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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.06.2019 O puchary NSZZ Solidarność
w piłce siatkowej.

Już po raz 19 zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Sulęcinie by rywalizować o puchary NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Na turniej w Sulęcinie zjawiło się sześć drużyn .Wprowadzona kilka lat
temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a o zwycięstwie w wielu pojedynkach decydował taybrek. Zabawa była przednia, wszystkim nie brakowało ambicji wyniki były sprawą drugorzędną. Z kronikarskiego obowiązku
podajemy je:

Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju.
Wśród kobiet najlepsza okazała
Małgorzata Kos ( na zdjęciu po

prawej)

z Solidarności Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów , a wśród mężczyzn
Maksymilian Nożewski (na
zdjęciu po lewej) z Zarządu
Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i
upominki od organizatorów, a
pierwsza trójka pamiątkowe
puchary.
Po turnieju wszyscy uczestnicy udali się do Kompleksu
Hotelowego KORMORAN w
Sulęcinie by podsumować
wyniki, uzupełnić płyny i
stracone kalorie
oraz powspominać wcześniejsze edycje turnieju. Była też okazja spotkać
się też innymi osobami, które uczestniczyły w festynie rodzinnym. Jako,
że pogoda dopisała, impreza przeciągnęła się do późnego wieczora.
Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu
Dystrybucji Sulęcin i jej Przewodniczącemu Tomaszowi Królowi
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację.
Tomak nabawił się małej kontuzji, Jak się później okazało niegroźnej.
Do zobaczenia za rok na jubileuszowym 20 turnieju Solidarności.

Wyniki turnieju:
1- Zarząd Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność.
2- Solidarność Centrala Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp.
3- Posterunek Energetyczny Krzeszyce.
4- Rejon Dystrybucji Choszczno.
5- Rejon Dystrybucji Dębno.
6. Rejon Dystrybucji Sulęcin.
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów na naszej stronieMenu-Aktualności

1.06.2019 Nowy Dyrektor RD
Choszczno.

Od czerwca obowiązki Dyrektora Rejonu
Dystrybucji Choszczno
objął Paweł Racinowski, zastąpił na tym stanowisku Artura
Zaborskiego, który jest też Dyrektorem Rejonu Dystrybucji Międzychód. Wcześniej Dyrektorem RD Choszczno był Piotr Nahorski,
który od kwietnia 2014 pełni obowiązki Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Paweł Racinowski pochodzi z Gryfina. Posiada wykształcenie wyższe.
Na Uniwersytecie Szczecińskim ukończył kierunki: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Zarządzanie i Marketing, Integracja Europejska dla Kadr Menedżerskich.
Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej
Energetyki i Ochrony Środowiska. Wcześniej pracował w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Zespół Elektrowni
Uczestnicy finałowego pojedynku.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Dolna Odra (1981 – 2012). Potem był maklerem w Idea Nieruchomości
(do 2015 r.) Od 2015 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa zarządu jednej ze
spółdzielni mieszkaniowych w Szczecinie. Był też radnym Rady Miejskiej w Gryfinie. Paweł Racinowski ma także doświadczenie z rad nadzorczych. Taką funkcję pełnił m.in. w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. w Gryfinie czy Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie.

2.06.2019 Rocznica wizyty
Jana Pawła II
w Gorzowie Wlkp.

22 lat temu miało miejsce największe
wydarzenie w historii Gorzowa Wlkp.
-wizyta Papieża Polaka Świętego Jana
Pawła II. Wizyta duszpasterska odbyła
się w ramach VI pielgrzymki do Polski
oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła
II
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem
„Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”
Odbywała się w dniach od 31 maja do
10 czerwca 1997 r. W czasie tych 11 dni
papież odwiedził 12 miejscowości:
Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz,
Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków.
Wizyta JP II w Gorzowie Wlkp. Papież przybył śmigłowcem asystowanym przez pięć innych o 17.40 na lądowisko przy szpitalu wojewódzkim.
Tu Głowę Kościoła Katolickiego przywitał ksiądz biskup Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji gorzowskiej, niegdyś student kardynała Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz najwyższe władze
świeckie. Papież podczas kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu przy kościele Pierwszych Męczenników
Polski na „Manhattanie” (szacuje się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!największe zgromadzenie w historii miasta)

Tu wysłuchaliśmy długiej tyrady na temat marnej sytuacji spółki. Ciekawszym wątkiem był ten o zaniżonych pensjach kadry zarządzającej
przy zawyżonych kadry zarządzanej. Strona społeczna mogłaby nawet
przyjąć taki opis sytuacji płacowej w spółce, jednak po analizie prezentacji
dotyczącej statystyki rotacji pracowników okazało się to niemożliwe.
Trudno przyjąć forsowany przez Prezesa opis sytuacji, gdy na ekranie widać pojedyncze przypadki odejść kadry kierowniczej kontrastujące
z widoczną rotacją dziesiątek specjalistów. Nie są to wprawdzie liczby
zatrważające (procentowo wyrażona rotacja jest jednocyfrowa), ale jej
struktura raczej przeczy niż potwierdza twierdzeniom o trudnym finansowo losie dyrektorów i kierowników wobec rozpasania płacowego
mającego dotyczyć zwykłych pracowników... Dodatkowo ciężko słuchać
o trudnej sytuacji finansowej spółki w okresie, gdy ta wysyła prawie
wszystkich swoich pracowników na szkolenia miękkie połączone z tzw.
integracją. Te, choć zapewne przyjemne, może nawet i pożyteczne, stanowią jednak według Strony Społecznej dość dyskusyjne przedsięwzięcie
jeśli sytuacja ekonomiczna spółki jest według opisu jej Prezesa tak trudna,
że ma uniemożliwiać realne podwyżki płac zasadniczych. Jednak, co w tej
sytuacji wydaje się nieco kuriozalne, to właśnie pytanie o... indywidualne
podwyżki porozdzielane już w roku 2019 wywołało wręcz rodzaj paniki po stronie pracodawcy.
Ostateczne doszliśmy do konkretów. Po tej całej dyskusji Strona pracodawcy zaproponowała 80 zł obligo + 20 zł/miesięcznie na premię uznaniową której rozdysponowanie miałoby być określone w regulaminie
uzgodnionym ze stroną społeczną.
Wobec tak wielkiej hojności Pracodawcy związki zawodowe w podobnym
stopniu zredukowały swoje żądanie wnioskując o 675 zł podwyżki pensji
zasadniczej od maja oraz 1000 zł jednorazowej nagrody.
Pracodawca zaproponował 120 zł/etat od czerwca +200 zł jednorazowo
Poproszono o przerwę w której strona społeczna ustaliła swoją propozycję:- 600 zł podwyżki płacy zasadniczej od maja + 1000 zł jako premię jednorazową.
W związku z brakiem dalszych posunięć ze strony Zarządu przystąpiono
do sporządzenia protokołu rozbieżności.
Konsternacji związków zawodowych dopełniło dziwne zachowanie
strony Pracodawcy wobec wniosku o zapisanie w protokole naszej
prośby o dostarczenie informacji o ruchach płacowych dokonanych
pomimo toczących się tak bezowocnie negocjacji w tak rzekomo czarnym finansowo dla spółki roku 2019. Kosztowało to zebranych dodatkowe 50 minut, które Zarząd spółki zużył na przerwy i narady służące
znalezieniu skutecznego uzasadnienia do przemilczenia tematu tegorocznych podwyżek indywidualnych w protokole. Jako że jednak negocjator, a tym bardziej negocjator związkowy, musi cechować się cnotą
cierpliwości połączoną z konsekwencją, tak więc ostatecznie odpowiedni
zapis w protokole się znalazł, a termin następnego spotkania został wyznaczony na wtorek 11 czerwca 2019 roku. Do tego czasu mamy nadzieję na
wspólne wyznaczenie osoby mediatora, który pomoże rozwikłać nam tę
dość interesującą sytuację w spółce Enea Centrum. A miała być ona miejscem, w którym "żaden z pracowników przechodzących z innych spółek GK Enea nic nie straci"…
===========================================================

