Pod Napięciem
Wersja elektroniczna na: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

W numerze:

NR 198 / 12 / Grudzień 2018

Rada KSE w Gdańsku

GRUDNIOWE ROCZNICE

Bowling na Słowiance

Negocjacje Umowy Społecznej

Opłatkowe spotkania

2019 Rokiem Anny Walentynowicz

Stałe rubryki-humor, Archiwum,
Jujka, Gorzów –Moje miasto-str. 14

Zjazd Delegatów
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

str. 2 / Pod Napięciem 198 / 12/ 2018

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.12.2018 Ciepłownicze spółki Enei połączyły siły
Funkcjonująca dotychczas strukturach Enei Wytwarzanie Elektrociepłownia Białystok z Grupy Enea została włączona do spółki Enea
Ciepło. Dzięki połączeniu pr odukcja i dystr ybucja ciepła w Białymstoku będą funkcjonowały pod jedną rozpoznawalną marką.
Początkiem modyfikacji segmentu ciepło Grupy Enea w stolicy województwa podlaskiego była przeprowadzona w ubiegłym roku zmiana
nazwy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku na Eneę Ciepło. Kolejnym kr okiem było wydzielenie ze struktur Enei Wytwarzanie Elektrociepłowni Białystok i włączenie jej
do Enei Ciepło. Połączenie Enei Ciepło i Elektr ociepłowni Białystok sprawi, że teraz jeden podmiot będzie odpowiedzialny za produkcję ciepła i jego dystrybucję.

wypłacie 10.12.2018 r. nagrody w wysokości 850 zł. Strona społeczna
podkreśliła, że oczekiwania były znacznie większe.

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis

2.Tematy płacowe. Zar ząd pr zedstawił podsumowanie r ealizacji
porozumienia płacowego z 21 marca 2018 r, oraz wyraził gotowość
rozmów na temat ustalenia polityki płacowej w 2019 r. ( wstępnie
3.12.2018 Nagroda
uzgodniono termin - 30 styczeń 2019 r.)
Świąteczna –odp. zarządu.
3.Tabela płac zasadniczych w ES. Po długich konsultacjach wyZarząd Enea S.A. w odpowiedzi na nasze
pracowano wspólne stanowisko w/s tabeli płac zasadniczych (od 2013
pismo z dnia 14 listopada poinformował
r. nie była ona aktualizowana). Jako model przyjęto tabelę z Operatonas, że:
ra. Okres dojścia do tej tabeli ma wynosić maksymalnie 2 lata.
„ Zarząd ENEA S.A. doceniając zaan4.Procedury rekrutacji wewnętrznej. Po ostatnim spotkaniu nie
gażowanie i nakład pracy wszystkich
wpłynęły uwagi do zaproponowanych procedur, przyjęto je do stosoPracowników Spółki w mijającym roku,
wania w ES.
podjął decyzję o wypłaceniu nagrody z
5.Badanie satysfakcji Pracowników. Pr zedstawiono kr ótką analizę
okazji Świąt Bożego Narodzenia w wysokości 850 zł. brutto na etat tj.
przeprowadzonych badań. W badaniu wzięło udział 44 % PracowniNa poziomie o 13% wyższym niż to miało miejsce w roku ubiegłym.
ków ES ( średnia w GK Enea to 32 %). Strona społeczna krytycznie
Przedmiotowa nagroda zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za
odniosła się do celowości wydatkowania funduszy na takie cele.
miesiąc listopad”
6.Posiłki profilaktyczne. Dyskutowano o pr oblemach z inter pr etaZgodnie z oczekiwaniami nagrodę w takiej samej wysokości wycją zapisów ZUZP przy pracy powyżej 8 godzin. Potrzebna jednakowa
płacono w innych spółkach GK Enea.
interpretacja, która będzie stosowana przez wszystkich przełożonych.
5.12.2018 Były zarząd spółki-córki Enei z zarzutami. 7. Emerytury pomostowe. W dalszym ciągu nie zmieniono nazewNarazili ją na wielomilionowe straty
nictwa stanowisk pod kątem uprawnień do emerytur pomostowych,
zgodnie z wytycznymi ZUS. Nie wszyscy Pracownicy rozumieją potrzebę zmian. Konieczna akcja informacyjna w tym temacie.
8.Nazewnictwo stanowisk. Niestety mimo wcześniejszych sygnałów
temat nazewnictwa stanowisk w Gorzowskim Oddziale dalej nie został
załatwiony. Tylko tam zamiast elektromonterów występują jeszcze
monterzy i robotnicy wykwalifikowani. Tematem zajmie się zarząd
ES.
Na zakończenie Sławomir Bielecki w imieniu całego zarządu ES z
okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia złożył życzenia
dla wszystkich obecnych, a za ich pośrednictwem dla całej Załogi
ES.

5.12.2018 Odwołano zarząd Enei Logistyka
Rada Nadzorcza Enei Logistyka
podjęła decyzję w sprawie
zmian w składzie zarządu tej
Były zarząd spółki Enea Wytwarzanie - prezes i dwóch wiceprezespółki. Odwołani zostali: Jacek
sów - z zarzutami. J ak dowiedział się r epor ter RMF FM, śledztwo
Flis -Prezes Zarządu ( na zdjęprowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Prokuraturę
ciu po lewej) oraz Janusz
Regionalną w Warszawie wykazało, że szefostwo tej firmy energeGrochowski-Członek Zarządu
tycznej naraziło ją na straty w kwocie blisko 100 milionów złotych.
ds. Operacyjnych. (zdjęcie po prawej) Jednocześnie Rada Nadzorcza
Z ustaleń śledczych wynika, że były zarząd w sierpniu 2015 roku zaEnei Logistyka delegowała ze swojego grona Sekretarza Rady, Elżbiewarł nieuzasadnioną ekonomicznie umowę przedwstępną na zakup
tę Małgorzatę Waligórę, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa
farmy wiatrowej w udziałach jednej ze spółek. Wyceniono, że ta inweZarządu. Do czasu powołania nowego Zar ządu, or gan ten będzie
stycja będzie warta prawie 300 milionów złotych, gdy realna wartość
on pracował w jednoosobowym składzie. Rada Nadzorcza podjęła
wynosiła niecałe 200 milionów zł. Dodatkowo, jeszcze przed termirównież decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanem kupna wartość farmy podniesiono o 15 milionów zł. Umowa
nowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Operacyjostatecznie nie doszła do skutku, bo w spółce zmienił się zarząd. Nonych.
we szefostwo doniosło na poprzedników do organów ścigania.
6.12.2018 Obradowała
Co ciekawe, przed sądem cywilnym w Łodzi toczy się proces,
w którym sprzedawca farmy domaga się od nowego zarządu ENEA
Rada Krajowej Sekcji
realizacji zakwestionowanej umowy.
Energetyki.

