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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

Do końca pierwszego kwartału 2020 r. strony dały sobie czas na załatwienie tego tematu.
3.12.2019 O płacach i nagrodzie
Negocjacje płacowe dotyczące waloryzacji płac w 2020 r.
Prezes Andrzej Kojro wprowadził zebranych w tematykę spraw płacona Boże Narodzenie w Enea S.A.
wych i finansowych. Oczywiście jak co roku było czarnowidztwo i wysłuchaliśmy informacji o czekającym nas trudnym roku. Wspomniano też
o zaleceniach Urzędu Regulacji Energetyki (URE)-„zaciskanie pasa”.
Temat uzupełnił Józef Aleszczyk – vice prezes zarządu ds. finansowych.
Wsłuchaliśmy kolejnej porcji informacji o słabszym wyniku za 2019 r.
,kosztach planowanych i rzeczywistych, EBID-zie. Prezes M. Szymankiewicz wspomniał o kończącym się okresie regulacyjnym, oraz liczeniu
kosztów Pracowniczych do taryfy zatwierdzanej przez URE. Po tym wstępie J. Aleszczyk złożył procentową propozycję podwyższenia funduszu wynagrodzeń. Była ona na tyle niska, że nawet nie warto o niej pisać. Po krótkiej dyskusji postanowiono kontynuować rozmowy płacowe, po zamknięciu roku obrachunkowego oraz poznaniu nowej taryfy
dystrybucyjnej.
Nagroda na Boże Narodzenie (Karpiowe) Zgodnie z ustaleniami korporacyjnymi bez zbędnych ceregieli uzgodniono wysokość nagrody1000 zł. Uprawnionymi do nagrody są Pracownicy zatrudnieni na dzień
30 listopada 2019 r. i będący nadal w zatrudnieniu. Wypłata nagrody
nastąpi nie później niż do 13 grudnia 2019 r.
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
Kolejną Spółką, która odpowiedziała na zaproszenie do rozpoczęcia
1.Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. Strona
rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej w 2020 r. została
społeczna ponownie zwróciła się o udostępnienie tego dokumentu. PoinEnea S.A. Podczas spotkania w Poznaniu Pracodawcę reprezentowali:
formowano nas, że na najbliższym spotkaniu standaryzacja obejmująca
Prezes zarządu-Mirosław Kowalik, oraz członkowie zarząduok. 80% działalności Operatora zostanie nam zaprezentowana i
Zbigniew Piętka i Jarosław Ołowski .
Przed rozpoczęciem negocjacji płacowych M. Kowalik przedstawił aktu- przekazana.
alną sytuację w GK Enea. Zapoznał też zebranych z planami na 2020 r. 2.Protokół dodatkowy do Porozumienia o stosowaniu Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy. Zmiany związane są z restrukturyzacją
oraz szansami i zagrożeniami stojącymi przed Spółkami w nowym
Zakładu Usług Pomiarowych oraz pracą w warunkach szczególnych.
roku. J. Ołowski uzupełnił to wystąpienie o dane finansowe. Następnie
Jednym z ważnych elementów było uzgodnienie dotyczące wymagań co
przystąpiono do negocjacji. Strony dialogu społecznego w Enea S.A.
do wykształcenia na stanowiskach specjalistów. Ustalono, że wymóg
przedstawiły swoje procentowe propozycje dotyczące podwyższenia
wyższego wykształcenia będzie rekompensowany 5 letnim stażem
płac w 2020 r. Rozbieżności są duże więc postanowiono skupić się na
pracy. Strony podpisały wymagane dokumenty.
uzgodnieniu wysokości jednorazowej nagrody na Święta Bożego Na3.Karty ryzyka zawodowego. Czy osobom narażonym na kontakt z
rodzenia. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wysokość nagrody w
kleszczami zostało to wpisane do kart ryzyka (temat poruszany na poEnea S.A. -1000 zł. Taka kwota będzie też rekomendowana dla
przednim spotkaniu). Niestety jeszcze tego nie zrobiono...
zarządów Spółek GK Enea..
Korzystając z okazji obecności Stron Zakładowego Układu Zbiorowe- 4. Odznaczenia Państwowe przyznane Pracownikom Operatora przez
go Enea S.A. ( ZUZP) podpisano protokół dodatkowy nr 41 do ZUZP Prezydent RP w 2017 r. Temat również poruszany na poprzednim spotkaniu. Dalej nie załatwiony…
dotyczący Enea Centrum- zasad budowy tabeli płac zasadniczych
wraz z nową tabelą płac. Dopasowano do specyfiki Spółki wykaz stano- 5.Enea Logistyka jako spółka córka Operatora. Strona związkowa
poprosiła o potwierdzenie informacji o powołaniu Spółki od 1 stycznia
wisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej
oraz obowiązuje zadaniowy system pracy. Uzgodniono nowy taryfika- 2019 r. Zarząd poinformował, że Spółka nie powstanie od 1 stycznia
tor kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych 2019 r. W tym temacie zostanie zorganizowane spotkanie, na którym
zostaną omówione skutki społeczne proponowanych zmian.
stanowiskach.
Podpisana treść protokołu zostanie przesłana celem rejestracji do Pań6.12.2019 Nagroda na Boże Narodzenie
stwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.

