA Operator,Lech Żak
w GK Enea, odprawa emerytalna- Prezes Zarządu ENEA Połaniec,Adam Partyka - Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych LW Bogdanka,Sławomir Jankiezmiana zapisów ZUZP.
wicz
- Prezes Zarządu ENEA Centrum,Dawid Klimczak - Prezes ZaW Poznaniu w siedzibie Enea SA spotkały się stronu dialogu społeczrządu Enea Trading,Wiktor Dulewicz - Prezes Zarządu Enea Ciepło.
nego GK Enea .
Skład Zespołu negocjacyjnego po stronie Organizacji Związkowych:
Głównym tematem spotkania było podsumowanie przeprowadzonej
Tadeusz Mikłosz - Międzyzakładowy Związek Zawodowy
ankiety satysfakcji pracowników GK Enea, a może r aczej wycią"Synergia" Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA,Patryk Jarosz gnięcie w końcu daleko idących wniosków przez zarządy Sp. GK
Enea w sprawach , które od wielu lat są zgłaszane i nagłaśniane przez Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników GK ENEA,
stronę społeczną. Historia pokazała, że zaangażowanie ze strony pra- Ryszard Korzenecki - Międzyzakładowy Związek Zawodowy
(Ciąg dalszy na stronie 7)
codawców w kierunku uwzględnienia uwag strony społecznej było
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Pracowników GK ENEA, Leszek Kasiński - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego przy Elektrowni Połaniec S.A., Grzegorz Jadwiżuk - Związek Zawodowy Górników w
Polsce Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A., Zenon Stolarski - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w ENEA Wytwarzanie
Sp. z o.o., Antoni Pasieczny - NSZZ "Solidarność" Komisja Międzyzakładowa Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A., Jacek Bolek - Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność ENEA Wytwarzanie Sp. z
o.o., Krzysztof Nawrocki - Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea.
Oraz: Wojciech Jędrzyński - Dyrektor Departamentu Zarzadzania
Operacyjnego w ENEA S.A., Przemysław Andrzejewski - Kierownik
Biura Panowania Strategicznego w ENEA S.A. Bogdan Klepas - Doradca Zarządu w ENEA S.A.
Przebieg spotkania
Przywitanie gości przez Pana Zbigniewa Piętkę Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
Agenda spotkania:
1.Zaprezentowanie Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA - Pan
Przemysław Andrzejewski - Kierownik Biura Panowania Strategicznego ENEA S.A.
2.Zaprezentowanie kosztów wynikających z zaproponowanych przez
Stronę Społeczną zapisów Umowy Społecznej - Pan Zbigniew Piętka Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A., koszt wszystkich propozycji strony społecznej zamyka się w okolicy 54 milionów rocznie.
3.Przedstawienie założeń do Porozumienia Społecznego - Wojciech
Jędrzyński - Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego w
ENEA S.A.,
4.Odniesienie się do tematu gwarancji zatrudnienia - Zbigniew Piętka
- Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENEA S.A.
Główne sprawy podnoszone przez Stronę Społeczną
1.Wszystkie spotkania dot. Umowy Społecznej mają być
protokołowane,
2.Strona Społeczna wskazała, że gwarancje zatrudnienia są dla Pracodawców „bezkosztowe", pr zedłożona pr zez Pr acodawców pr opozycja gwarancji nie daje rzeczywistych gwarancji zatrudnienia,
3.Zaprezentowane przez Pracodawców założenia do umowy społecznej zawierały rozbieżne z wcześniejszymi ustaleniami wskazania dotyczące reprezentacji i możliwości podpisania dokumentu przez Stronę
Pracodawców.
4.Wskazanie konta MPK dla kosztów przejazdów i pobytów zgodnie z
art. 5 Zasad prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea.
Podsumowując spotkanie Prezes Piętka zadeklarował, że Porozumienie Społeczne ma być ramą do późniejszej implementacji do
ZUZP-ów obowiązujących w Spółkach, oraz wskazał, że gwarancja zatrudnienia ma dotyczyć etatyzacji, dyskusyjne jest danie
gwarancji zatrudnienia wszystkim pracownikom.
Kolejne spotkanie ze Stroną Społeczną ustalono na 20 sierpnia
2018 r