5.12.2018 Nie tylko o Premii Świątecznej
w Serwisie.

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis
(ES).
Tematy poruszane podczas spotkania:
1.Nagroda na Święta Bożego Narodzenia. Pr ezes Sławomir
Bielecki poinfor mował zebr anych, że zar ząd ES podjął decyzję o

W historycznej Sali BHP w Gdańsku spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE).
W obradach uczestniczył Przewodniczący
Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ
Solidarność Krzysztof Dośla, który w
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Na zakończenie obrad Przewodniczący KSE Marek Boiński w imieniu
krótkim wystąpieniu przedstawił historię Sali BHP, Stoczni Gdańskiej, własnym i Prezydium złożył członkom Rady życzenia Świąteczno Noworoczne.
oraz Pomnika Trzech Krzyży. Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad
członkowie Rady udali się pod Pomnik Trzech Krzyży upamiętniający
8.12.2018 O Puchar 100-lecia
ofiary Grudnia 1970 r., oraz Pomnik Ofiar Stanu Wojennego.
Odzyskania Niepodległości.
Symboliczna wiązanka oraz znicze upamiętniły ofiary wydarzeń na
Wybrzeżu.

(Ciąg dalszy ze strony 2)

Zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku już po raz dziesiąty
spotkali się by rywalizować o Puchar NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. w Bowlingu.
Turniej odbył się w Gorzowie Wlkp. w kompleksie sportoworekreacyjnym „Słowianka”, a jego uczestnicy rywalizowali o Puchary 100 –lecia Odzyskania Niepodległości. Równolegle odbywał
się też turniej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z Gorzowa Wlkp.

Najważniejsze tematy poruszane podczas zebrania:
1.Protokół z ostatniego zebrania KSE. Odczytano i pr zyjęto pr otokół zebrania które odbyło się 18.10.2018 we Wrocławiu.
2.Sytuacja w branży. Członkowie poszczególnych Gr up Ener getycznych zdali relację sytuacji panującej w tych Spółkach.
3.Krajowy Zjazd Delegatów (KZD). Delegaci na KZD zr elacjonowali najważniejsze ustalenia Zjazdu.
4.Zespół III strony Branży Energetycznej. Zr elacjonowano spotkania strony społecznej Zespołu, oraz spotkanie w Ministerstwie
Energii.

Zabawa była przednia, po raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo dobrze czujemy się w swoim towarzystwie i potrafimy się wspólnie dobrze bawić. Zawodniczki i zawodnicy uzyskiwali bardzo dobre wyniki, a wielu uczestników „strajkowało”. Rozegrano dwie serie rzutów.
O końcowej klasyfikacji decydowała ostatnia kolejka. Zwycięzcy w
poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy
od Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlk.,
a wszyscy uczestnicy obu turniejów otrzymali upominki ufundowane przez Enea Operatora.
Z kronikarskiego obowiązku podajemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
Najlepsze zawodniczki i zawodnicy
turnieju:
Kobiety:
1.Angelika Arciszewska-180 pkt. ( na
zdjęciu po lewej )

2.Katarzyna Cybulska -165 pkt.
3.Arleta Kopeć -152 pkt.
Mężczyźni :
1. Andrzej
Gonerski-234
pkt.(zdjęcie po
prawej)

5. Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
Solidarność. Pr zedstawiono r elację z posiedzenia Rady.
6. Uchwały i Stanowiska. W pr zyjętych stanowiskach ustosunkowano się między innymi do planów podwyżek cen energii elektrycznej.

2.Jarosław
Soniewski232 pkt. 3.Krzysztof Gonerski-222 pkt.
Najlepsze wyniki na jednym torze uzyskali: Angelika Arciszewska -108 pkt. i
Jarosław Soniewski 139 pkt.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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ponować konkretnych zapisów. Kontynuowano dalsze uzgodnienia
dotyczące taryfy pracowniczej oraz dodatkowego pakietu medycznego. Długą dyskusję wywołał tez punkt stabilizacji zatr udnienia w
kontekście potrzeb pracodawcy w przypadku ewentualnych restrukturyzacji. Przywołano zapisy ZUZP dotyczące definicji miejsca pracy i
miejsca wykonywania pracy. Pracodawcy zaproponowali żeby możliwa była zmiana miejsca pracy do 50 km od dotychczasowego.

Kolejny turniej Solidarności przeszedł do historii, do zobaczenia
za rok na kolejnej edycji Naszego Turnieju.
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Centrali Gorzów Wlkp.
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację.
Strona związkowa dopuszcza ewentualną modyfikację maksymalnie do 20 km. Decyzje w
tym zakresie mają być podjęte na następnym spotkaniu. Mec. Piotrowski uwzględniając dotychczasowe ustalenia przygotuje projekt dokumentów i skonsultuje je z prawnikami strony związkowej. Do tego materiału będzie też musiała się
odnieść strona pracodawców, a to wymagać będzie czasu. Dlatego pracodawcy nie widzą możliwości kontynuowania negocjacji jeszcze w tym
roku.
Szkoda liczyliśmy, że nowa Umowa Społeczna
będzie prezentem na Święta…
Zaproponowano termin następnego spotkania
zaraz po III Królach czyli 7 stycznia 2019 r. Może
Królowie obdarują też nas, i podpiszemy
wreszcie Umową, która negocjujemy od 2017 r.
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów dostępne na naszej
stronie-Menu-Aktualności.