5.12.2019 Nie tylko o płacach i nagrodzie
w Operatorze.

Zarząd Enea Operatora zaprosił stronę społeczną do Poznania by załatwić najpilniejsze tematy wymagające uzgodnienia w tej Spółce.
Spotkanie otworzył prezes Andrzej Kojro.
Następnie Pani dyr. Katarzyna Jarzębińska przedstawiła wiele negatywnych uwag jakie otrzymała, w związku ze zmianą godzin pracy Posterunków Energetycznych (PE) ,które znalazły się w nowym Regulaminie Pracy (RP). Następnie zaproponowała powrót godzin pracy PE jakie
obowiązywały do 1 grudnia 2019 r. Przedstawiciele Ruchu Ciągłego odmówili podpisania takiego uzgodnienia. Po burzliwej dyskusji strony
ustaliły, że gotowe są warunkowo podpisać uzgodnienie. Podpisano je ze
sformułowaniem, że poprzednie regulacje będą obowiązywały do czasu
podpisania nowej treści w RP dotyczącej czasu pracy na PE.

w Spółkach GK Enea.

Zarządy: Enea Centrum, Enea Serwis, Enea Pomiary i Enea
Logistyka zgodnie z rekomendacją stron dialogu społecznego
w Enea poinformowały, że najpóźniej do 13 grudnia 2019 r.
zostanie w tych Spółkach wypłacona nagroda na święta Bożego
Narodzenia w wysokości 1000 zł.

Dziękujemy

6.12.2019 Gospodarska wizyta
prezesa Enea Centrum.

Prezes Enea Centrum Sławomir Jankiewicz w świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkał się z Pracownikami Spółki z Obszaru Gorzowskiego. Spotkanie miało charakter otwarty, więc i strona związkowa w
nim uczestniczyła.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali pamiątkowe puchaNawiązując do daty wizyty prezes poinformował, że na „Mikołaja” przy- ry od Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlk.
Wśród uczestników turnieju rozlosowano 14 nagród rzeczowych.
wiózł informację, że Pracownicy EC dostaną Nagrodę na Boże Narodzenie w wysokości 1000 zł.
Najlepsze zawodniczki i zawodnicy turnieju uzyskali na dwóch torach:
(Ciąg dalszy ze strony 2)

Następie po krótkim wstępie dotyczącym specyfiki Spółki oddał głos
uczestnikom spotkania. Dyskutowano między innymi o :-1 % funduszu
nagród wynikającym z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy, -planach uruchomienia od 2020 r. premii kwartalnej, - kryteriach oceny Pracowników (i wpływu absencji chorobowej na tą ocenę),
ekwiwalencie za ręcznik, herbatę i inne świadczenia,-terminach odpowiedzi na pisma kierowane do przełożonych, -sposobach rozliczania
pracy w nadgodzinach, -nowej tabeli płaca zasadniczych, - bezpieczeństwie Pracowników Biur Obsługi Klienta, -podsłuchiwaniu rozmów
telefonicznych, wykorzystywaniu zaległych
urlopów, -braku pomieszczeń
socjalnych w lokalizacji w Gorzowie przy ul. Sikorskiego, bezpieczeństwie IT.
Na zakończenie S.Jankiewicz
poprosił o większe zaangażowanie się w integrację Spółki.
Inicjatywa bezpośrednich spotkań, jak najbardziej słuszna.
Mamy nadzieję, że będzie kontynuowana.

Kobiety:
1.Anna Gaik-206 pkt.
2.Aneta Krajnik -191 pkt.
3.Izabela Szydłowska -169 pkt.
Mężczyźni :
1. Krzysztof Gonerski-234 pkt.
2.Ireneusz Krajnik- 229 pkt.
3.Andrzej Cybulski-207 pkt.
Najlepsze wyniki na jednym
torze uzyskali: Anna Gaik -127
pkt. i Ireneusz Krajnik-140 pkt.

7.12.2019 Turniej
NSZZ Solidarność w
Bowlinga.
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.
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów znajdziecie na naszej
stronie internetowej –Menu-Aktualności.

12.12.2019 Enea Trading – rokowania ZUZP oraz
negocjacje płacowe

30 zwolenników integracji i aktywnego wypoczynku już po raz jedenasty
spotkało się by rywalizować o Puchary NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlinga. Turniej odbył się w Gorzowie Wlkp. w kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Słowianka” w Gorzowie Wlkp.
Jak zwykle 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.