17.07.2018 LW Bogdanka
Sponsorem Strategicznym Górnika Łęczna.

Bogdanka przedłużyła umowę sponsorską z Górnikiem Łęczna.
LW Bogdanka kontynuuje współpracę sponsorską z klubem piłkarskim Górnik Łęczna, pozostając Sponsorem Strategicznym. Umowa o
współpracy obowiązuje do końca 2021 r., zawiera także szczegółowe porozumienie do końca 2019 r. J ednym z istotnych elementów
porozumienia Bogdanki i Górnika Łęczna jest dalsza współpraca w
zakresie rozwoju Akademii Sportu, kierowanej do dzieci i młodzieży z
Lubelszczyzny. W gronie wspieranych przez Akademię dyscyplin,
oprócz piłki nożnej, są także sekcje tenisa stołowego oraz badmintona.

23.07.2018 Spotkanie w Enea Pomiary.
W Poznaniu Zarząd ENEA Pomiary sp. z o.o. (EP) spotkał się ze
Związkami Zawodowymi.
Zarząd EP reprezentowany był przez Aleksandra Wilskiego Prezesa
Zarządu i Mirosława Jamrożego Wiceprezesa ds. Organizacyjnych.
Tematyka spotkania:
1. Procedura Rekrutacji w EP. 22 czerwca 2018r. Zarząd przekazał
projekt nowej procedury. Strona Związkowa wniosła o odłożenie rozmów na temat treści Procedury Rekrutacji w EP do czasu uzgodnienia
Procedury rekrutacji w ENEA S.A. Strona Związkowa zakłada możliwość wprowadzenia regulacji dotyczących procesu rekrutacji w Spółce do ZUZP EP.
Strony uzgodniły że prace dotyczące Procedury rekrutacji zostaną
wznowione w późniejszym,
uzgodnionym przez Strony terminie.
2. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) w EP. W związku z
pismem z dnia 20 czerwca 2018 r., skierowanym do Zarządu ENEA
Pomiary przez KM NSZZ „Solidarność” w sprawie zastąpienia Umowy regulującej zbiorowe stosunki pracy w GK ENEA z dnia 5 marca
2003 Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy ENEA Pomiary, Strony uzgodniły następujący tryb postępowania:
- Sprawdzenie formy rozwiązania Umowy z dnia 5 marca 2003.
-Zawarcie Porozumienia o stosowaniu ZUZP ENEA S.A. przez EP.
- Zarejestrowanie ww. Porozumienia w Państwowej Inspekcji Pracy.
-Wypracowanie i uzgodnienie zmian ZUZP EP uwzględniających
specyfikę Spółki po zarejestrowaniu Porozumienia o stosowaniu
ZUZP.

24.07.2018 Nagroda na Dzień
Energetyka 2018.
Nawiązując do porozumień płacowych
zawartych w Spółkach GK Enea w 2018 r.
wystąpiliśmy do zarządów z następującym pismem:
„ W związku ze zbliżającym się terminem
wypłaty nagrody z okazji na Dzień Energetyka, wnosimy zgodnie z porozumieniem płacowym, o rozpoczęcie negocjacji
wysokości tej nagrody”.
Nagroda zgodnie z porozumieniem płacowym miała być nie mniejsza niż 1650 zł.
Ostatecznie podczas ustaleń korporacyjnych rekomendowano wypłatę
nagrody w wysokości 1700 zł. brutto. Wypłata nagrody nastąpi 10
sierpnia 2018 r.