10.12.2018 Umowa Społeczna cd negocjacji.

W Poznaniu po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy,
których celem jest zawarcie Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów pracy w GK Enea. Na negocjacje
strona pracodawców przyszła w mocno okrojonym składzie
(natłok innych obowiązków).
Spotkanie rozpoczęło się od protestu strony związkowej, protest związany był ze zbyt późnym przesłaniem dokumentów (piątek 7 grudnia po południu, a było pr zecież dwa tygodnie), or az zamiast kontynuacji negocjacji wcześniej omawianych dokumentów, forowanie
kolejnej 12 już wersji porozumienia.
Strona pracodawców przeprosiła za późne przesłanie dokumentów
(wynikało to z długiego procesu konsultacji pomiędzy poszczególnymi zarządami). Następnie mec. Piotrowski próbował uzasadnić zapisy
kolejnej przygotowanej przez niego wersji porozumienia, zapominając
o ustaleniach z przed dwóch tygodni. Mieliśmy dokończyć załącznik
dotyczący implementacji zapisów porozumienia do ZUZP. Ostra wymiana zdań doprowadziła do bardzo nerwowej sytuacji, którą
rozładowała przerwa ogłoszona przez stronę związkową. Po pr zerwie wrócono do negocjacji w/w załącznika. Pracodawcy na wcześniejszych negocjacjach sygnalizowali chęć wyłączenia z Porozumienia kadry N-1 i N-2 , ale na tym spotkaniu nie byli w stanie zapr o-

10.12.2018 Świąteczne spotkanie w Operatorze.

Zarząd Enea Operatora zaprosił kadrę kierowniczą oraz przedstawicieli załogi do Restauracji Estella w Baranowie na okolicznościowe
spotkanie związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Duszpasterz Poznańskich Energetyków-ks. Jacek Markowski, Przedstawiciel Caritasu
oraz v-ce prezes. Enea S.A Zbigniew Piętka.
Prezes Operatora Andrzej Kojro podziękował wszystkim za duży
wkład pracy, który skutkuje bardzo dobrymi wynikami Spółki, która
ciągnie wynik całej GK Enea. Wspomniał też o zagr ożeniach jakie
wiążą się z polityka klimatyczną Unii
Europejskiej, złożył życzenia oraz zapowiedział, że zarząd odwiedzi wszystkie Oddziały Dystrybucji. W imieniu
zarządu Enea S.A podziękowania i życzenia dla całego Operatora złożył Zbigniew
Piętka. Księża obecni na spotkaniu
zadbali o odpowiednią oprawę spotkania.
Odczytano Ewangelię wg. św. Łukasza,
były życzenia, opłatek oraz poczęstunek
przygotowany przez organizatorów.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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10.12.2018 Emerytka Anna
Halasz

Tą drogą przyłączamy się do życzeń. Aniu dziękujemy
za wszystko i prosimy o jeszcze.
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia,
jaką na pewno jest emerytura

Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w GK Enea dołączyła Anna Halasz
12.12.2018 Obradowała WRDS
–Młodszy Specjalista ds. Księgowości w
województwa lubuskiego.
Departamencie Finansów - Biuro Ewidencji i Rozliczeń Sp. Enea Centrum
obszar gorzowski. Ania zanim doczekał
zasłużonej emerytury w energetyce Przepracowała 41 lat. Cały czas jej miejscem pracy był budynek przy ul. Sikorskiego 37 w Gorzowie Wlkp., począwszy
od Zakładu Energetycznego Gorzów Okręgu Zachodniego poprzez
Zakład Energetyczny Gorzów SA. , ENEA S.A. Oddział Gorzów ,
W Górzykowie na III plenar nym posiedzeniu w 2018 r . spotkali
Enea Operator Oddział Dystrybucji Gorzów i na koniec Enea Censię członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województrum obszar Gorzów.
twa lubuskiego (WRDS). Na 30 członków Rady w posiedzeniu
uczestniczyło 17. Wśród nieobecnych była Marszałek i Wojewoda.
Dzięki Bogu byli obecni pozostali przedstawiciele tych Urzędów i
Rada mogła podejmować stanowiska i wyrażać swoje opinie.
Tematyka obrad:
1. Stanowisko w sprawie rynku pracy w kontekście zatrudniania
obcokrajowców. Pr zyjęto zaległe stanowisko w tym temacie. Na
ostatnim zebraniu WRDS w Mierzęcinie nie można go było przyjąćbrak przedstawicieli Marszałka i Wojewody.
2.Opinia w sprawie projektu Lubuskiego Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2019 r. Po zapoznaniu się z pr ezentacją Rada pozytywnie zaakceptowała w/w. projekt. W dyskusji podkreślono, że wykluczenie komunikacyjne wielu gmin, uniemożliwia aktywizację zawodową mieszkańców tych gmin.
3.Stanowisko w sprawie Rozwoju Szkolnictwa Akademickiego w
Gorzowie Wlkp. Po dyskusji z Mier zęcina pr zygotowano i pr zyjęSpotkanie pożegnalne odbyło się w biurze Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spo- to stanowisko dotyczące tego tematu.
tkaniu uczestniczyły koleżanki i współpracownicy oraz koledzy z
4. Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Zielonogórskiego.
pracy i związku do którego Ania należy i aktywnie działa. Jak zwykle Uzupełnieniem tematu dotyczącego szkolnictwa wyższego była prezentacja przygotowana przez Uniwersytet Zielonogórski.
przy takich spotkaniach były wspomnienia, życzenia i prezenty.
Ponieważ było to ostatnie zebranie w tym roku, były również życzenia świąteczno-noworoczne.

13.12.2018 Sejm ustanowił rok 2019
Rokiem Anny Walentynowicz

Kariera zawodowa Ani właśnie dobiegła końca, ale Młoda
Emerytka zadeklarowała dalszą aktywną działalności w coraz
większym Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej
Organizacji.

Sejm przyjął w
piątek uchwałę
ustanawiającą rok
2019 Rokiem Anny
Walentynowicz.
Podkreślono w niej
zasługi Walentynowicz dla
„utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę
niepodległości”
oraz złożono hołd
jej „niezłomnej
postawie”.
Za uchwałą głosowało 302 posłów, przeciw było 51, od głosu wstrzymało się 44
posłów.
15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz, działaczki niepodległościowej Wolnych
Związków Zawodowych i współtwórczyni
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego "Solidarność".
"Historia życia Anny Walentynowicz ściśle zespolona z losami Polaków w XX
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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wieku - jest jak portret zbiorowy polskich robotników wstających z
kolan, by zbuntować się przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna,
swoje życie traktowała jako służbę" - wspomina cytowany w uchwale
historyk Sławomir Cenckiewicz, nazywając Annę Walentynowicz
"Anną Solidarność".