Po krótkiej części dotyczącej polityki płacowej na rok 2020 kontynuowano negocjacje ZUZP dla Spółki.
Zarząd proponował zapis stanowiący, że suma Nagrody na Dzień Energetyka i nagrody na Święta Bożego Narodzenia będzie taka sama jak
w Enea S.A. Z powodu wątpliwości co do tworzenia regulacji wymagających zdobywania informacji finansowych z innych spółek prawa handlowego, jak też z uwagi na możliwość braku nagrody świątecznej przy jednoczesnym niższym niż 20% średniej płacy w Enea Trading poziomie
nagrody na Dzień Energetyka w Enea S.A. Strona społeczna odrzuciła tą
propozycję. W zamian Strona Społeczna zaproponowała zapis
o wysokości nagrody na Dzień Energetyka w Enea Trading na poziomie 20% średniej płacy, bez wyszczególniania nagrody na święta Bożego Narodzenia. Taka też treść została ostatecznie uzgodniona przez
strony.
Zarząd przyjął propozycję NSZZ „Solidarność” z poprzedniego spotkania
dotyczącą doprecyzowania przy użyciu wzorów matematycznych sposobu wyliczenia premii rocznej dla pracownika spółki. NSZZ
„Solidarność” zaproponowała dodatkowe matematyczne uproszczenie
zapisu jednego z wzorów.
Pracodawca zaproponował doprecyzowanie zapisów dotyczących tzw.
funduszu nagród 1%. Strona społeczna zadeklarowała potrzebę większej
ilości czasu na przeanalizowanie propozycji.
Główną kwestią sporną pozostaje kwestia okresu wypowiedzenia ZUZP.
Na koniec ostatniego spotkania Strona Społeczna zaproponowała
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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zmniejszenie wcześniej oczekiwanego okresu wypowiedzenia z 4 do 2,5
roku pod warunkiem, że zapisy dotyczące mechanizmów etatyzacyjnych
(odszkodowania przy zwolnieniu) będą obowiązywać nie 7, lecz 8 lat,
a ZUZP będzie zawierał zapis o niewypowiadalności tych właśnie zapisów
przez okres ich obowiązywania, czyli 8 lat od daty rejestracji ZUZP. Propozycje pracodawcy przedstawione na spotkaniu 10.12.2019 nie spotkały
się z akceptacją Strony Społecznej, a było to: wydłużenie okresu obowiązywania mechanizmów etatyzacji przez 8 lat przy okresie wypowiedzenia
ZUZP 2,5 roku przez pierwsze 2,5 roku, a po tym okresie okres wypowiedzenia wynosić miałby 1,5 roku.
Poruszony został też temat konwersji tzw. umów kodeksowych do umów
„pod ZUZP”. Obydwie strony zgodziły się, że w ich wyniku na podatkowym zeznaniu rocznym (PIT) pracownik powinien odnotować kwotę przychodów nie mniejszą, jak przed konwersją warunków umowy o pracę.
Zarząd zadeklarował otwartość i poprosił o zgłaszanie wszelkich wątpliwości i konkretnych uwag.
Termin kolejnego spotkania w sprawie ZUZP Enea Trading przypadnie
w pierwszej połowie stycznia 2020 roku. Poprowadzi je najprawdopodobniej nowy członek Zarządu Enea Trading: Wojciech Jędrzyński.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożono sobie
życzenia. Jak zwykle przy tego typu spotkaniach był też opłatek oraz potrawy wigilijne. Jak co roku odbyło się też śpiewanie kolęd. Jako
pierwsi swoje umiejętności mogli zaprezentować nowo zatrudnieni w
tym również prezes I. Rogowski. Atmosfera jaka panowała podczas spotkania, przybliżyła nas do tej jaką niedługo będziemy przeżywać w naszych domach rodzinnych.

13.12.2019 O płacach i przyszłości Enea Logistyka

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność do rozpoczęcia
negocjacji płacowych, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej
w Enea Logistyka (EL) w 2020 r. zarząd Spółki zaprosił na spotkanie dotyczące tej tematyki. Ze strony pracodawcy w rozmowach uczestniczył
Sławomir Hinc prezes zarządu. Rozpoczynając spotkanie Pan prezes
przedstawił aktualną sytuację Spółki, oraz ustosunkował się do naszej
propozycji podwyższenia wynagrodzeń o 10 %. Wspomniał o
„karpiowym” -1000 zł. , które Spółka wypłaciła 10 grudnia 2019 r.
Przedstawił też uwarunkowania korporacyjne, oraz zaproponował negocjacje podwyżek w 2020 r. dla całej Grupy Kapitałowej razem ze
związkiem pracodawców GK Enea, który niedawno powstał.
Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1. Przyszłość EL w GK Enea. S. Hinc w krótkim wystąpieniu przedstawił warianty dotyczące zmian w Spółce, jakie były rozpatrywane przez
komitet sterujący: -Inkorporacja przez Enea Operatora (EO), pozostawienie Spółki w obecnym kształcie, -zmiana właściciela z Enea
S.A. (SA) na EO. Rekomendowanym rozwiązaniem przez komitet
sterujący jest ostatni wariant. Zakończenie procesu zmiany właściciela
planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 r.
2. Przedstawiciel NSZZ Solidarność przedstawił uwagi dotyczące
transparentności procesów zmian w EL. Strona społeczna dowiedziała
się o planach dotyczących EL z maila przesłanego do Pracowników
Spółki. Nikt z nami nie rozmawiał w tym temacie. Nie wyobrażamy sobie
by proces zmian, który będzie zawierał skutki społeczne, nie był z nami uzgadniany. Poprosiliśmy o spotkanie w tym temacie ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami (SA, EO,EL). Pytaliśmy też o potwierdzenie
informacji, że Enea Serwis (ES) od stycznia 2020 r. nie będzie już
korzystała z usług EL.
W odpowiedzi prezes poinformował, że przy innych okazjach na nieformalnych spotkaniach rozmawiał z przedstawicielami strony społecznej
i informował o planowanych zamierzeniach. Poinformował także, że
aktualnie trwają analizy dotyczące w/w tematyki i po ich zakończeniu
(na początku stycznia 2020 r.) wystąpi z inicjatywą spotkania ze stroną
związkową. Odnośnie współpracy z ES usłyszeliśmy, że taka współpraca będzie kontynuowana. Tylko skrzynki elektryczne, które później są
doposażane przez ES będą zakupywane bez pośrednictwa EL.
2.Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty w 2020 r.
( 15 sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono, że podobnie jak w GK Enea dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.
Na zakończenie prezes S.Hinc wszystkim obecnym na spotkaniu, a za
naszym pośrednictwem wszystkim Pracownikom złożył życzenia
świąteczne.