4.06.2019 Rokowania płacowe w Enea Centrum i
Enea Logistyka

Po rokowaniach w spółce Enea Centrum musieliśmy szybko przemieścić
się na ul Strzeszyńską do siedziby Enea Logistyka aby rozpocząć kolejne
negocjacje płacowe. Tym razem w Enea Logistyka.
Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli:-Sławomir Hinc –
prezes zarządu, -Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych
Podsumowano wcześniejsze rokowania i propozycje stron sporu płacowego:-Strona społeczna – 750 zł do płacy zasadniczej od stycznia, Strona
pracodawcy – nie przedstawiła swojej propozycji.

Na początku spotkania prezes Adam Górczyński omówił przysłany nam
na nasz wniosek materiał dotyczący wypłacanych niezgodnie z ZUZP dodatków, oraz zeszłorocznego funduszu nagród 1% który został
"skonsumowany" w formie premii wypłaconej na święta Bożego Narodzenia. Kilka pozycji z przesłanego nam materiału, a dotyczącego wypłat
dodatków, zostało nam wyjaśnionych jako funkcjonujących w Enea
Wytwarzanie. Część jednak nadal budzi nasze wątpliwości. Ustalono, że
NSZZ Solidarność doprecyzuje swoje pytania na piśmie, na które strona
W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w trybie sporu zbiorowego pracodawcy w tej samej formie udzieli nam odpowiedzi.
w spółce Enea Centrum.
W spotkaniu uczestniczyli:
Następnie strona pracodawcy nawiązując do decyzji prezesa URE, wytyczZe strony Zarządu: -Prezes Enea Centrum Sławomir Jankiewicz, -Z-ca nych komitetu sterującego o nie podnoszeniu kosztów oraz faktu, że obecprezesa ds. Obsługi Klienta Dariusz Szymczak, -Pani Dyr. Anna Kowalik ny budżet był zatwierdzony jeszcze przez poprzedni Zarząd, zaproponooraz ze Strony Społecznej:-OM NSZZ Solidarność, -MZZ Pracowników wała podwyżkę w wysokości 100 zł do płacy zasadniczej od miesiąca
GK Enea, -ZZIT MOZ przy Enea S.A., -MZZE ZOZ w Enea Centrum czerwca, jednak bez spłaty i jakiejkolwiek premii jednorazowej.
sp. z o.o., -MZZ Synergia Pracowników GK Enea, -MZZ PracowniStrona Społeczna w tej sytuacji zaproponowała 650 do płacy zasadniczej
ków Dozoru przy Elektrowni Połaniec
od miesiąca maja i wypłatę premii jednorazowej w wysokości 1000 zł.
Spotkanie otworzył prezes Jankiewicz stwierdził, że nie stać go na pod- Wobec tego, że Zarząd EL nie zaproponował już żadnego postąpienia,
wyżki dla Pracowników i oświadczył, że 700 zł podwyżki płacy zasad- sporządzono protokół rozbieżności i na tym spotkanie zakończono.
niczej doprowadziłoby Spółkę do upadłości. Poproszono Stronę Społeczną o realną kwotę podwyżki. Przedstawiciele załogi przypomnieli, iż to
oni jako ostatni podali swoją propozycję i słowo należy teraz do Zarządu.
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4.06.2019 –30 rocznica częściowo
wolnych wyborów.

"Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz Solidarność" - głosiło
jedno z haseł. 4 czerwca 1989 roku z pomocą wyborczych kart do głosowania Polacy bezkrwawo obalili komunistyczny reżim.
W wyborach wzięło udział ponad 62 proc. obywateli. 95 proc. z nich
opowiedziało się za rządami solidarnościowej opozycji. W ich wyniku
wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do
nowo utworzonego Senatu PRL.
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali rządzącej
„koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 299
(65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161
(35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o
te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała
charakter otwarty i w pełni demokratyczny. Do ubiegania się o nie
dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji
demokratycznej, jednocześnie o te mandaty konkurowali także kandydaci
jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne.
Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego(KO)
przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność- Lechu Wałęsie.
Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym za najbardziej
prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z
tzw. listy krajowej, obejmującej większość przywódców reżimu.

Takiego scenariusza nie przewidziały „rozmowy” w Magdalence i
przy Okrągłym Stole. Można to było wykorzystać i odciąć się od kupczenia z komunistami. Niestety tak się nie stało. W celu realizacji wcześniejszych ustaleń zmieniono ordynację na drugą turę wyborów
(18.06.1989 r.), i ostatecznie obóz starej władzy dostał się do Sejmu. Po
wyborach Państwo odzyskało nazwę Rzeczpospolita Polska, a orzeł
koronę.

4.06.2019 -27 rocznica obalenia rządu
J. Olszewskiego

NOCNA ZMIANA- 4 czerwca 1992 roku. 27 lat temu doszło do obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego. Rządu, który dążył do rozliczenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację i odsunięcie postkomunistów od piastowania ważnych funkcji politycznospołecznych. Z perspektywy czasu, postulat ten okazał się niesłychanie
trafny, wręcz fundamentalny.
Gabinet Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku,
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm I
kadencji. Prezesowi Rady Ministrów przyszło działać w zupełnie nowych
okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał istnieć twór o
nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do podjęcia działań mających na celu integrację z NATO i Wspólnotami Europejskimi. Rząd Jana
Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku Polskim i

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zmienił także koncepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Całkowite zahamowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z ugrupowaniami liberalnymi w parlamencie.