W 1970 r. brała udział w antykomunistycznych pr otestach r obotniczych w Trójmieście i w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 1978 r.,
działając w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, udostępniała mieszkanie jako punkt kontaktowy, redagowała i kolportowała niezależne pismo "Robotnik Wybrzeża" oraz współorganizowała obchody rocznic Grudnia'70 i kultywowała pamięć ofiar komunistycznego
mordu na robotnikach. Była prześladowana i wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin.
W sierpniu 1980 r. Walentynowicz została zwolniona z pracy. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu 14 sierpnia strajku w
Stoczni Gdańskiej. Pier wszym postulatem pr otestujących było
przywrócenie jej do pracy.
"Walentynowicz wraz z Aliną Pieńkowską doprowadziła do kontynuacji strajku w dniu 16 sierpnia i przeobrażenia go w strajk solidarnościowy z robotnikami strajkującymi w innych zakładach pracy. Zapoczątkowana tym narastająca fala strajków i protestów w wielu miejscach Polski zmusiła komunistów do negocjacji i zawarcia porozumienia ze strajkującymi oraz doprowadziła do powstania NSZZ Solidarność” - głosi uchwała.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Walentynowicz
była internowana i więziona. " W następnych latach kontynuowała
działalność na rzecz niepodległości Polski. Była przeciwniczką obrad
okrągłego stołu i konsekwentnie domagała się powrotu do idei i postulatów Solidarności. W wolnej Polsce przez wiele lat pozostawała
niedoceniana i dopiero w 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
profesor Lech Kaczyński odznaczył Ją Orderem Orła Białego. Zginęła w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r."

„ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Anny
Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej
niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem
Anny Walentynowicz"

13.12.2018 Kolejna rocznica nocy zdrajców.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. sowiecki generał Jaruzelski wypowiedział wojnę Narodowi i wprowadził stan wojenny.

Uroczystości związane z tą smutną rocznicą rozpoczęliśmy w Gorzowskiej Elektrociepłowni, gdzie pod Pomnikiem Solidarności
poświęcono replikę Sztandaru NSZZ Solidarność EC Gorzów.
Poświecenia dokonał Bp. Tadeusz Lityński. Oryginalny sztandar
poświęcony 13.12.1981 r. w Gorzowskiej Katedrze przez ks. Witolda
Andrzejewskiego znajdzie swoje miejsce w pamiątkowej gablocie.

Wieczorem w intencji Gorzowskiej Solidarności, ofiar stanu wojennego oraz osób represjonowanych w Kościele p.w. Św. Stanisława
Kostki i Św. Antoniego z Padwy w Gorzowie Wlkp. odpr awiona została Msza Święta. Liturgii przewodniczył Kapelan Gorzowskiej Solidarności ks. Andrzej Szkudlarek
( na zdjęciu po lewej) w homilii nawiązywał do
słów św. Jana Pawła II. Mówił też o jedności,
która w społeczeństwie jest niezbędna. Na
zakończenie Mszy wszyscy odśpiewali
„BOŻE, COŚ POLSKĘ”
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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10 tysięcy funkcjonariuszy milicji i SB wzięło udział w Akcji
„Jodła”, któr ej celem było zatr zymanie i umieszczenie w upr zednio przygotowanych aresztach i więzieniach działaczy Solidarności
oraz przywódców opozycji, uznanych za "groźnych dla bezpieczeństwa państwa".

Po Mszy jej uczestnicy w asyście Pocztów Sztandarowych przemaszerowali Pod Katedrę pod Biały Krzyż Solidarności. Krótkie wystąpienia przypomniały wydarzenia z 13.12.1981 r. w Polsce i Gorzowie Wlkp. Biały Krzyż Solidarności od tego roku ma swojego
„Strażnika”- ŚP. ks. Witolda Andrzejewskiego (pomnik Kapelana
Gorzowskiej Solidarności stoi obok Krzyża-uroczystość odsłonięcia pomnika nastąpiła 7.10.2018 r.) Na zakończenie złożono wieńce, wiązanki , zapalono znicze i odśpiewano
„Jeszcze Polska nie zginęła”.

Tej samej nocy, w ramach operacji "Azalia" siły porządkowe MSW i
WP zajęły obiekty Polskiego Radia i Telewizji or az zablokowały w
centrach telekomunikacyjnych połączenia krajowe i zagraniczne.
Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonar iuszy
milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło
wszystkie obiekty radia i telewizji.
Główne uderzenie nastąpiło w Gdańsku, gdzie w sobotę zebrała się
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i gdzie w związku z tym
przebywało wielu działaczy i doradców związkowych. W ciągu nocy
zatrzymano w Gdańsku około 30 członków Komisji Krajowej i
kilku doradców.
14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w
wielu dużych zakładach przemysłowych. W sumie strajk podjęło 199
zakładów. W 40 doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy
użyciu oddziałów ZOMO i wojska. W Gor zowie Wlkp. spacyfikowano strajk w Zakładach Mechanicznych „URSUS”. Na Gór nym
Śląsku górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni
Węgla Kamiennego "Wujek" w tr akcie kilkugodzinnych walk
milicjanci użyli broni palnej, zabijając 9 górników.

37 rocznica WOJNY Z
NARODEM.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981
roku 70 tysięcy żołnierzy, 30
tysięcy milicjantów, kilkanaście
tysięcy SB-eków wyposażonych
w 1396 czołgów i blisko dwa
tysiące transporterów opancerzonych, a także pałki i pospolite łomy do wyważania drzwi,
ruszyło na rozkaz niedemokratycznej, narzuconej Polakom
władzy rozprawić się z wolnościowymi i demokratycznymi aspiracjami społeczeństwa. Zniknąć miała Solidarność, organizacja będąca
emanacją tych marzeń i aspiracji.
W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o
godz. 6 rano radio i telewizja nadały wystąpienie gen. Wojciecha
Jaruzelskiego, w któr ym poinformował o ukonstytuowaniu się
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wpr owadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie
całego kraju.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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14.12.2018 Emeryt Jan Kurek
W Karczmie „Pod Łosiem” w Gor zowie
Wlkp. odbyło się pożegnanie Jana Kurka
Kierowcy Operatora, któr y doczekał zasłużonej emerytury w Enea Serwis Oddział
Gorzów Wlkp. (przepracował w sumie 45
lat) W okolicznościowym spotkaniu
uczestniczył zarząd i dyrekcja Enea Serwis,
byli obecni współpracownicy oraz przedstawiciele związku do, którego Jan należy.
Jak zwykle przy takich uroczystościach były:
życzenia, prezenty wspomnienia oraz tradycyjne STO LAT. Chór
5 tenorów odśpiewał Hymn Emerytów.