13.12.2019 Opłatkowe spotkanie w Operatorze

Zarząd Enea Operatora zaprosił kadrę kierownicza oraz przedstawicieli
załogi do Biskupic na okolicznościowe spotkanie związane ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczył Duszpasterz Poznańskich Energetyków ks. Jacek Markowski, oraz przedstawiciele Spółek Grupy Kapitałowej Enea: Zbigniew Piętka Enea S.A.
Piotr Bogusławski Enea Serwis, Sławomir Hinc- Enea Logistyka, Mariusz Kądziołka -Enea Oświetlenie
Prezesi kolejno w swoich wystąpieniach podziękowali wszystkim za duży
wkład pracy w mijającym roku, oraz wspomnieli o tym co nas może czeka
w 2020 r. Prezes Operatora Andrzej Kojro wspomniał, też o smutnej
rocznicy jaka przepadła w dniu spotkania (38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego) Oficjalne wystąpienia zakończyły życzenia związane ze
Świętami Bożego Narodzenia. Ksiądz Jacek Markowski w swoim wystąpieniu wspomniał o Polskiej Tradycji i istocie Świąt Bożego Narodzenia.
Organizatorzy zadbali o odpowiednią oprawę okolicznościowego spotkania. Był opłatek, życzenia, oraz poczęstunek złożony z potraw wigilijnych.

13.12.2019 Szkolenie i Opłatek w Enea Serwis

Zgodnie z kilkuletnią tradycją w okresie przedświątecznym Pracownicy
Enea Serwis Oddział w Gorzowie Wlkp. w „Karczmie pod Łosiem”
odbyli coroczne szkolenie z BHP.
Po zakończeniu szkoleniu na okolicznościowe spotkanie do Karczmy
przybyli: Prezes Enea Serwis Ireneusz Rogowski oraz Pracownicy
Oddziału Szczecin wraz ze swoim Dyrektorem Arturem Pożaryckim.

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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13.12.2019 -38 rocznica wojny z Narodem.

38 lat temu sowiecki generał Wojciech Jaruzelski wypowiedział wojnę
własnemu Narodowi i wprowadził stan wojenny

Tegoroczne obchody tej smutnej rocznicy w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły
się przy wejściu do zakładu karnego w Wawrowie. (13.12.1981 r. trafiło tu 57 osób, a do końca grudnia ’81 internowano tu w sumie
97 opozycjonistów).

W piątkowy wieczór działacze i sympatycy NSZZ Solidarność w
obecności Pocztów Sztandarowych uczestniczyli odsłonięciu tablicy
pamiątkowej, która zawisła obok wejścia do zakładu karnego. Tablica ma
przypominać bohaterskie protesty członków Solidarności i mieszkańców Gorzowa Wlkp. przeciwko wprowadzeniu przez komunistyczną
dyktaturę stanu wojennego.

Po odsłonięciu tablicy uczestniczy rocznicowych uroczystości przeszli
do kościoła pw. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie, gdzie bp Tadeusz
Lityński w koncelebrze z innymi kapłanami (w tym również Kapelana
Gorzowskiej Solidarności Ks. Andrzeja Szkudlarka) odprawił Mszę
Świętą w intencji Ojczyzny.
W homilii ks. bp. nawiązał do etosu i roli Solidarności w przemianach
jakie miały na naszym kontynencie, przebaczaniu oraz aktualnej
sytuacji w Naszym Kraju:

„Dzisiaj w kolejną tragiczną rocznicę Stanu Wojennego warto postawić
sobie pytanie, czy właściwie rozumiemy -w świetle Bożego słowa oraz
nigdy nieodwołanego przykazania miłości Boga i bliźniego – etos Solidarności i jego przesłanie? Czy wystarczająco analizujemy stan naszego
ducha, aby iść drogą dobra, zapominać doznane urazy, przebaczać i żyć
nadzieją, której płodną matką jest Solidarność. To od niej zaczął się i
ona towarzyszyła procesowi przemian na kontynencie europejskim, w
naszej Ojczyźnie. Padały mury, odchodzili wszechmocni dotąd dyktatorzy, znikały zasieki z drutów kolczastych, powiewał wiatr nowej historii,
nadchodził czas odnowy społecznej i zmian ustrojowych. Dziś, po latach,
nie mogą być to tylko wspomnienia z przeszłości. Niech ewangeliczna
cnota solidarności, pojednania i przebaczenia żyje w polskich rodzinach
i w naszych sercach, w całej naszej Ojczyźnie. Niech będzie przeciwwagą
dla kłótni i podziałów, wzajemnej pogardy i mowy nienawiści”.
Po Mszy jej uczestnicy udali się do domu parafialnego, gdzie mogli
wspólnie zjeść kolację oraz powspominać smutne wydarzenia, które
miały miejsce 38 lat temu.
Stan wojenny w Naszym Regionie:

W gorzowskim "Ursusie" 16 grudnia 1981 r, gdzie strajkowało ok.
2.000 pracowników. Po rozbiciu bramy zakładu milicjanci pobili
wielu uczestników strajku. 76 osób zatrzymano. Na 8 lat więzienia skazano przywódcę strajku Tadeusza Kołodziejskiego.
Był to jeden z najwyższych wyroków w całej Polsce podczas stanu
wojennego. Kilkanaście otrzymało inne kary pozbawienia wolności. W pierwszych dniach stanu wojennego w woj. gorzowskim
uwięziono 57 działaczy NSZZ „Solidarność”. W latach 19821989 tylko w regionie gorzowskim ponad 160 osób skazano w
procesach politycznych za działalność antykomunistyczną.
Kilka tysięcy osób zatrzymano na 48 godzin, kilkaset aresztowano.
Kilkudziesięciu działaczy Solidarności zmuszono do emigracji.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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13.12.2019 Emeryci: Jan Sobieraj i Jan Kasprzak.
W Rejonie Dystrybucji Choszczno (RD) pożegnaliśmy dwóch Janków
odchodzących na emeryturę-Jana Sobieraja i Jana Kasprzaka. Nowi
emeryci zorganizowali imprezę pożegnalną w hoteliku „Razem” w
Choszcznie na, którą byli zaproszeni wszyscy Pracownicy w RD oraz
Emeryci.

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (29 października 2019 r.).
2.Spotkanie z v-ce przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK)
Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz zdał relację z posiedzenia
KK, które odbyło się 10 grudnia 2019 r. w Gdańsku.
3. Zapowiedź spotkania KK z Prezydentem Andrzejem Dudą. Członkowie ZRG przypomnieli tematy ,o które dalej należy walczyć: -lata składowe upoważniające do emerytury, -odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -składka związkowa jako koszt
uzyskania przychodu, -degradacja autorów stanu wojennego.
3.Obchody 40-lecia związku. W. Rusakiewicz zapoznał zebranych z
planami centralnych obchodów jakie odbędą się w Warszawie 29 sierpnia
2020r. w Warszawie.
4.Sytuacja w zakładach pracy regionu. Protesty związane ze zwolnieniem władz związku z Castoramie, zwolnienia w Stilonie, -Protest Pracowników Poczty. Omówiono sytuację w tych zakładach.

Na początku Dyrektor RD Paweł Racinowski (zdjęcie powyżej) podziękował Jankom za przepracowane 20 lat w energetyce choszczeńskiej
oraz wręczył podziękowania od zarządu. Po przemowie Dyrektora przyszedł czas na podziękowanie od Związków Zawodowych, pozostałych
Pracowników oraz wspólne odśpiewanie STO LAT.

Uczestnicy pożegnania wspominali chwile spędzone razem w pracy i nie
tylko, a śpiewy i tańce trwały do późnych godzin nocnych.

5.Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy (SIP). Podsumowano
konkursy na najaktywniejszego SIP w Kraju i Województwie Lubuskim.
6.Likwidacja Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. ZRG
przyjął uchwałę-protest przeciwko planom likwidacji w/w placówki.
7.Scedowanie uprawnień Komisji Zakładowej Stilonu dla członka tej
Komisji. W tej sprawie przyjęto uchwałę.
8.Nowy samochód dla ZRG. Podjęto uchwałę w tym temacie.
9.Sprawy różne- wolne wnioski: -Obchody 38 rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego. -Spotkanie opłatkowe ZRG (8 styczeń 2020 r.).

16.12.2019 Kolejna rocznica pacyfikacji ZM Ursus
38 rocznica pacyfikacji Zakładów Mechanicznych „URSUS” w
Gorzowie Wlkp.

Tą drogą przyłączamy się do życzeń, a Janka Sobieraja zachęcamy do
aktywnej działalności w Kole Emerytów i Rencistów działającym przy
Naszej Organizacji.

16.12.2019 Obradował
ZR Gorzów NSZZ Solidarność

16 grudnia 1981, o czwartej nad ranem oddziały ZOMO wojska i milicji wkroczyły na teren Zakładów Mechanicznych Gorzów , w których
odbywał się strajk. Pracownicy Ursusa domagali się zakończenia stanu
wojennego oraz wypuszczenia aresztowanych i internowanych działaczy
NSZZ "Solidarność". Na teren zakładu wjechał czołg, który sforsował
jedną z bram. Do strajkujących, strzelono z granatów z gazem łzawiącym. Dla uciekających ZOMO-wcy stworzyli „ścieżkę zdrowia
” nawet leżących ludzi bito pałami. Wielu zostało aresztowanych,
kilkoro musiano hospitalizować. Teren wokół zakładu został obstawiony przez żołnierzy z jednostki wojskowej ze Skwierzyny, a do pacyfikacji użyto transportera opancerzonego SKOT oraz czołgu T 54.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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17.12.2019 Kolejna rocznica
Od 2006 roku strajk w ZM Gorzów upamiętnia pamiątkowa tablica,
masakry z grudnia 1970 r.
którą z inicjatywy działaczy Solidarności umieszczono na ścianie jednej