24.07.2018 Energa
konsoliduje dystrybucję
Zarządy Energi-Operator oraz sześciu
spółek eksploatacyjnych podpisały dokument finalizujący konsolidację w linii biznesowej dystrybucja - poinformowała Energa.
Jak informuje Energa, połączenie zostanie
dokonane poprzez przeniesienie majątku
spółek do Energi-Operator, a z dniem połączenia, tj.1 października br., EOP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych spółek.
„ Do tej pory zrealizowaliśmy większość zadań określonych w tzw.
wdrożeniu optymalnej struktury Grupy Energa. Te działania udało
nam się przeprowadzić z sukcesem na wszystkich płaszczyznach społecznej, biznesowej, ekonomicznej. Podpisany teraz plan stanowić
będzie zwieńczenie tego procesu. Należy jednak pamiętać, że to największy obszar zadań, a realizacja tego planu wprost przyniesie efekt
synergii” - mówi Arkadiusz Siwko, prezes Energi.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Energa przypomina, że główne kierunki działań zmierzające do wdrożenia optymalnej struktury w Grupie wyznaczono w 2017 roku. Jednym z założeń było uproszczenie struktury tak, by w szybszy i bardziej elastyczny sposób reagować na zachodzące zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w tym głównie na zmieniające się przepisy i
interpretację prawa. Uznano, że najlepszą metodą jest włączenie
spółek, które prawie całość przychodów uzyskiwały z realizacji
prac na rzecz Energi Operatora, do struktur jej oddziałów.
„To największa w historii Energi restrukturyzacja strukturalna.
Przygotowywaliśmy się do niej od wielu miesięcy, a podpisanie planu
połączenia formalnie uruchomiło całość procesu połączenia spółek
prac na sieci z Energą - Operatorem. Przed nami kolejne wyzwania.
Uważam, że nowa struktura umożliwi nam jeszcze sprawniejsze i
efektywne działanie” - mówi Piotr Dorawa, prezes zarządu Energa
Operator.
W linii biznesowej dystrybucji został realizowany projekt, w ramach
którego zaplanowana została konsolidacja Energi Operatora ze spółką
Technicznej Obsługi Odbiorców (TOO) oraz spółkami prac na
sieci. Pierwszy etap tego pr ocesu polegający na konsolidacji EOP z
TOO zakończył się 2 lipca br. Zakończeniem projektu będzie włączenie do struktur EOP sześciu spółek eksploatacyjnych i przygotowanie stanowisk pracy dla prawie dwóch tysięcy pracowników.
Obecnie trwają prace w zakresie zmian w systemach IT, procedur i
procesów, odpowiedniego przypisania pracowników do nowej
struktury organizacyjnej.

jącej i sprzedającej nierzetelne faktury VAT oraz przywłaszczania
pieniędzy i wyłudzania środków unijnych. Wówczas usłyszał zarzuty kierowania przestępstwami zarzuconymi dwóm innych osobom zatrzymanym za wielomilionowe uszczuplenia podatkowe
i pranie pieniędzy.
Więcej informacji na temat przekrętów w energetyce uzyskacie na
naszej stronie internetowej- Menu-Aktualności.

Maciej Owczarek

Maksymilian Górniak Krzysztof Zborowski

27-29.07.2018 DRAWA 2018
spływ kajakowy Szlakiem JP II

26.07.2018 CBA zatrzymało
kolejnego prezesa Enei!
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa Enei
Macieja O. w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy zakupie mostu energetycznego miedzy Polską a Białorusią – dowiedziała się w czwartek PAP.
Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził
zatrzymanie i podał, że dokonali ich agenci z poznańskiej delegatury
CBA. Zatrzymany przez CBA były prezes Enea SA usłyszy zarzuty
w wielkopolskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Poznaniu – dodał.
Pod koniec czerwca CBA zatrzymało dwóch b. członków zarządu
firmy Enea SA w tej sprawie. Śledczy zarzucili Maksymilianowi
G. i Krzysztofowi Z. niekorzystny dla spółki zakup linii energetycznej między Polską a Białorusią. Zakup mostu energetycznego
przyniósł co najmniej 15 mln zł strat, a do transakcji doszło
w sierpniu 2011 r.
Z wcześniejszych informacji Biura wynikało, że zakupu dokonano
od spółki Z. Ltd. z raju podatkowego, od podmiotu prawa cypryjskiego. Stwarzano przy tym pozory korzystnego dla spółki Enea przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia mostu energetycznego, mającego
służyć do eksportu oraz tranzytu energii przez system Białorusi
na rynek Polski i Unii Europejskiej. Linia nie miała jednak wystarczającej mocy, nie przeprowadzono wcześniej analiz dotyczących strony
technicznej i finansowej transakcji – uważają śledczy.
Zdaniem CBA w tej sprawie wiceprezesi – członkowie zarządu Enea –
nie dopełnili ciążących na nich obowiązków. Działając wspólnie
z innymi osobami i dla osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną
osobę, zawarli umowę i doprowadzili do przelania na konto cypryjskiego banku kilkunastu milionów złotych. Zrobili to, mimo
że kupiona spółka nie prowadziła w tym czasie żadnej działalności
gospodarczej i generowała straty – uważają śledczy.
Według agentów CBA Enea kupiła ponad połowę udziałów spółki A.,
która była właścicielem części napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Brześć – Wólka Dobryńska. Z ustaleń CBA wynika,
iż zakup udziałów w spółce A. nie był konieczny do obrotu energią
elektryczną poprzez Białoruś, a kupujący o tym wiedzieli.
Linia ta nie miała wystarczającej mocy, nie zawarto też żadnych
umów handlowych na przesył, a dodatkowo okazało się, że została już
wcześniej wydzierżawiona w całości do 2025 roku innej firmie, której
właścicielem była cypryjska Z. Ltd.
Śledztwo CBA nadzoruje wielkopolski wydział departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
Biuro przypominało, że w czerwcu 2017 r. Maksymilian G. był już
zatrzymany przez CBA w śledztwie dotyczącym grupy wystawia-