23 grudnia przy wsparciu czołgów i desantu ze śmigłowców udało się
stłumić strajk w Hucie "Katowice". Najdłużej trwały strajki w
kopalniach "Ziemowit" (do 24 grudnia) i "Piast" (do 28 grudnia),
w których górnicy zdecydowali się prowadzić protest pod ziemią.
W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach
i ośrodkach internowania znalazło się ok. 5000 osób. Ogółem, w
okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000
osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Dokładna liczba osób, które w trakcie stanu wojennego poniosły śmierć
nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar liczą od kilkudziesięciu do
ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje r ównież liczba osób, które
straciły w tym okresie zdrowie na skutek prześladowań, ścieżek
zdrowia, bicia w trakcie śledztwa czy też podczas demonstracji
ulicznych.
W 2015 r. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zaapelowało o to by Jaruzelskiego i Kiszczaka
( sowieckich generałów w Polskich
mundurach, którzy wprowadzili stan
wojenny) zdegradować do stopnia
szeregowego. Apel o podjęcie stosownych działań został zawarty w liście,
jaki wysłano do Prezydenta Bronisława
Komorowskiego oraz ministra obrony Tomasza Siemoniaka. Poprzednia
władza nie podjęła jednak tego tematu.
W 2018 nowa władza (PiS) doprowadziła do przyjęcia przez Sejm RP
ustawy degradacyjnej, ale Prezydent
Andrzej Duda ją zawetował…

Nowy Emeryt zadbał, żeby nikt z uczestników spotkania nie umarł z
pragnienia oraz nie wyszedł głodny.
Niespodzianką dla wszystkich były życzenia dla emeryta od uczestniczek konkurencyjnej imprezy, któr a odbywała się w ty samym
lokalu.
Tą doga przyłączamy się do życzeń dla Janka, i zapraszamy do
aktywnej działalności w Kole Emerytów i Rencistów działającym
przy Naszej Organizacji.
Pierwsza okazja 4 styczeń 2019 r. spotkanie Opłatkowe Koła EiR.

13.12.2018 Spotkanie w Enea Pomiary
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Pomiary. Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Regulamin Pracy. Str ony ustaliły, że pr ace nad Regulaminem
Pracy Pracowników ENEA Pomiary będą kontynuowane w styczniu
2019 r. ENEA Pomiary w trybie korespondencyjnym przedstawi projekt Regulaminu uwzględniający kwestie omówione w trakcie spotkania.
2. Procedury Rekrutacji. Str ony uzgodniły tr eść Pr ocedur Rekr utacji w ENEA Pomiary. Nowa procedura wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2019r.
3. Porozumienie o stosowaniu ZUZP ENEA S.A. w ENEA Pomiary. Uzgodniono, że pr ace nad tr eścią Por ozumienia o
stosowaniu ZUZP ENEA S.A. w ENEA Pomiary będą
kontynuowane w styczniu 2019 r.
4. Realizacja porozumienia płacowego z dnia 11 kwietnia 2018r. Zar ząd Spółki pr zedstawił Infor mację w
sprawie realizacji podwyżek indywidualnych w roku 2018,
wynikających z porozumienia płacowego z 11.04.2018 r.
5.Uzgodnienie w sprawie posiłków profilaktycznych dla
Pracowników ENEA Pomiary w roku 2019 r. Na podstawie załącznika nr 27 do ZUZP „Zasady wydawania
pracownikom posiłków profilaktycznych i napoi” strony
uzgodniły, iż wartość posiłku profilaktycznego w roku
2019, tj. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12,2019 r. wynosić będzie 13,50 zł.

Więcej zdjęć na naszej stronie– Menu-Aktualności
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14.12.18 Szkolenie oraz Opłatek w Enea Serwis
W Karczmie pod Łosiem pr acownicy Enea Ser wis odbywali
coroczne szkolenie z BHP. Podczas szkolenia krótkie wystąpienie
miał Członek Rady Nadzorczej Jacek Jakubowski. W rozmowie z
pracownikami przedstawił sytuację naszej spółki z perspektywy Rady
Nadzorczej, oraz przekazał życzenia świąteczne. Po kilkugodzinnych
wykładach zakończonych toastem odbyło się spotkanie pracowników
z całego Oddziału Zachodniego.

Na spotkanie przybyli Prezes Enea Serwis Sławomir Bielecki, V-ce
Prezes Piotr Bogusławski oraz Dyrektor Rejonu Gorzów Wlkp
Łukasz Sobczak oraz pracownicy z rejonu Szczecin. Po przywitaniu
Pracowników Dyrektor Sobczak przekazał głos zaproszonym gościom, którzy pokrótce przekazali sytuację oddziału oraz rejonu Gorzów. Były życzenia, dzielenie się opłatkiem, rybka, barszczyk, grzybowa i typowe dania wigilijne.

znany). Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. Były przypadki rozjeżdżania ludzi gąsienicami czołgów. Podpalono 17 gmachów (w tym
budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku), rozbito 220
sklepów, podpalono kilkadziesiąt samochodów. Z dokumentów IPN
wynika, że grudniowe zajścia nie ograniczyły się do Wybrzeża. Do
demonstracji i strajków doszło także w Krakowie, Wałbrzychu i
innych miastach. Według ustaleń historyków w głębi kraju strajkowało wtedy ponad 20 tysięcy osób

Do stłumienia robotniczych protestów władze użyły około 5 tys. milicjantów, około 27 tys. żołnierzy, 550 czołgów, transporterów
opancerzonych, około 100 samolotów i śmigłowców. Do upadku
komunizmu nikt z decydentów nie poniósł odpowiedzialności za masakrę robotników wydarzeniach grudniowych 1970 roku. Jedynym
oficjalnym gestem było przeproszenie za błędy i obietnica ludzkich
rządów podczas spotkania Edwarda Gierka z robotnikami w Gdańsku
po zajściach na Wybrzeżu. Zmiana ustroju umożliwiła zmianę tego
podejścia. W 1995 roku ówczesna Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wniosła do Sądu Wojewódzkiego akt oskarżenia przeciwko
Jaruzelskiemu, Kociołkowi, Tuczapskiemu or az dowódcom wojsk
tłumiących protest. Nikogo nie skazano…

15.12.2018 Karczma Piwna LW Bogdanka.

Jak co roku tradycyjnie odbyło się śpiewanie kolęd i jako pierwsi śpiewali nowo zatrudnieni koleżanki i koledzy. Atmosfer a była
koleżeńska i napawała optymizmem.