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyły się w Szczecinie tegoroczne obchody rocznicy wydarzeń Grudnia’70.
Prezydent rozpoczął swoją wizytę od punktu nieoficjalnego: złożenia
kwiatów pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.
Spod pomnika prezydent udał się do kościoła św. Stanisława Kostki na
mszę świętą w intencji ofiar, celebrowaną przez arcybiskupa Andrzeja
Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego. Apelował on o pamięć o
zabitych i rannych w grudniowych wydarzeniach sprzed 49. lat: „Te imiona i nazwiska to przerwane życie tych, którzy padli wtedy w 1970 roku i
których krew wsiąkła w szczecińską ziemię i ją uświęciła”.
Punktualnie w południe rozpoczęły się uroczystości pod bramą stoczni
szczecińskiej. Gości powitał przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność (ZR)-Mieczysław Jurek:” Jak co
roku spotykamy się pod brama stoczni, aby uczcić pamięć tych, którzy
mieli odwagę walczyć o prawdę, sprawiedliwość i ludzką godność. Już po
raz 49. oddajemy hołd ofiarom robotniczego zrywu. W 1970 roku impulsem do rewolty były podwyżki cen, które oznaczały pogorszenie warunków życia, zubożenie rodzin, brak szacunku i uprzedmiotowienia. Zaprotestowali, domagając się od władzy liczenia się z ludźmi. Dziś wiemy, że
49 lat to za mało, by rozliczyć winnych tamtych zbrodni”
Po przewodniczącym ZR, głos zabrał prezydent Andrzej Duda: „Gdyby
Przy tej tablicy stawili się „Ludzie Solidarności” wśród których byli też
uczestnicy strajku z 1981 r. oraz Poczty Sztandarowe ( w tym również nie tamta krew, nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski i nie mógłbym dzisiaj
stać przed tą bramą i mówić tego, co mi podpowiada serce. W Grudniu
nieistniejącego już Ursusa). Kapelan Gorzowskiej SolidarnościAndrzej Szkudlarek poprowadził wspólną modlitwę. Wiązanki kwiatów i 1970 roku ludzie poświęcili się i oddali życie. Szli ryzykując prześladowaniami, zwolnieniami z pracy, więzieniem. Niewielu liczyło się z tym, że
znicze uczciły pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego oraz tych co
będzie można zginać, jednak dla szesnastu osób tak to się skończyło.
„Mieli odrobinę niezbędnej odwagi, i Szli wyprostowani,
Dzisiaj cały naród chyli przed nimi czoła i oddaje cześć”.
wśród tych co na kolanach”.
z hal byłych Zakładów Mechanicznych. 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 ODWAGIZBIGNIEW HERBERT. 16 grudnia 2009”.

Listy do uczestników uroczystości skierowali także marszałek
Senatu RP Tomasz Grodzki i premier Mateusz Morawiecki.
Również 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek" milicja użyła broni palnej, zabijając 9 górników
(Na miejscu w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef Czekalski, Józef
Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew
Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach w wyniku odniesionych
obrażeń zmarli kolejni dwaj: Joachim Gnida i Jan Stawisiński.

Po przemówieniach złożone zostały kwiaty pod pomnikiem ofiar Grudnia pod bramą stoczni. później, jak co roku, uczestnicy uroczystości
przemaszerowali na plac Solidarności, gdzie przewodniczący Mieczysław Jurek przeczytał list od Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”, a następnie pod pomnikiem Anioła
Wolności i pod tablicą, upamiętniającą ofiary sprzed 49. lat, złożono
kwiaty.

Cześć i Chwała Bohaterom.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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18.12.2019 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary.