Już po raz 12 zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w
Drawnie by uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności szlakiem
Jana Pawła II -Drawa 2018.

Pierwszego dnia (27.07.2018) po przyjeździe i zakwaterowaniu w
namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić
sprawy organizacyjne, oraz skosztować specjałów przywiezionych
z domu oraz przygotowanych przez organizatorów spływu. Gr y i
zabawy na świeżym powietrzu, kąpiel w jeziorze oraz „nocne Polaków rozmowy” wypełniły czas oczekiwania na „próbę sił”.
28.07.2018 „Próba sił”. Po śniadaniu udaliśmy się pier wszy najtrudniejszy etap spływu tj. na odcinek od Drawna do Bogdanki18km Drawą płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Tegoroczna „próba sił” okazała się łatwiejsza niż w tamtym roku
(niski stan Drawy). Część uczestników (szczególnie tych, którzy
płynęli po raz pierwszy) zaliczyła „wodowanie”. Tr asa spływu
prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i najpiękniejszych za(Ciąg dalszy na stronie 9)
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29.07.2018 Lajtowo na Drawie. Po śniadaniu wyruszyliśmy na drugi
kątków Europy . Widoki jakie można było podziwiać r ekompenso- łatwiejszy odcinek spływy tj. Prostynia – Drawno -19 km.
wały trudy spływu.

Krótki odpoczynek w Barnimu or az pyszna pomidor ówka ser wowana przez organizatorów pozwolił nam nabrać sił na dalszą walkę z
Drawą.

Dzika Drawa pozwoliła w pełni ocenić piękno Drawieńskiego Parku
Narodowego. Spływ zakończyliśmy przypływając obok Góry Zamkowej na jezioro Dubie zwane r ównież Adamowo w Drawnie.
Po posiłku udaliśmy się do swoich miejsc zamieszkania. Podczas tegorocznego spływu pogoda była zmienna, ale niedokuczliwa. Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia, opalenizna, zdjęcia oraz nadzieja, że za rok znów się spotkamy na XIII Spływie Solidarności.

Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu Dystrybucji Choszczno a szczególnie Andrzejowi, Emilowi,
Krzyśkowi oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację spływu wielkie słowa podziękowania.

Ok. godz.16.00 zwycięsko dotarliśmy do Bogdanki. Autokar em
udaliśmy się do Posterunku Energetycznego Drawno gdzie czekał
na nas obiad .
Po krótkiej przerwie
poobiedniej spotkaliśmy się przy ognisku i na boisku do
siatkówki. Były
śpiewy historie
ogniskowe, oraz
pasowanie na kajakarza tych , którzy
pierwszy raz uczestniczyli w naszym
spływie.
Noc znowu okazała
się bardzo krótka.