14.12.2018 Rocznica Masakry na Wybrzeżu
14-22 grudnia 1970 roku
(strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona
12 grudnia podwyżka cen
detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych
artykułów spożywczych. 12
grudnia wieczorem za pośrednictwem radia poinformowano
społeczeństwo o podwyżkach
cen żywności głównych artykułów, średnio o 17% (mąka o
17%, ryby o 16%, dżemy i powidła o 36%). 13 grudnia komunikaty o
podwyżkach cen podała prasa. Społeczeństwo zareagowało protestem,
zbierano się na wiecach domagając się od władz cofnięcia podwyżki,
uregulowania systemu płac, odsunięcia od władzy odpowiedzialnych
Gomułki, Józefa Cyrankiewiza podwyżkę (m.in. Władysława
cza i Stanisława Kociołka). Bilans grudniowych wydarzeń: około 39
osób zabitych - 1 w Elblągu, 6 w Gdańsku, 13 w Szczecinie i 18 w
Gdyni. Rannych zostało około 1200 osób .( dokładny bilans nie jest

Koledzy z Solidarności Lubelskiego Węgla Bogdanka zapr osili
przedstawicieli Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea
na tradycyjną XXII Karczmę Piwną do Urszulina do Zajazdu DROB.
Przyjęliśmy zaproszenie i dzięki temu zobaczyliśmy jak górnicy potrafią się wspólnie bawić.

Poznaliśmy zwyczaje jakie towarzyszą Karczmie Piwnej, mogliśmy
też skosztować złocistego trunku oraz specjałów przygotowanych
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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przez organizatorów. Karczmę bardzo profesjonalnie prowadzili
Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek z Kabaretu Rak oraz Bogdan Kalus znany z ser ialu Ranczo. Zabawa była pr zednia, dziękujemy za zaproszenie. Warto było pokonać ok 700 km by uczestniczyć
w takiej imprezie. Warto też integrować się, przecież wszyscy pracujemy w Grupie Kapitałowej Enea.

Na tablicy widnieje napis: „WSPOMNIJ LUDZI , KTÓRZY ODWAŻNIE WYRAZILI WIERNOŚĆ IDEŁOM SOLIDARNOŚCI
15-16 GRUDNIA 1981 ROKU NA TERENIE ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH URSUS. MIELIŚMY ODROBINĘ NIEZBĘDNEJ ODWAGI-ZBIGNIEW HERBERT. 16 grudnia 2009”.

Przy tej tablicy jak co roku stawili się „Ludzie Solidarności” wśród
których byli też uczestnicy strajku z 1981 r. oraz Poczty Sztandarowe
( w tym również nieistniejącego już Ursusa). Kapelan Gor zowskiej
Solidarności- Andrzej Szkudlarek poprowadził wspólną modlitwę.
Wcześniej 22.06.2017 będąc w Bogdance na spotkaniu Solidarności z Wiązanki kwiatów i znicze uczciły pamięć wszystkich ofiar stanu
GK Enea poznaliśmy jak ciężko pracuje się pod ziemią. Koledzy Gór- wojennego oraz tych co „Mieli odrobinę niezbędnej odwagi, i Szli
nicy zafundowali nam możliwość zjechania na dół i przekonania się na wyprostowani, wśród tych co na kolanach”.
czym polega praca Górnika. Po pr zebadaniu pr zez lekar za i zaopatrzeniu się w odpowiedni sprzęt i ekwipunek zjechaliśmy 960
17.12.2018 Robocze spotkanie w Enea Centrum
metrów pod ziemię. Następnie pokonaliśmy 4 km. kolejką
„Pendolino” i 1,5 km pieszo. Tak dotarliśmy do miejsca w, którym
strug wydobywa „czarne złoto”. Wszystkim , któr zy zazdr oszczą
górnikom zarobków i możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę
po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, polecamy taką wycieczkę.
Podsumowując poznaliśmy jak pracują i jak się bawią Górnicy z
Bogdanki. Pracy im nie zazdrościmy, ale karczmy piwnej jak najbardziej.

16.12.2018 Kolejna rocznica pacyfikacji
ZM Ursus w Gorzowie.
Zarząd Enea Centrum zapr osił str onę związkową do Poznania by
porozmawiać o sprawach, które wymagają pilnego załatwienia i
stosownych uzgodnień.
Tematyka spotkania:
1.Badanie satysfakcji Pracowników. Str ona pr acodawcy pr zedstawiła analizę podsumowująca przeprowadzone badania. Tylko 27,6 %
Pracowników EC wzięło udział w ankiecie (średnia w GK Enea to
32,3 %). Tak niski udział Pracowników w badaniach może sugerować, że uzyskane wyniki nie są wiarygodne i zdaniem strony społecznej należy się zastanowić nad celowością dalszego kontynuowania
badań i ponoszeniu kosztów z tym związanych.
2.Profilaktyka sanatoryjna. Podpisano uzgodnienie dotyczące
ilości skierowań do sanatorium w 2019 r. -120. Str onę społeczną
poinformowano też, że Spółka ogłosiła przetarg otwarty na to świadczenie. Zapisy ZUZP są jednoznaczne, dlatego postępowanie pracodawcy jest bardzo dziwne.
16 grudnia 1981, o czwartej nad ranem oddziały ZOMO wojska i
milicji wkroczyły na teren Zakładów Mechanicznych Gorzów , w 3.Regulamin Pracy (RP). Pr zedstawiono aktualizację zapisów RP
wynikającą miedzy innymi z RODO. NSZZ Solidarność zgłosił swoje
których odbywał się strajk. Pracownicy Ursusa domagali się zakońpropozycje
aktualizacji dotyczące miedzy innymi zwolnień choroboczenia stanu wojennego oraz wypuszczenia aresztowanych i internowych.
wanych działaczy NSZZ "Solidarność". Na teren zakładu wjechał
czołg, który sforsował jedną z bram. Do str ajkujących, str zelono z 4.Procedury rekrutacji. Str ony uzgodniły uaktualnione pr ocedury.
granatów z gazem łzawiącym. Dla uciekających ZOMO-wcy stwo5.Regulamin premiowania kadry menadżerskiej ZPC. NSZZ Solirzyli „ścieżkę zdrowia ” nawet leżących ludzi bito pałami. Wielu
darność zgłosił swoje propozycje zmian do przedstawionych dokuzostało aresztowanych, kilkoro musiano hospitalizować. Teren
wokół zakładu został obstawiony przez żołnierzy z jednostki woj- mentów.
skowej ze Skwierzyny, a do pacyfikacji użyto transportera opan- 6.Aktualizacja źródeł prawa pracy. Pr acownicy EC nie są r ówno
traktowani, wynika to z różnych norm prawa pracy jakim są objęci,
cerzonego SKOT oraz czołgu T 54.
przyczyna to z uwarunkowania historyczne. Pracodawca zaproponoOd 2006 roku strajk w ZM Gorzów upamiętnia pamiątkowa tabli- wał uporządkowanie tego tematu, poprzez aktualizacje zapisów
ca, którą z inicjatywy działaczy Solidarności umieszczono na ścia- ZUZP. Uzgodnienia wymaga: tabela płac zasadniczych, taryfikator
nie jednej z hal byłych Zakładów Mechanicznych.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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kwalifikacyjny, wykazy pracowników pracujących w porze nocnej
i w systemie zmianowym. Pr acodawca widzi też konieczność zapisania w ZUZP motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Powołany zostanie zespół do załatwienia tej tematyki, strona społeczna zostanie
zaproszona do pracy w tym zespole.
7.Propozycja włączenia do płacy zasadniczej pozapłacowych
świadczeń. Pr acodawca zapr oponował włączenia do płacy zasadniczej ekwiwalentów za: herbatę, krem, mydło, ręczniki. Temat do dalszych uzgodnień.
8. Umowy śmieciowe. Temat por uszyli pr zedstawiciele NSZZ Solidarność, chodzi o skalę tego typu umów. Poinformowano nas, że przez
Po zakończeniu roboczej części zebrania odbyło się tradycyjne spotkarok zredukowano liczbę umów śmieciowych z 200 do około 40.
nie świąteczno-noworoczne. W spotkaniu opr ócz ZRG i Posła
18.12.2018 Świąteczne obrady
J.Porwicha uczestniczył Kapelan Gorzowskiej Solidarności Ks.
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Andrzej Szkudlarek oraz członkowie Koła Emerytów i Rencistów.
Jak zwykle prze takich spotkaniach był opłatek, życzenia, kolęda oraz
atmosfera która przybliżyła nas do Świąt Bożego Narodzenia.