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność do rozpoczęcia negocjacji płacowych, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w
Enea Pomiary (EP) w 2020 r. zarząd EP zaprosił przedstawicieli związków
zawodowych do siedziby Spółki. Ze strony pracodawcy w rozmowach
uczestniczyli prezes Aleksander Wilski i v-ce prezes Mirosław Jamroży.
Powtórka z historii: Grudzień 1970 r.
Przed rozpoczęciem rozmów płacowych przedstawiono inne ważne
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 grudnia 1970, wystąpienia
tematy , które wymagały uzgodnienia:
robotnicze (strajki, wiece, demonstracje) w miastach Wybrzeża, głównie w 1.Rozkład czasu pracy w 2020 r. Dni roboczych w 2020 r. będzie 250, co
Gdyni Gdańsku i Szczecinie , wynikające z pogarszającej się sytuacji spo- średniomiesięcznie daje 168 godzin. Dni dodatkowo wolne za święta
łecznej, gospodarczej i politycznej kraju. Bezpośrednim pretekstem do
przypadające w soboty w 2020 r. ( 15 sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono,
wydarzeń grudniowych stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżki artyże podobnie jak w GK Enea dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierkułów żywnościowych (m.in. mąki i mięsa). W odpowiedzi 14 grudnia
pień i 24 grudzień 2020 r.
rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który 15 grudnia rozszerzył się
2.Posiłki profilaktyczne w 2020 r. Po krótkich negocjacjach uzgodniono
także na Stocznię Gdyńską, Port Północny i Stocznię Remontową w Gdań- wzrost kwoty na posiłki profilaktyczne z 13,50 zł. do 14,50 zł.
sku. Robotnicy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Na uli3. Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
cach Trójmiasta strajkujący sformowali wielotysięczne demonstracje. (ZUZP). Strony dialogu społecznego widzą potrzebę przeglądu i aktualizaRozpoczęły się walki z oddziałami Milicji Obywatelskiej (MO), podpa- cji zapisów ZUZP uwzględniając specyfikę EP.
lono Komitet Wojewódzki PZPR.
Wracając do tematyki płacowej, strona pracodawcy przedstawiła rozliW. Gomółka podjął decyczenie rozdysponowania kwot indywidualnych podwyżek w 2019 r.
zję o użyciu broni palnej
Podwyżki otrzymało 8 osób. Zarząd rozliczył się też z wydatkowania 1
przez oddziały MO i wpro% funduszu nagród wynikającego z zapisów ZUZP- 68 osób otrzymało
wadzeniu do Trójmiasta
nagrody.
jednostek Wojska Polskiego Przedstawiono planowane wyniki Spółki za 2019 r. oraz reperkusje wyni(WP) pod dowództwem G.
kające z podniesienia płacy minimalnej w kraju od stycznia 2020 r.( 53
Korczyńskiego (25 tys. żoł- osoby dostaną z klucza podwyżki płacy zasadniczej, stawka akordowa
nierzy oraz 1300 czołgów i dla inkasentów wzrośnie o 7 %). Fundusz płac na 2020 r. dzięki temu
transporterów opancerzo- wzrośnie o 2,21 %. Zarząd ustosunkował się do propozycji NSZZ Solidarnych). 16 grudnia przedsta- ność (wzrost funduszu płac na 2020 r. o 10 %). Taki wzrost wynagrowiciele strajkujących zawarli dzeń wymaga zgody właściciela, na ten moment takiej zgody nie ma. W
porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali aresztowani. 17
kolejnej Spółce strony zgodziły się z propozycją, żeby wzrost wynagrogrudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym wicepremiera S. Kodzeń był negocjowany na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea. Negocjaciołka) otworzyły ogień do robotników udających się do pracy w Stoczni
cje będą kontynuowane.
imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego zginęło lub zostało
rannych setki osób.
18.12.2019 Wigilia GK Enea.
16 grudnia strajki rozpoczęły się w Elblągu i Słupsku, 17 grudnia w
Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na Wschodnim Wybrzeżu (do 18
grudnia), główne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, w którym także
utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (przewodniczący M.
Dopierała), kierujący strajkiem generalnym. Do zamieszek na mniejszą skalę doszło także w Krakowie i Wałbrzychu, strajki zaś wybuchły
w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, Białymstoku i Oświęcimiu.
22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym robotnikom
gwarantowano m.in. wycofanie podwyżek, podniesienie płac, nierepresjonowanie uczestników strajków i ukaranie winnych za spowodowanie ofiar.
Według oficjalnych źródeł na Wybrzeżu zginęło 45 osób , 1165 zostało
rannych, aresztowania objęły 2-3 tys. osób

Okolicznościowe spotkanie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea odbyło się na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu. Prezes Enea
S.A. Mirosław Kowalik podsumował osiągnięcia kończącego roku
(wspomniał również o zawartej w kwietniu Nowej Umowie Społecznej) ,oraz złożył podziękowania wszystkim za duży wkład pracy, skutkujący dobrymi wynikami Grupy, oraz złożył życzenia wszystkim
obecnym, a za naszym pośrednictwem wszystkim Pracownikom.
Duszpasterz Poznańskich Energetyków ks. Jacek Markowski zadbał o
duchową oprawę. Wolontariuszom podziękowano za aktywną działalność.
Uczestnicy Spotkania Wigilijnego przy akompaniamencie „Arki Noego”
złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Eugeniusz Kaczmerek, Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych z Gorzowa Wlkp. -Stanisław Jodko.

Od lewej: Cz. Szablewski, S. Jodko, H. Szałek, Bp A.Dyczkowski,
E. Bułkowski, E. Kaczmarek, K. Gonerski

Zespół Arka Noego śpiewał nie tylko kolędy.

Jak zwykle przy takich okazjach był opłatek, potrawy wigilijne, życzenia
oraz wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary na której
grał ks. Biskup.

Można było też spróbować potraw wigilijnych przygotowanych przez
organizatorów.

Zebrani pamiętali też o zbliżających się imieninach oraz 87 urodzinach
Biskupa Adama. Były prezenty, życzenia oraz tradycyjne STO LAT.

Miłym akcentem tegorocznej Wigilii był udział w niej dzieci Pracowników, szkoda tylko, że niektóre dzieci z racji oddalenia od Poznania
nie mogły w niej uczestniczyć…

Talentem wokalnym i umiejętnością gry na gitarze popisali się również E Bułkowski, -E. Kaczmerek, którzy zaśpiewali dla Biskupa
„Modlitwę” -balladę Bułata Okudżawy.