22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli
polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy,
która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie wycofujące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich
(był to zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą prośbę Lecha Wałęsy). Gdy pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera odpowiednie
porozumienie polsko-rosyjskie zostało przez MSZ podpisane, doszło
do otwartego konfliktu rządu z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Spraw Zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. By nie dopuścić do podpisania porozumienia, premier przekazał sprzeciw rządu
wysyłając depeszę szyfrową do Moskwy, na ręce Lecha Wałęsy. W rezultacie sporów o kompetencje w dziedzinie kontroli nad wojskiem, a także o
zakres i sposób oceny odpowiedzialności komunistów i agentów służb
bezpieczeństwa doszło o zaognienia konfliktu na linii premier- prezydent. 28 maja 1992 roku sejm upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Maciarewicza do podania informacji o współpracy z
UB i SB osób pełniących najważniejsze funkcje publiczne. 4 czerwca,
po dramatycznej nocnej debacie, sejm odwołał rząd Olszewskiego.
Nastąpiło to po tym, jak minister Macierewicz przesłał najwyższym władzą państwowym i przewodniczącym klubów parlamentarnych dwie listy
osób, o których informacje znajdowały się w archiwum MSW. Na
jednej z list znajdował się Lach Wałęsa (TW Bolek). Po „nocnej zmianie” już 5 czerwca sejm powołał „kukiełkowy” rząd Waldemara
Pawlaka.

5.06.2019 Rokowania w Enea S.A.
-czas na mediatora.

W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie w sporze płacowym z Zarządem
Enea S.A. Niestety, Pracodawca miał dla nas ofertę właściwie gorszą
niż ta, którą zakończyło się ostatnie spotkanie (31 maja 2019 r.).
Pierwszą była propozycja podziału pracowników na trzy grupy wg kryterium usytuowania ich pensji w stosunku do mediany wynagrodzenia
zasadniczego w spółce. Na pytanie jak liczne są poszczególne grupy padła
odpowiedź, że mniej więcej 1/3 wszystkich pracowników mieści się w
każdej. Szybkie przeliczenie wykazało, że mówimy o ofercie 200 zł średnio podwyżki pensji zasadniczej na etat w spółce, przy czym na ostatnim spotkaniu proponowano nam taką kwotę od maja i dodatkowo
wzbogacona miała być o 600 zł jednorazowej nagrody brutto, natomiast ta dzisiejsza miała być od czerwca i pozbawiona była jakiegokolwiek dodatku jednorazowego.
Oczywiście na coś takiego Strona Społeczna zgodzić się nie mogła.
Propozycja przekazana przez Zarząd po przerwie była po przeliczeniu o
16 zł wyższa od poprzedniej, co nadal zostało ocenione przez Stronę
Społeczną jako opcja gorsza od tej z ostatniego spotkania.
Wobec braku dalszych postąpień Pracodawcy, Strona Społeczna podtrzymała swoje żądanie z 31 maja (600zł średnio na etat podwyżki pensji
zasadniczej+1000zł brutto jednorazowej nagrody). Przystąpiono do
wyboru osoby mediatora.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Ostatecznie uzgodniono Pana Jacka Męcinę, którego nazwisko padło
jako propozycja Zarządu.
W protokole ze spotkania zamieszczony został także wniosek Strony Społecznej o udostępnienie informacji o indywidualnych podwyżkach
udzielonych już w roku 2019, pomimo niezakończonego sporu zbiorowego na tle płacowym.

Później 11 czerwca była burza z gradobiciem.

6.06.2019 Powódź , 11.06.2019 Gradobicie.

Ta burza przejdzie na pewno do historii miasta z uwagi na potężny grad.
Straty są wielkie. Podtopienia, zniszczone obrody, poniszczone samochody, dachy, rynny, dachówki i elewacje domów. Teraz poszkodowani mogą
sprawdzić jak działają firmy ubezpieczeniowe. Oczywiście jak ktoś był
ubezpieczony.

Czerwiec 2019 to burzliwy okres dla Gorzowa. Anomalie pogodowe
nękały mieszkańców.

„Nauka nie poszła w las” -tak teraz kierowcy zabezpieczają swoje pojazdy po
zapowiedzi gradobicia.

7.06.2019 Koniec rokowań płacowych
w Enea Operator

Najpierw na początku czerwca przez miasto przeszły 3 potężne burze.

W Poznaniu odbyła się kolejna, czwarta już tura rokowań płacowych
w zaistniałym sporze zbiorowym w Enea Operator. Zgodnie z przewidywaniem, mimo deklaracji niezależności poszczególnych spółek żadna z
nich przed zakończeniem negocjacji w Enea SA nie ośmiela się
„wychylić” Operator niestety nie jest wyjątkiem.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza zaplanowała przesłuchania członków
Zarządu w związku z rozpisanym konkursem na nową kadencję. Spowodowało to ponad godzinne opóźnienie w rokowaniach.
Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: -Andrzej Kojro (Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

Prezes Zarządu ,-Sławomir Mirkowski - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,-Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu
ds. Infrastruktury Sieciowej ,-Tadeusz Dachowski – Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy
W pierwszej części spotkania podsumowano wcześniejsze rokowania: Strona pracodawcy – 185 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości 550 zł. Strona społeczna – 690 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości 950 zł.
Prezes Kojro po krótkim wstępie i wyrażonej w nim nadziei na porozumienie w imieniu zarządu złożył propozycje:-200 zł do płacy zasadniczej na etat od czerwca i premia jednorazowa w wysokości 600 zł.
brutto na etat
Wobec postąpienia ze strony pracodawcy strona społeczna złożyła swoją
propozycję: -600 zł do płacy zasadniczej na etat od maja i premia jednorazowa w wysokości 950 zł. brutto na etat.
Niestety strona pracodawcy oświadczyła, że to jest maksymalna kwota
którą może zaproponować i wobec braku porozumienia proponuje
przejście do etapu mediacji. Na mediatora proponuje Pana Jacka
Męcinę a więc tego samego co ENEA SA i Trading.
Strona społeczna po wyrażeniu zgody przez pracodawcę na pokrycie kosztów mediatora zgodziła się na Pana Jacka Męcinę. Zgodnie z ustawą o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych sporządzono protokół rozbieżności.
W ten sposób zakończył się etap rokowań i zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do etapu mediacji.
Następnie przystąpiono do uzgodnienia w sprawie posiłków profilaktycznych na rok 2020.Do tej pory wartość posiłku wnosiła 13/50 zł.
i obowiązuje do 31.12.2019. Ze strony pracodawcy padła propozycja
13,60 zł. Po krótkich negocjacjach ustalono ją na 14,50 zł.

prac zespołu, którego celem jest opracowanie nowej tabeli płac zasadniczych w EC. Wystąpiliśmy o wyznaczenie terminu spotkania zespołu.