18.12.2018 Świąteczna
Paczka dla Potrzebującej
Rodziny.
Już wieloletnią tradycją naszej Komisji
Podzakładowej stało się pomaganie ,
szczególnie rodzinom , które wymagają
takiej pomocy. W tym roku z racji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia zdecydowaliśmy się udzielić pomocy wielodzietnej rodzinie
naszego Pracownika z terenu działania OD Gorzów. Zostały zakupione artykuły żywnościowe , słodycze, sprzęt AGD, odzież oraz
zabawki. I w ten sposób mogliśmy choć tr ochę pr zynieść r adości i
nadziei na nadchodzące święta naszemu Koledze i jego rodzinie. Do
zakupionych rzeczy dołączyliśmy jeszcze książki dotyczące 100- lecia
|Odzyskania Niepodległości ora historii NSZZ Solidarność, płyty
CD i DVD z kolędami oraz kalendarz na nowy rok.
Na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzow- Zgodnie ż życzeniem rodziny nie upubliczniamy jej danych.
skiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność (ZRG). Zebr anie r oz- Tą drogą przyłączamy się do życzeń:
począł Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz, który w krótAby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe ,
kich słowach podsumował najważniejsze wydarzenia 2018 r. oraz
jak ten jeden wigilijny wieczór.
podziękował wszystkim tym, którzy aktywnie uczestniczą w pracach
Aby Wasze twarze i twarze Waszych bliskich zawsze
Regionu.
rozpromieniał uśmiech,
Tematyka obrad ZRG:
a gwiazda Betlejemska prowadziła Was ku dobremu.
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebr ania ZRG
(13.11.2018 r.)
18.12.2018 Rozmowy o przyszłości
2. Obchody 37 rocznicy stanu wojennego. Podsumowano ur oczyEnea Logistyka.
stości związane z wprowadzeniem stanu wojennego, oraz pacyfikacją
ZM URSUS w Gorzowie.
W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. odbyło się spotkanie Strony Spo3.Zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Radca Pr awny
łecznej z przedstawicielami Zarządów Enea S.A. i Enea OperaZRG Anna Forstner- Kluj przedstawiła najważniejsze zmiany w usta- tor sp. z o.o., któr ego celem było przedstawienie założeń rozwoju
wie, która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.
logistyki w obszarze dystrybucji, w ramach GK Enea. Podczas
4.Ochrona danych osobowych RODO. Pr zyjęto uchwały por ządspotkania zostały przedstawione wstępne założenia zmian organizacyjkowe związane z tym tematem. Członkowie Regionu wypełnili stonych i funkcjonalnych spółki Enea Logistyka sp. z o.o., które zakładasowne oświadczenia.
ją integrację jej potencjału w obszarze dystrybucji z Enea Opera5.Struktura branżowa Domów Pomocy Społecznej. Pr zyjęto
tor sp. z o.o. Założono zachowanie pełnego potencjału kadrowego
uchwałę umożliwiającą zrzeszanie się DPS-ów z naszego Regionu w
Enea Logistyka w strukturach GK Enea. Zarząd Enea S.A. zapewstrukturach krajowych.
nił, że nadrzędnym zadaniem nowo powołanego Zarządu spółki Enea
6.Szkolenia związkowe. Podsumowano szkolenia -Wszechnica
Logistyka będzie opracowanie docelowego modelu biznesowego,
związkowa, -Społeczna Inspekcja Pracy.
mającego na celu jak najbardziej efektywną pod względem ekono7. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). micznym i społecznym integrację logistyki w obszarze dystrybucji.
( Górzykowo 12.12.2018 r.) K.Gonerski zapoznał zebranych z
Proces tworzenia takiego modelu będzie konsultowany na bieżąco ze
tematyką posiedzenia WRDS.
Stroną Społeczną.
8. Spotkanie z Posłem RP Jarosławem Porwichem.
19.12.2018 Opłatkowe spotkanie w Zdroisku.
Były Przewodniczący ZRG przedstawił najważniejsze tematy jakim
aktualnie zajmuje się Sejm RP.
9.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Omówiono sytuację w
Szpitalu w Obrzycach, oraz w szkolnictwie.
10.Nagroda Feniks. Wnioski o pr zyznanie nagr ody Feniks za działalność na rzecz związku w 2018 r. można składać do 29 stycznia
2019 r.
11.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) –
Już po raz dwudziesty Pracownicy oraz Emeryci z terenu działania
( Gdańsk 11-12.12.2018) W. Rusakiewicz zr elacjonował pier wsze
Oddziału Dystrybucji Gorzów w okresie przedświątecznym spow kadencji 2018-23 zebranie KK .
tkali się z Biskupem Adamem Dyczkowskim w Ośrodku Szkolenio12.Następne posiedzenie ZRG. Wstępnie ustalono ter min 29 stywym w Zdroisku. Organizatorem opłatkowego spotkania było
czeń 2019 r.
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Katolickie Stowarzyszenie Energetyków Nazaret.