31.07.2018 Rezygnacja członka RN Enea S.A.
Zarząd ENEA S.A. poinformował, że w dniu 31 lipca 2018 roku
do Spółki wpłynęła datowana na ten sam dzień rezygnacja Pana
Rafała Szymańskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
ENEA S.A. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Wiersz Henryka
Podchody
W polityce gdy podchody,
Nie są one dla przygody,
Tam perfidia wciąż panuje,
I też zawsze coś się knuje.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" w
Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza 8 września
2018 r. do udziału w XX Biegu Solidarności.
Z uwagi na planowane remonty ulicy Sikorskiego, zwyczajowa trasa
biegu może ulec lekkiej zmianie, dlatego ostateczną trasę zaprezentujemy około 2 tygodnie przed biegiem. Dystans pozostanie taki sam
czyli około 3600 -3700 m.
Zgłoszenie wysłane na: solidarnosc.gorzow@op.pl
powinno zawierać:
- imię i nazwisko uczestnika
- rok urodzenia
- miejsce (miejscowość) zamieszkania
- rozmiar koszulki (S,M,L,XL)
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pakiety startowe (koszulka,
numer zawodnika) oraz okolicznościowe medale. Zwycięzcy Biegu
otrzymają puchary.
Spośród 250 uczestników rozlosujemy, 38 cennych nagród.
Obowiązuje wpisowe w wys. 20 PLN na rachunek organizatora:
Region Gorzów Wielkopolski NSZZ „Solidarność”
ul. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp.,
18 1020 1954 0000 7802 0005 8370
Jeśli chcesz biec z nami to:-Wyślij na adres email swoje zgłoszenia
(bieg_solidarnosci@o2.pl) -Dokonaj wpłaty 20 zł (w tytule Imię i
Nazwisko/rozmiar koszulki)-Ciesz się zapisaniem na bieg i trzymaj
kciuki, abyś wylosował jedną ze 38 nagród.
Uwaga !
W tym roku zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy powyżej 65
-tego roku życia oraz osoby niepełnosprawne.
Członkowie NSZZ Solidarność ponoszą opłatę w wysokości 10 zł.
=================================================

W kraju dziś nie mamy zgody,
Choć banalne z czymś powody,
Ci z cokołów co są zdjęci,
Ta formacja ferment kręci.
Wciąż chcą być na piedestale,
W tym spasować nie chcą wcale,
I nie patrzą że zło sprawią,
Gdzie się da to tam dowalą.

Więc zapędy niech swe studzą,
Gdyż niepokój w kraju budzą,
Bo tak mącą dookoła,
Że to już o pomstę woła.
Zawsze ciemne elementy,
Wchodzą tam gdzie są zamęty,
Swej natury upust dając,
Tam gdzie korzyść dostrzegając.
Hen-Jar

PRZEGLAD PRASY
==========================================================================

Polacy jeżdżą gratami

Blisko 34 proc. samochodów poruszających się po polskich
drogach ma 20 lub więcej lat i jest to najgorszy wynik
w całej Unii Europejskiej.
Niewiele lepiej jest w Estonii i na Malcie. Tam stare samochody stanowią 27,6 i blisko 23 proc. wszystkich aut. Na przeciwległym biegunie znalazły się takie kraje jak Irlandia, Dania,
Luksemburg i Belgia. Ponad 20 proc. aut
zarejestrowanych w tych państwach ma mniej niż 2 lata. W
2016 roku samochód posiadał co drugi Polak. Pod względem liczby samochodów przypadających na tysiąc mieszkańców należymy do europejskiej czołówki. Wypr zedzają
nas jedynie takie kraje jak: Cypr, Finlandia, Malta, Włochy
oraz Luksemburg. To, że w Polsce na 1000 mieszkańców
przypada więcej samochodów niż np. w Niemczech czy CzeGorzowska Karta chach może zaskakiwać, ale jest to wynik słabo rozwiniętej
Mieszkańca.
sieci kolejowej. W innych krajach mobilność zapewniają podmiejskie pociągi. W Polsce mieszkańcy małych miejscowości
1 sierpnia 2018 wchodzi w mają zazwyczaj daleko do stacji kolejowej, dlatego samochód
życie gorzowska karta
jest dla nich koniecznością.
mieszkańca. Pr zygotowa- =============================================