12.06.2019 Pracownicy Operatora
wybrali swojego członka zarządu.

Ponad 4 tysiące Pracowników Enea Operatora wybierało swojego przedstawiciela do zarządu. O jedno miejsce w zarządzie ubiegało się czterech
kandydatów. W pierwszej turze wyborów, która odbyła się 16 maja 2019
r. żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 %
ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów, która odbywa się dzisiaj przeszło dwóch kandydatów w największą liczbą głosów tj. Michał
Cebula i Krzysztof Statucki.
Wyniki drugiej tury wyborów z terenu działania Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp.:
Na ogólną liczbę uprawnionych 540 osób w wyborach wzięło udział
280 Pracowników tj. 51,85 %. Liczba głosów ważnych -261, liczba
głosów nieważnych-19. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą
ilość głosów ważnych :
1. Michał Cebula- 159 tj. 60,9 % ważnych głosów.
2. Krzysztof Statucki-103 tj. 39,1% ważnych głosów.
Wyniki drugiej tury wyborów dla całego Operatora podane przez Główną
Komisję Wyborczą.
Na ogólną liczbę uprawnionych 4434 osób w wyborach wzięło udział
2955 Pracowników tj. 66,6 %. Liczba głosów ważnych -2882, liczba
głosów nieważnych-93. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą
ilość głosów:
1. Michał Cebula- 1461
2. Krzysztof Statucki-1401

11.06.2019 Mediacje w Enea Centrum

W Poznaniu odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne w Enea Centrum (EC). Było to czwarte spotkanie w ramach sporu zbiorowego.
Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 29 kwietnia 2019 r.
Podczas mediacji zarząd EC był reprezentowany przez prezesa
Sławomira Jankiewicza oraz vice prezesa Dariusza Szymczak.
Strona pracodawcy pozostała przy swojej propozycji z 4 czerwca 2019 r. 120 zł. średnio do płacy zasadniczej od czerwca 2019 r. i jednorazowa
wypłata w kwocie 200 zł. Brak postąpienia zdaniem prezesa
S. Jankiewicza wynika ze zbyt dużej rozbieżności zaproponowanych
kwot podwyżek. Wobec braku postąpienia strony pracodawcy strona społeczna pozostała również przy swojej propozycji.- 600 zł podwyżki płacy
zasadniczej od maja 2019 plus 1000 zł jako premię jednorazową.
Wobec braku postępu w propozycjach stron, prezes S. Jankiewicz zaproponował uzgodnienie mediatora. Padła propozycja żeby został nim
Jacek Męcina, który będzie mediował w sporach zbiorowych w Enea
S.A. i Enea Operatorze. Pracodawca poprosił o przedstawienie innych
propozycji. Strona społeczna zaproponowała trzech mediatorów z listy
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Po przerwie strona
pracodawcy wybrała na mediatora Olafa Wiśniewskiego.
Zarząd Enea Centrum nie zgodził się pokryć kosztów mediacji. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych koszty mediacji pokryją wspólnie strony sporu. Powyższe ustalenia zawarto w protokole ze spotkania.
Inne tematy poruszone podczas spotkania:
-Szkolenia miękkie połączone z integracją. Na temat celowości wydatkowania pieniędzy na takie szkolenia dyskutowano na ostatnim spotkaniu.
Informacje przekazywane od pracowników uczestniczących w tych spotkaniach nie napawają optymizmem. W negatywnym świetle przedstawiana jest rola związków zawodowych w GK Enea. Podnoszony jest
temat ekwiwalentu pieniężnego za ręcznik, herbatę, mydło…Temat
wałkowany wielokrotnie, nie z winy związków dalej jest nie załatwionynie dostaliśmy propozycji ekwiwalentu, mimo obietnic złożonych na
spotkaniu 15 maja 2019.
-Informacja o ruchach płacowych dokonanych pomimo toczących się
rokowań. Do dnia dzisiejszego mimo pisemnych wystąpień organizacji
związkowych nie dostaliśmy w tym temacie żadnej informacji. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że temat aktualnie jest rozpatrywany. Do końca tygodnia mamy dostać przedmiotowy materiał.
-Tabela płac zasadniczych w EC. Dalej funkcjonuje stara tabela z 2012.
Na spotkaniu 17 maja 2019 r. przekazano nam, że do czasu podpisania
porozumienia płacowego w EC zespół tematyczny nie spotka się. Zdaniem
strony społecznej brak porozumienia płacowego nie powinien blokować

Członkiem zarządu Enea Operatora został wybrany
Michał Cebula . GRATULUJEMY

12.06.2019 Pożegnaliśmy
Wojciecha Modrzejewskiego.

W siedzibie związku w Centrali Oddziału
Dystrybucji Gorzów pożegnaliśmy naszego
Kolegę Wojciecha Modrzejewskiego Dyspozytora Regionalnej Dyspozycji Mocy w
Gorzowie Wlkp. Wojtek poszedł za głosem
serca i od 24 czerwca 2019 r. będzie pracował w Dystrybucji PGE w Łodzi. W ten
sposób połączy pracę zawodową i życie
prywatne- wybranka Jego Serca mieszka w Łodzi. Okolicznościowe
spotkanie przy kawce upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze, jak
zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia oraz drobne
upominki. Wojtkowi życzymy wszystkiego najlepszego, oraz
zrealizowania swoich ambicji zawodowych w Łódzkiej Energetyce.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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przed siedzibą Tauron Polska Energia w Katowicach, domagając się
wzrostu wynagrodzeń. Zarząd spółki deklaruje wypłatę jednorazowych
13-14.06.2019 Obradowała
premii.
KM NSZZ Solidarność Enea.
"Dość niszczenia energetyki!", "Stop likwidacji miejsc pracy!", "Dość
panoszenia zarządów spółek!" - takie transparenty, a także związkowe
flagi i wuwuzele mieli ze sobą uczestnicy demonstracji.
„Mamy dość hipokryzji, mamy dość zakłamania, mamy dość zaklinania
rzeczywistości. Jesteśmy przedstawicielami grupy, która przynosi największe zyski” - wołał do zgromadzonych rzecznik komitetu protestacyjno
-strajkowego Piotr Serafin.
Protestujący domagali się też zmiany polityki kadrowej, wskazując, że
zarządy wymagają od pracowników stale rosnącej efektywności i dyspozycyjności, przy jednoczesnym zmniejszaniu zatrudnienia.
„Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne tysięcy odbiorców, którzy mogą
ucierpieć lub już ucierpieli z powodu ciągłego zmniejszania zatrudnienia
W Barlinku spotkali się Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ w naszych firmach i nadmiernego eksploatowania zatrudnionych praSolidarność Enea (KM).W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni gościecowników” - powiedział Serafin.
członkowie zarządu: Enea Operator Tadeusz Dachowski, oraz nowo
14-16.06.2019 Weekend
wybrany członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula Enea Serwis
z Solidarnością w Pobierowie
Piotr Bogusławski, -członek Rady Nadzorczej Enea Operatora -Czesław
Kolterman, -członek Rady Nadzorczej Enea Serwis Renata Kruber.
Tematyka spotkania:
1. Protokół z ostatniego zebrania. Po odczytaniu z jedną poprawką przyjęto protokół z 11 kwietnia 2019 r. z Nowej Soli.
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z
najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.
Najwięcej czasu poświecono sporom płacowym prowadzonym w Spółkach GK Enea. Długa dyskusja w tym temacie doprowadziła do ustalenia
harmonogramu dalszych działań związku. Brak postępu w negocjacjach
płacowych oraz patologie związane z łamaniem zapisów Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy zmusiły KM do podjęcia decyzji o zorganizowaniu w dniu 26 czerwca 2019 r. manifestacji przed siedzibą Enea
S.A. Do udziału w niej zaprosimy inne organizacje związkowe z Enea S.A.
Zapoznano zebranych z sytuacją w Spółkach GK Enea.
3.Wybory członka zarządu w Enea Operator. Podsumowano dwie tury
wyborów jakie odbyły się w Operatorze. Udało się przekonać załogę do
głosowania na desygnowanego przez KM kandydata Michała Cebulę.
Obecny na spotkaniu M.Cebula podziękował za skuteczną akcję
Jak co roku przed sezonem urlopowym NSZZ Solidarność Enea Gorzów
wyborczą.
Wlkp. był organizatorem „wypadu nad morze” czyli wyjazdu rodzinne4.Wybory członka Rady Nadzorczej Enea Logistyka. Regulamin wybo- go do Pobierowa. Miejscem naszego pobytu zgodnie z wieloletnią trarów w EL nie przewiduje desygnacji, a jedynie zbieranie podpisów. Otrzy- dycją był „Pensjonat PISZ”. W tym roku pogoda była kapryśna, ale momaliśmy informację że jest przynajmniej dwoje kandydatów członków
gła zadowolić wszystkich. Na początku był 30 stopniowy upał , potem
NSZZ Solidarność którzy zebrali już wymaganą ilość podpiburza z gradobiciem, a na zakończenie naszego pobytu słoneczne niebo i
sów. Przedstawiono harmonogram wyborów.
temperatura 23 * C.
5. Informacja z prac Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) i Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Marek Boiński przekazał informację z
najważniejszych tematów jakimi zajmowali się członkowie KK i KSE.
6. Polityka informacyjna związku. Podsumowano pilotażowy program „Flesz”, który do tej ograniczał się do
Naszych Członków w Enea Centrum. Zdaniem zebranych
program sprawdził się, należy go rozszerzyć o pozostałe
Spółki.
7. Sprawy różne wolne wnioski. Przedstawiono korespondencję pomiędzy KM a zarządami GK Enea. Dyżury domowe -z związku z brakami kadrowymi występują problemy z pełną obsadą na dyżurach. Należy podjąć
kroki w celu zwiększenia ryczałtu za pełnienie dyżuru.
Wybory SIP na nową kadencję. Po wakacjach w uzgodnieniu z innymi organizacjami związkowymi zostaną
uaktualnione regulaminy i zostaną zorganizowane wybory
na nową kadencję.
8. Wystąpienia zaproszonych gości. Zaproszeni goście w krótkich wystą- Podczas naszego pobytu nad Bałtykiem organizatorzy zadbali ,żeby nikt
pieniach przedstawili najważniejsze problemy z jakimi borykają się Spółki się nie nudził. Dla dorosłych były zabawy taneczne, a dla naszych milusińskich przygotowano gry i zabawy na świeżym powietrzu. Nagrody
oraz odpowiadali na pytania.
i upominki przygotowane przez organizatorów sprawiły wiele radości
14.06.2019 Pikieta
dzieciom , szczególnie tym najmłodszym. Dla trochę starszych był
Pracowników Taurona w Katowicach.
turniej boule i tenisa stołowego.
(Ciąg dalszy ze strony 6)