sprawozdaniu z działalności KPG. Najdłużej dyskutowano w temacie nowej
umowy społecznej, oraz oczekiwań z nią związanych. Inne ważne tematy
poruszane na zjeździe: -aktualizacja zapisów Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy (ZUZP) oraz porozumień o stosowaniu ZUZP, -wspólna
działalność socjalna, -karty rabatowe dla członków NSZZ Solidarność, sanatorium w Inowrocławiu, -emerytury pomostowe, -wykaz stanowisk
upoważniający do skorzystania z emerytur pomostowych, -oczekiwania
oraz strategia związku dotycząca negocjacji płacowych w 2019 r.dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach.

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. Jarosław Zagozda. Obowiązki gospodarza pełnił Dyrektor OD
Gorzów Edward Bułkowski .

Podczas Zjazdu dyskutowano nad najważniejszymi tematami do załatwienia w
2019 r, oraz strategią związku.
Na zakończenie Zjazdu przyjęto dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęciu 3
osób w szeregi naszej organizacji, a druga udzielenia zapomogi losowej udzielonej Członkowi związku.

Był opłatek, potrawy wigilijne, życzenia oraz wspólne śpiewanie kolęd przy
akompaniamencie gitary na której grał Bp. A. Dyczkowski. Zebrani pamiętali też o zbliżających się imieninach oraz 86 urodzinach Biskupa Adama. Były
prezenty, życzenia oraz tradycyjne STO LAT. Miła atmosfera wprowadziła
wszystkich w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

27-28.12.2018 Zjazd Delegatów
OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadził ks. Jarosław Zagozda. Odczytano Ewangelię św.
Łukasza. Przy wtórze kolęd połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia
na nowy 2019 r.
========================================================

Wiersz Henryka

Urzędasy
W Barlinku na zjeździe sprawozdawczym spotkali się Delegaci
Organizacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp.
Gośćmi Zjazdu byli: Duszpasterz Gor zowskich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Prezes Enea Operatora Andrzej Kojro, Członek zarządu Enea
Serwis -Piotr Bogusławski Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność –Waldemar Rusakiewicz, Pr zewodniczący Kr ajowej Sekcji
Energetyki NSZZ Solidarność –Marek Boiński, Pr zewodniczący Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Krzysztof Nawrocki,
Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz powołanie
komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Barlinku.
Prezes A. Kojro podziękował za zaproszenie i w krótkim wystąpieniu zapoznała zebranych z aktualną sytuacją w największej Spółce w Grupie Kapitałowej Enea. Delegaci nie tylko z Operatora zadawali wiele pytań, na które w
większości otrzymywali wiążące odpowiedzi. P. Bogusławski skupił się na
pytaniach od Delegatów.
Ks. J. Zagozda również podziękował za zaproszenie, skierował słowo Boże
do Delegatów, oraz skomentował nagonkę medialną na Polski Kościół.
Przewodniczący różnych struktur NSZZ Solidarność przedstawili aktualną sytuację w tych podmiotach, oraz najważniejsze tematy jakimi będzie się
zajmował związek w 2019 r.
Przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność Enea Gorzów (KP G) złożył obszerne sprawozdanie z działalności
od ostatniego Wyborczego Zjazdu Delegatów (20.02.2018r.). Skarbnik KPG
Mariusz Kępiszak krótko przedstawił aktualny stan finansów związku. Później
odbyła się dyskusja, która dotyczyła najważniejszych tematów zawartych w

Nieomylnych wciąż udają
Mocno są zakotwiczeni,
I petentów za nic mają,
Chyba nigdy się nie zmieni.

Nie pomogą tu odnowy,
Bo bezkarność nam króluje,
Oni są jak święte krowy,
Każdy petent to odczuje.

Większość jest skoligacona,
Reszta weszła już w układy,
I nie może być zmieniona,
Tak więc na nich nie ma rady.

Więc rządzący co za pech,
Wszystko dalej nie jest tak,
Był urzędnik, a jest trzech,
Więc tych rządów to jest
znak.

Tak są klocki układane,
Wszystko chytrze rozgrywają,
By rządzenie było zgrane,
Wszystko przy tym
zawłaszczają.

Wielu coś obiecywało,
Wystrzępiali swe języki,
Będzie dużo, a jest mało,
Lecz tak zawsze czynią kliki.

Więc w układach co panują,
Wszędzie mamy tylko kliki,
Tam przekręty dominują,
Takie mamy już wyniki,

Multum odnów u nas było,
I nie trzeba być prorokiem,
Zawsze niczym się kończyło,
Tylko ludziom wyszło
bokiem.
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Cele na nowy 2019 r.
Mój cel na 2019 rok: osiągnąć cele z 2018 roku,
które powinienem był osiągnąć w 2017 roku,
po tym, jak ich nie zrealizowałem w 2016 roku tak, jak to
zaplanowałem w 2015 roku.

-9,90 zł. wartość akcji Enea 31.12.2018 r . godz. 12, 12

-5,9 % stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2018
-251 dni roboczych czeka na nas w 2019 r.

-114 dni wolnych od pracy będzie w 2019 r.
-1229,30 zł.- wyniesie ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2019 roku. „Odmrożona” zostanie
podstawa ustalenia odpisu - przeciętne wynagrodzenie miesięczne w
gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., które wynosiło
3278,14 zł.- (37,5 % tej kwoty). Odpis z 2010 za rządów PO PSL
został „zamrożony” i obowiązywał do końca 2015 r.
-3073,24 zł. wyniesie odpis na ZFSŚ w Enea w 2019 r.
( 2,5 krotność odpisu ustawowego- zapisy Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy Enea ).
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