na przez radnych klubu
PiS i Gorzów +. Prezydent
Miasta zarządził, że zniżka
komunikacyjna, pierwszy
z przywilejów dla płacących i mieszkających gorzowian w naszym
mieście będzie dotyczyła dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat
(przejazdy bezpłatne), a dzieci i młodzież ucząca się (do 25 roku
życia) oraz seniorzy między 65. a 70. rokiem życia będą mogli nabyć bilet miesięczny z prawie 37-procentowym rabatem (będzie
kosztował zamiast 46 zł - 29 zł).
W planach są też dodatkowe punkty do żłobka, przedszkola, przywilej
tańszego parkowania, a może nawet niższe stawki lokalnych podatków, zniżki na zakupy w gorzowskich sklepach i w instytucjach
związanych z miastem.
Jak uzyskać Kartę?
Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta Gorzowa
Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (Sala Obsługi Klienta). Dr uki
wniosków można pobrać bezpośrednio w Urzędzie lub za pośrednictwem strony internetowej www.gorzow.pl w zakładce Sprawy
Społeczne / Gorzowska Karta Mieszkańca.
W okresie od 1 sierpnia do 1 września br. zostaną dodatkowo uruchomione punkty pobierania formularzy i przyjmowania wniosków w
galeriach handlowych: „Askana”, „NoVa Park”, „Manhattan”, czynne
od poniedziałku do soboty w godzinach od 13.00 do 18.00.

Koniec nieludzkiego eksperymentu
Chiny zamierzają znieść ograniczenia dotyczące liczby dzieci w rodzinie. W październiku 2015 roku Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin podjęło decyzję o odejściu od wprowadzonej w
1977 roku polityki jednego dziecka, zezwalając wszystkim par om
na posiadanie dwójki dzieci. Wcześniej par y, któr ym rodziły się
„nadliczbowe” dzieci, były karane surowymi grzywnami i obniżaniem wynagrodzeń. Efektem takiej polityki komunistów były masowe aborcje, przymusowa sterylizacja, a nawet dzieciobójstwo
niemowląt płci żeńskiej, bo chińskie pary mogąc posiadać tylko
jedno dziecko, wolały mieć syna niż córkę. Stąd obecnie znacząca
nierównowaga pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn Chinach. Panów
jest o około 30 mln więcej niż przedstawicielek płci pięknej. Tr wający przeszło trzy dekady komunistyczny eksperyment w Państwie
Środka sprawił, że ten najbardziej zaludniony kraj świata starzeje się
w zastraszającym tempie, a koszty emerytur i opieki zdrowotnej są
coraz wyższe. W ubiegłym roku władze państwa szacowały, że w
2030 roku co czwarty Chińczyk będzie miał 60 lat lub więcej.
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***
Rozmawia dwóch kolegów:– Czy znasz moją żonę?– Znam.
– A ile byś mi za nią zapłacił?– Ani grosza.– Dobra. Umowa
***
Dyrektor do sekretarki:– Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy
nocnego stróża?
– Dałam. – I jaki efekt? – Natychmiastowy, okradli nam magazyn.
***
– Spytałem mojego trenera na siłowni, z którego urządzenia mam
najczęściej korzystać, żeby dziewczyny na mnie leciały. Odpowiedział, że z bankomatu.
***
Kto mało pracuje, naraża się przełożonym. Kto dużo pracuje,
naraża się kolegom.
***

-9,57 zł. wartość akcji Enea 31.07.2018 r. godz. 17.03
-4848,16 zł-wyniosło w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu do czerwca
ubiegłego roku przeciętne wynagrodzenie było wyższe o przeszło 7 %.
Swoje badania GUS przeprowadza w podmiotach gospodarczych,
zatrudniających więcej niż 9 pracowników, mniejsze firmy nie są brane w nich pod uwagę. Dlatego bardziej adekwatnym wskaźnikiem jest
mediana zarobków, która w drugiej połowie 2017 roku wynosiła
2500 zł na rękę. Oznacza to, że połowa pr acujących Polaków
otrzymywała wynagrodzenie niższe od tej kwoty.

-4.811,42 zł. wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w II kwartale
2018 roku).
-2,5 % stopa bezrobocia w czerwcu w Gorzowie Wlkp.
-4,4 % stopa bezrobocia w czerwcu w powiecie gorzowskim.
-6,0 % stopa bezrobocia w czerwcu w woj. lubuskim.
-5,8 % stopa bezrobocia w czerwcu w Polsce.
-12.753 GWh -produkcja energii elektrycznej w czerwcu 2018
r., co oznacza wzrost o 0,7 % w stosunku do VI 2017 r.
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