Około tysiąca Pracowników spółki Tauron Dystrybucja pikietowało

(Ciąg dalszy na stronie 8)

(Ciąg dalszy ze strony 7)
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24.06.2019 Robocze spotkanie w Enea Serwis

Dodatkowo można było skorzystać z : piłkarzyków, cymbergaja, basenu oraz rowerów będących do dyspozycji gości pensjonatu. Kąpiele
słoneczne pozwoliły wielu zmienić karnację skóry, a najbardziej zahartowani skorzystali też z kąpieli w Bałtyku. Dla kibiców żużla było też
wspólne oglądanie transmisji z GP Czech w Pradze.
Jak widać z powyższej relacji, nikt się nie nudził. Gospodarze Pensjonatu
–Paweł i Ewelina zadbali o to, by nikt nie chodził głodny a ponieważ
wszystko było pyszne, więc pewnie tu i tam troszeczkę nam przybyło
( szczególnie tym, którzy nie spalali kalorii na parkiecie). Kończąc
„Weekend z Solidarnością” wszyscy byli zgodni, czas odpoczynku był
zdecydowanie za krótki. W przyszłym roku trzeba będzie zorganizować
dłuższy pobyt nad polskim morzem.

W Poznaniu w siedzibie Enea Serwis odbyło się spotkanie zarządu Spółki z przedstawicielami strony społecznej. Program przygotowany przez
stronę pracodawcy przewidywał następujące tematy:
1.Regulamin przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK Enea. Po
krótkiej dyskusji Regulamin przyznawania odznaczeń zasłużony dla GK
Enea dla potrzeb Enea Serwis został zaakceptowany i podpisany przez
strony.
2.Regulamin Pracy. W Regulaminie Pracy dla pracowników Enea Serwis
zarząd zaproponował dodatkowe zapisy odnośnie monitoringu oraz możliwości kontroli GPS w samochodach służbowych. Jeśli chodzi o monitorowanie pomieszczeń spółki zgłosiliśmy nasze zaniepokojenie co do prawnych możliwości monitorowania pomieszczeń Spółki bazując na urządzeniach dostarczanych przez inny podmiot gospodarczy, zasad jego przetwarzania, archiwizowania oraz docelowego wykorzystania. Dodatkowo strona
społeczna zawnioskowała aby w niniejszym Regulaminie w § 11 dotyczącym dofinansowania do okularów istniejący zapis rozszerzyć o pracowników korzystających ze służbowych z tabletów. Zarząd zadeklarował szybkie odniesienie się do złożonych uwag i propozycji.
3.Tabela zaszeregowania. W związku z kończącymi się pracami nad objęciem pracowników Enea Serwis tabelą płac zasadniczych taką jak w Enea
Operator przeanalizowano i modyfikowano istniejący taryfikator kwalifikacyjny w Enea Serwis. Po dłuższej dyskusji uzgodniono wstępny roboczy
projekt, który po naniesieniu dzisiejszych propozycji zostanie na kolejnym
spotkaniu podany dalszym analizom.
Na wniosek strony społecznej program spotkania został rozszerzony o
kolejne dwa punkty. Jeden związany był z negocjacjami płacowymi na
2019r. , a drugi dotyczył wypłaty nagrody z okazji Dnia Energetyka.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili aby Zarząd ustosunkował
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy czynnie włączyli się w się do ich pisma, które zostało wystosowane w sprawie negocjacji płajak zwykle wzorową organizację.
cowych. Prezes Piotr Bogusławski odpowiedział, że przedmiotowe pismo
Do zobaczenia za rok.
otrzymali dopiero dziś rano i nie mieli jeszcze czasu aby się do niego odWięcej zdjęć z tego i wcześniejszych wyjazdów na naszej stronie-Menu nieść.
-Aktualności.
Jeśli chodzi o sprawy wzrostu wynagrodzeń oraz wysokości nagrody z
22-23.06.2019 II Rowerowa okazji Dnia Energetyka to prezes P. Bogusławski odpowiedział, iż poPielgrzymka do Rokitna. stara się w jak najszybszym czasie zorganizować spotkanie w tych ważKatolickie Stowarzyszenie Energety- nych tematach.
ków „Nazaret” - Oddział Terenowy w
24.06.2019 W Enea Centrum
Gorzowie Wlkp. po raz drugi zorganizoo
tabeli płac zasadniczych i …
wało dwudniową Pielgrzymkę Rowerową do Sanktuarium Matki Bożej
Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.
Tegoroczna Pielgrzymka odbyła się w
Roku Jubileuszowym dla Rokitna
(350 rocznica obecności Cudownego
Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej w
Sanktuarium w Rokitnie ( 1669-2019).
Ci którzy z różnych powodów nie mogli
jechać rowerem również uczestniczyli w
Pielgrzymce. W tym roku tylko czterech Śmiałków przemierzyło rowerami prasę Gorzów-Rokitno-Gorzów (2
x 50 km.). Większość uczestników Pielgrzymki deklarowała, że w przyszłym roku zmierzą się z tym wyzwaniem.
Pogoda dopisała- niebo przeważnie słoneczne, temperatura oscylowała w
granicach 25 * C. Podczas pobytu w Rokitnie był czas dla ducha wspólny Różaniec, uczestnictwo w Mszy Świętej, adoracja Cudownego
Obrazu oraz coś dla ciała- ognisko, pieczenie kiełbasek oraz spożywanie specjałów przywiezionych przez uczestników Pielgrzymki. W części W Poznaniu z inicjatywy strony społecznej ponownie doszło do spotkania zespołu, którego celem jest uzgodnienie nowej tabeli płac zasadniintegracyjnej wystąpił Człowiek Orkiestra -Brat Eugeniusz. W Agapie
uczestniczyli księża:- Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Jarosław czych w Enea Centrum (EC). Obowiązująca tabela z 2012 r. nie pasuje
do obecnej rzeczywistości w Spółce. Strona pracodawcy przygotowała
Zagozda oraz Proboszcz Parafii Katedralnej z Gorzowa Zbigniew
propozycję nowej tabeli nieznacznie obniżającą maksymalne wynagroKobus. W dobrym towarzystwie czas minął bardzo szybko. Wszyscy
dzenia dla kadry kierowniczej z kategorii zaszeregowania 0 i 1. Bazą
umawiali sią za rok na III Rowerową Pielgrzymkę.
tabeli są ustalenia wcześniejszego zespołu z 2017 r. Zebranych zapoznaOrganizatorom serdecznie dziękujemy za wzorową organizację.
no z propozycją protokołu dodatkowego do ZUZP sankcjonujące zaproponowane poprawki dotyczące tabeli płac zasadniczych oraz kilka innych
kwestii.
Strona społeczna poprosiła o przesłanie przedstawionego materiału rozszerzonego o analizę, ile osób z poszczególnych kategorii dostałoby
podwyżki związane z dopasowania do nowej kategorii -koszty wprowadzenia takiej tabeli. Strona społeczna po otrzymaniu w/w materiału i przeprowadzeniu niezbędnych konsultacji wypowie się na ten temat.
Oprócz tego głównego tematu rozmawiano również o :
1. Ekwiwalencie za herbatę, ręcznik i mydło (dotychczas wydawanego
w naturze). Strona społeczna kolejny raz z dezaprobatą wypowiedziała
się na temat celowości szkoleń ostatnio organizowanych przez EC.
Właśnie na tych szkoleniach do rangi najważniejszego problemu z jakim
boryka się Spółka urasta kwestia przydziałowego ręcznika, który zdaniem prezesa EC „nadaje się tylko do mycia samochodu”… Nawiązując
do korespondencji dotyczącej tego tematu strona społeczna podkreśliła, że
(Ciąg dalszy na stronie 9)

str. 9 / Pod Napięciem 204 / 6 / 2019
(Ciąg dalszy ze strony 8)

w/w świadczenia to nie żadna paczka socjalna tylko obowiązek pracodawcy wynikający z zakładowego prawa pracy, czyli ZUZP. Propozycje pracodawcy ekwiwalentu za w/w świadczenia w postaci: 10 zł do płacy
zasadniczej lub 16 zł na indywidualny miesięczny fundusz premiowy
jest obecnie konsultowana z Pracownikami. Ze strony społecznej padła
jeszcze jedna propozycja stałego miesięcznego dodatku, który co roku
byłby waloryzowany.
2. Regulaminie premiowania. Strona społeczna poprosiła o uzasadnienie
przesłanego projektu regulaminu premiowania Pracowników EC. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w tym temacie zostanie zorganizowane osobne
spotkanie. Krótko przedstawiono nam też, że regulamin ma zastąpić wcześniej organizowane konkursy.

Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.
Uroczyste zebranie poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej księdza biskupa Tadeusza
Lityńskiego, który poświęcił ufundowane przez związkowców ornat i
stułę, kapelanowi gorzowskiej Solidarności ks. dziekanowi
Andrzejowi Szkudlarkowi. Z kolei gorzowska Solidarność przekazała
swój oryginalny sztandar Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty, który
będzie jednym z elementów tworzącej się izby pamięci służącej edukacji
młodych pokoleń.

25.06.2019 Emerytka
Mieczysława Trościanka

Do szczęśliwego grona Pracowników,
którzy doczekali emerytury w GK Enea
dołączyła Mieczysława Trościanka Specjalista ds. Inwestycji z Centrali Oddziału
Dystrybucji Gorzów. Szczęśliwa jak sama
podkreśla Emerytka po przepracowaniu 40
lat w energetyce zdecydowała się skorzystać ze swojego uprawnienia i odejść na
zasłużoną emeryturę. Okolicznościowe
pożegnalne spotkanie odbyło się z pomieszczeniu w, którym obecnie Miecia praco„Zależy nam bardzo, aby w dzisiejszych uwarunkowaniach, kiedy pewne
wała. Jak zwykle przy takich spotkaniach były życzenia, wspomnienia,
siły atakują kościół, atakują zachowania patriotyczne, deprecjonują
prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Był też tort lodowy, który wszy- święte dla nas wartości, były miejsca przypominające o naszej historii
scy z chęcią pałaszowali ( temperatura tego dnia przekraczała 30 * C).
najnowszej, naszych bohaterach i zdarzeniach, które pozostaną w naszych sercach na stałe. Naszym obowiązkiem jest walczyć z zakłamaniem,
trwać w wierze i wzmacniać dumę z faktu bycia Polakiem – mówił przewodniczący gorzowskiej Solidarności Waldemar Rusakiewicz.
Po Liturgii wręczono FENIKSY za 2018 r.
Nagroda FENIKS corocznie przyznawana przez Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie trafiło
do rąk: dyrektora gorzowskiej Elektrociepłowni Mirosława Rawy,
szefa regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów Jerzego Morawca oraz
pracownika gorzowskiej delegatury szczecińskiego Oddziału IPN
Jarosława Palickiego.

Tą drogą przyłączamy się do życzeń, oraz zachęcamy do włączenia się
do aktywnej działalności w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji.
Na koniec krótka refleksja- mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych,
ale zastąpić Mieczysławę będzie bardzo trudno (dusza każdego towarzystwa, stara nie korporacyjna szkoła energetyczna, na jej pomoc w
każdej sprawie zawsze można było liczyć, uśmiech nigdy nie schodził z
Jej twarzy).

Jerzy Morawiec

Mieciu często nas odwiedzaj i przekazuj nam tą pozytywną energię.

Jarosław Palicki

Mirosław Rawa

Nagrody, przyznawane od 2008 roku stosowną uchwałą, trafiają do osób,
które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju Związku, a także
wzrostu jego znaczenia.
Wielowątkowa uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości.
Oprócz członków Zarządu Regionu, uczestniczyli w niej m.in. poseł na
Sejm RP Jarosław Porwich, przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność Bogusław Motowidełko oraz lubuska Kurator
Oświaty Ewa Rawa.

25.06.2019 Uroczyste zebranie
ZR Gorzów NSZZ Solidarność

W Pałacu Biskupim w Gorzowie odbyło się okolicznościowe spotkanie

Uczestnicy okolicznościowego spotkania (Ciąg dalszy na stronie 10)
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26.06.2019 Manifestacja przed siedzibą Enea S.A.

W Poznaniu z inicjatywy NSZZ Solidarność około 500 Pracowników
Grupy Kapitałowej Enea protestowało przed siedzibą Enea S.A. w
Poznaniu. Z obszaru Gorzowskiego w manifestacji uczestniczyło 88
osób. (85 z NSZZ Solidarność). Była to realizacja decyzji Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea z ostatniego jej posiedzenia.
W proteście uczestniczyła silna reprezentacja NSZZ „Solidarność” z Enea
Wytwarzanie (Kozienice), nie mogło zabraknąć naszych przedstawicieli
z Enea Ciepło (Białystok), nie zawiedli górnicy z LW Bogdanka. Oczywiście niejako w roli gospodarzy stawili się przedstawiciele spółek całego
obszaru dystrybucji i obrotu, z terenu Poznania, Bydgoszczy, Zielonej
Góry, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina.

W czasie pikiety reprezentanci poszczególnych organizacji związkowych
złożyli podpisy pod wspólną petycją. Została ona odczytana wszystkim
zebranym, którzy niejednokrotnie przerywali odczyt wyrażając swoje
wzburzenie i jednocześnie aprobatę dla treści
dokumentu. Następnie delegacja protestujących
udała się do budynku siedziby Zarządu Enea S.A.
aby wręczyć petycję jego przedstawicielom.
Treść petycji na stronie 13

Delegacja wróciła do zebranych w towarzystwie
przedstawicieli Pracodawców GK Enea: Zbigniewa Piętki, Wiceprezesa Zarządu Enea S.A. ds.
Korporacyjnych oraz Andrzeja Kojro, Prezesa
Zarządu Enea Operator sp. z o.o. Obydwaj
przemówili do zebranych. Wiceprezes Zbigniew Piętka złożył deklarację, że „z całą pewnością do porozumienia płacowego dojdzie jeszcze
w lipcu”.

Tu z naszej strony padła uwaga nawiązująca do wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956, że „walczymy nie tylko o chleb, ale także
o wolność”, że pikieta dotyczy znacznie szerszego zestawu punktów
zapalnych bolących pracowników. Wiceprezes Piętka oświadczył, że
także pozostałe sprawy będące przedmiotem petycji zostaną przez
Zarząd podjęte celem rozpatrzenia. Prezes Andrzej Kojro zapewnił
o chęci porozumienia i o swoim pro pracowniczym nastawieniu. Obydwaj zaproponowali również, aby w najbliższy poniedziałek, jeszcze
poza planowanymi rokowaniami z mediatorem przewidzianymi na 16
lipca 2019 roku, spotkać się i podjąć próbę porozumienia.
Do protestu zaprosiliśmy inne organizacje związkowe z GK Enea i zdecydowana ich większość w różnej formie wsparła ten protest. To kolejny akt
bardzo dobrej współpracy międzyzwiązkowej dla dobra pracowników
GK Enea, z której wszystkie współpracujące organizacje mogą być naprawdę dumne. Członkowie zaprzyjaźnionych związków zawodowych
także stawili się z całego terenu GK Enea, który obejmuje przecież dużą
część Polski.
Wszyscy zebrani tego szczególnie upalnego dnia, mimo lejącego się
z nieba żaru, nie szczędzili sił aby wykrzyczeć sprzeciw wobec tego, co
dzieje się w GK Enea. Poświęcili własny urlop wypoczynkowy dla
Podziękowania dla wszystkich uczestników pikiety:
dania wyrazu dezaprobaty i wzburzenia, uczuć przybierających na
W imieniu swoim oraz całego prezydium Komisji Międzyzakładowej
sile wśród załogi GK Enea wobec postawy Zarządu Enea S.A.
NSZZ Solidarność Enea pragnę podziękować, tak po ludzku
i szczerze, każdemu z osobna uczestnikowi pikiety pod siedzibą Zarządu Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2019 roku. Wiem, że przyjechaliście
do Poznania przebywając często setki kilometrów, wykorzystując w
tym celu swój urlop wypoczynkowy. Przybyliście aby walczyć nie tylko o swoje sprawy, ale by reprezentować wszystkich pracowników
spółek GK Enea. Za ten wysiłek podjęty kosztem własnego wypoczynku i tak cennego czasu z rodziną, że nie przestraszył Was żar lejący się
ze szczególnie rozpalonego tego dnia poznańskiego nieba, należy się
Wam szczególny podziw. Dlatego jeszcze raz: Dziękuję!
Krzysztof Nawrocki
Przewodniczący KM NSZZ Solidarność Enea
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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Serwis-Piotr Bogusławski i wybrany przez załogę członek zarządu Enea

Operatora Michał Cebula.
Tematy, którymi zajmowali się członkowie KPG:
1.Protokołu z ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół
z 13 maja 2019 r.
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały
miejsce w okresie od 13 maja do 27 czerwca 2019 r.
37 * C w Poznaniu a my wspólnie walczyliśmy o godne podwyżki dla
Pracowników GK Enea ( nie tylko dla wybrańców) .W drodze powrot- 3.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
nej na trasie Poznań-Gorzów Wlkp. zepsuła się klimatyzacja i tempe- Enea (KM). Nasi przedstawiciele w KM zapoznali zebranych z tematyką
ratura w autokarze wzrosła do 46 * C (sauna). Mimo tych przeciwno- zebrania oraz decyzjami obradującej 13 czerwca 2019 r. w Barlinku
ści losu daliśmy radę -nikt nie zasłabł.
Dziękuję tym, którzy wzięli dzień urlopu i walczyli o podwyżki dla
wszystkich. W petycji wręczonej zarządowi zawarliśmy też wiele patologii, które występują głównie w Enea S.A. Mam nadzieję, że manifestacja przyniesie zmianę postępowania zarządu Enea S.A. i dojdzie
wreszcie do podpisania porozumienia płacowego, a patologie zostaną
zlikwidowane. Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom protestu,
liczę na to, że ci którzy nie uczestniczyli z różnych powodów w manifestacji docenią Wasz trud i też Wam podziękują. Przecież walczymy o
podwyżki również dla Nich.
Krzysztof Gonerski

Komisji.
4.Wybory członka zarządu w Enea Operator. Podsumowano i przeanalizowano wyniki dwóch tur wyborów jakie odbyły w Operatorze. Obecny
na spotkaniu M.Cebula podziękował za bardzo dobry wynik jaki uzyskał
w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. Podkreślił, że będzie się starał być
z ramienia zarządu opiekunem OD Gorzów.
5.Rokowania płacowe w GK Enea. Zrelacjonowano przebieg negocjacji
w poszczególnych Spółkach GK Enea. Niestety nie udało się uzgodnić
satysfakcjonujących nas kwot podwyżek płacy zasadniczej. Między innymi dlatego w dniu 26 czerwca 2019 r. została zorganizowana manifestacja
przed siedzibą Enea S.A. w Poznaniu.
6.Manifestacja przed siedzibą Enea S.A. Omówiono główne postulaty
jakie zostały zawarte w petycji wręczonej zarządowi Enea S.A. Podsumowano udział w manifestacji wszystkich organizacji związkowych z GK
Enea, oraz osób funkcyjnych naszej organizacji. Zgłoszono potrzebę zakupu koszulek i kamizelek z logo związku.
7. Tabela płac zasadniczych w Enea Centrum (EC). Przeanalizowano
przesłany przez pracodawcę nowy materiał dotyczący tej tematyki. Członkinie KPG z EC po konsultacjach z Pracownikami zaproponuje zajęcie
konkretnego stanowiska , które zostanie przedstawione KM.
8. Ekwiwalent za świadczenia rzeczowe dotychczas wydawane
(ręcznik, mydło, herbata). Jedynym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem jest ustalenie realnego ekwiwalentu jako dodatkowego składnika
płacowego, corocznie waloryzowanego. Takie rozwiązanie zostanie zapro-

Przewodniczący KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Jeżeli manifestacja nie przyniesie pożądanego skutku,
czeka nas akcja strajkowa.

27.06.2019 Obradowała
KP Gorzów NSZZ Solidarność

W Przyłęsku na ostatnim przed wakacjami zebraniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
(KPG). W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gości:-członek zarządu Enea

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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ponowane KM.
9. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z Enea Operator, Enea Centrum, Enea Serwis i Enea Logistyka przedstawili aktualną sytuację w tych Spółach.

TREŚĆ PETYCJI WRĘCZONEJ ZARZĄDOWI ENEA S.A.

8.Sprawy różne: -negatywnie rozpatrzono wnioski o wypłatę świadczeń
statutowych sprzed kilku lat. Korzystając z obecności M. Cebuli zgłoszono tematy, którymi powinien się zająć zarząd Operatora: -badania okresowe- bardzo okrojona diagnostyka, -stanowisko do drobnych napraw
samochodów w Rejonie Dystrybucji Gorzów, - rekrutacje wewnętrznefikcja, -szkolenia specjalistyczne dla wszystkich grup zawodowych.

28.06.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów.

W Ownicach na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł RP Jarosław Porwich i redaktor
Zbigniew Bodnar.
Przew. ZRG Waldemar Rusakiewicz przedstawił sprawozdanie z
działalności Prezydium:- turniej Solidarności Enea Gorzów ( Sulęcin
1.06.2019)-uroczyste posiedzenie ZRG w Pałacu Biskupim
(25.06.2019),-Polsko-Niemieckie spotkanie seniorów (Trebnitz 1415.06.2019),-Protest Poczty Polskiej (Warszawa 14.06.2019), Manifestacja przed siedzibą Enea S.A. (Poznań 26.06.2019),
Posiedzenie Komisji Krajowej (Olsztyn 26-27.06.2019).
Następnie przedstawiono planowane imprezy, których organizatorem lub
współorganizatorem będzie ZRG: -Uroczysta Sesja Zjazdu Delegatów
(30.08.2019 EC Gorzów) Zapoznano zebranych z kandydaturami 5 osób
do wyróżnienia „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Gorzowskiego”, - Obchody wydarzeń 31 sierpnia 1982 r.-konkurs dla młodzieży „Historyczna Pamięć- 31.08.1982 r.”, - XXXVII Pielgrzymka Ludzi
Pracy do Częstochowy, -Pielgrzymka do Rzymu (kwiecień 2020 r.).
Sprawy różne: Wybory ławników (do ZRG zgłosiły się 3 osoby), Szkolenie „Redagowanie internetowych stron związkowych”- do 14
lipca 2019 r. można zgłaszać osoby, które chciałyby się przeszkolić z tej
tematyki.

1.07.2019 Koniec sporu
płacowego w Enea S.A.

Wiersz Henryka

Efektem manifestacji przed Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. była propozycja spotkania się przed 16 lipca 2019 r. (wizyta mediatora z Ministerstwa Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej ).
Spotkanie takie odbyło się 1 lipca 2019 r. w siedzibie Enea S.A.
Zarząd Enea S.A. reprezentowany był przez prez. Zbigniewa Piętkę ( później
dołączył prezes Mirosław Kowalik ) .
Na wstępie podsumowano stanowiska stron zawarte we wcześniejszych rokowaniach. Następnie rozpoczęły się negocjacje. Po 6 godzinach negocjacji i daleko
idących ustępstwach strony społecznej wydawało się doszło do zawarcia porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w Enea S.A. –(do płacy
zasadniczej 300 zł na etat obligatoryjnie od sierpnia 2019 r., oraz 1000 zł.
brutto jednorazowo wypłacone z razem z wypłatą za m-c czerwiec )
Kiedy już były uzgodnione i wydrukowane trzy dokumenty tj. protokół ze spotkania, porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy, porozumienie dotyczące
waloryzacji tabeli płac zasadniczych, okazało się, że zarząd nie jest upoważniony do podpisania uzgodnionych dokumentów.
Przez prez. Z. Piętkę został podpisany protokół ze spotkania, ale zabrakło już jego
podpisu pod pozostałymi dokumentami. Prezes Kowalik który dołączył do negocjacji po godzinie 17 oświadczył, że tak wynegocjowane porozumienie przekracza możliwości finansowe spółki ENEA SA. Jak podkreślił zarząd Enea S.A.
ma świadomość próby powielenia przez stronę społeczną tego porozumienia w
pozostałych spółkach, a nie wszystkie Spółki będą w stanie zrealizować tak
wysokie podwyżki.
Strona społeczna podpisała wszystkie dokumenty. Z. Piętka przedłoży je w
dniu jutrzejszym na zarządzie Spółki Enea. Jeżeli będzie akceptacja zarządu
dokumenty zostaną podpisane i odesłane stronie społecznej.

Co będzie jeżeli zarząd nie podpisze uzgodnionych dokumentów ???
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1970 r. Zajezdnia gorzowskiego MPK przy ul. Składowej

Koniec lat 90-tych –OW Bledzew

-9,38 zł. wartość akcji Enea 1.07.2019 r. godz.17.00
+40,2 °C- Najwyższa temperatura zanotowana w Polsce

(Prószków 29.07.1921 r.)
-5,4 %- stopa bezrobocia w Polsce w maju. Stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,7 % niższa niż rok temu i o 0,2 % niższa niż w kwietniu
br. Bezrobocie ostatni raz na tak niskim poziomie było we wrześniu
1990 roku.
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