Katolickiemu Stowarzyszeniu Energetyków Nazaret i jego Przewodniczącemu Czesławowi Szablewskiemu serdeczne podziękowania za jak
zwykle wzorową organizację. To dzięki Wam poczuliśmy już atmosferę
Świat Bożego Narodzenia.
Obszar Gorzowski na Wigilii GK Enea w Poznaniu

19.12.2019 Opłatkowe spotkanie w Zdroisku

Już po raz dwudziesty pierwszy Pracownicy oraz Emeryci z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów (OD) w okresie przedświątecznym
spotkali się z Biskupem Adamem Dyczkowskim w Ośrodku Szkoleniowym w Zdroisku. Organizatorem opłatkowego spotkania było Katolickie
Stowarzyszenie Energetyków Nazaret. Obowiązki gospodarza pełnił Dyrektor OD Gorzów Edward Bułkowski. Wśród zaproszonych
gości obecni byli miedzy innymi: były Dyrektor OD Gorzów- Henryk
Szałek, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Gorzowa Wlkp.-

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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20.12.2019 Świąteczne spotkania
zarządu Operatora.

Przy mikrofonie prezes Enea Operatora Andrzej Kojro

Tradycja świątecznych spotkań w Enea Operatorze przyjęła się, dlatego
już kolejny rok zarząd Operatora odwiedza poszczególne Oddziały
Dystrybucji (OD) i spotyka się z załogą na otwartych zebraniach. Tegoroczne spotkanie w OD Gorzów odbyło się w Hotelu "Mieszko" w
Gorzowie Wlkp. Zarząd reprezentowali prezes Andrzej Kojro, v-ce
prezesi Marek Szymankiewicz i Michał Cebula (opiekun Naszego Oddziału w zarządzie). Obowiązki gospodarza spotkania pełnił dyrektor OD
Gorzów Edward Bułkowski. Z zaproszonych gości obecni byli: ks. Jarosław Zagozda- Duszpasterz Gorzowskich Energetyków , Czesław Sza-

blewski –Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków
„Nazaret”, Dyrektor HR- Katarzyna Jarzębińska. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem -Bogumiła Strzelecka .
Poszczególni członkowie zarządu podsumowali najważniejsze wydarzenia roku 2019 oraz przedstawili wyzwania jakie stoją przed Operatorem w 2020 r. Wszyscy podkreślili bardzo dobre wyniki osiąganie
przez OD Gorzów i chwalili nas za dużą aktywność i utrzymywanie

Wspomniał też o dysproporcjach płacowych w Operatorze. Większość
Koleżanek i Kolegów w OD Gorzów zarabia mniej od swoich odpowiedników w innych OD zatrudnionych na takich samych stanowiskach. Walka z tą patologią powinna być jednym z celów dla stron
dialogu społecznego w Operatorze na 2020 r. Na zakończenie złożył
również życzenia dla wszystkich obecnych na spotkaniu.

Oficjalną część spotkania zakończyło wystąpienie Naszego Duszpasterza
ks. Jarosława Zagozdy, który zadbał o odpowiednią oprawę duchową, i
zaprosił wszystkich do skorzystania z naszej Polskiej Tradycji- połamania się opłatkiem i złożenia sobie życzeń. Zebrani oczywiście skorzystali z tego zaproszenia.

O odpowiednią oprawę spotkania zadbał zespól muzyczny z Krzeszyc.
Zebrani w wielu przypadkach dołączyli się do zespołu i wspólnie odśpiewaliśmy kolędy. Gospodarze zadbali też o poczęstunek złożony z potraw
wigilijnych. Uczestnicy spotkania mogli też sprawdzić swoje zdolności
plastyczne i wykonać ozdoby świąteczne z przygotowanych przez organizatorów materiałów.
Duża frekwencja potwierdza słuszność organizowania tego
typu spotkań.

20.12.2019 Prezes URE
zatwierdził
Taryfę dla
Enea Operatora
wysokich standardów jakościowych. Podkreślono, że OD Gorzów w
wielu aspektach może być dobrym przykładem dla innych OD i o tą
„perełkę” trzeba dbać by dalej świeciła przykładem dla innych. Oczywiście nie zabrakło też życzeń świąteczno-noworocznych.
Po wystąpieniach przedstawicieli pracodawcy, każdy mógł się do nich
odnieść i zabrać głos. Z prawa tego skorzystał przewodniczący NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Krzysztof Gonerski w imieniu całej Załogi
podziękował za dobre oceny Naszej pracy, oraz za życzenia. Do ważnych wydarzeń mijającego roku zaliczył również podpisanie w kwietniu
2019 r. (po blisko dwóch latach negocjacji) nowej umowy społecznej,
która gwarantuje wysokie standardy pracy w całej Grupie Kapitałowej Enea. Odnosząc się do „perełki” będącej przykładem dla innych,
przypomniał fakt , że całkiem niedawno były plany likwidacji OD
Gorzów. Determinacja NSZZ Solidarność udaremniła te zamiary.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził Taryfę
dla usług dystrybucji energii
elektrycznej Enei Operator.
Decyzja Prezesa URE nr DRE.WPR.4211.96.5.2019.KKu z dnia 17 grudnia 2019 r. opublikowana została w Biuletynie Branżowym URE –
Energia Elektryczna Nr 304 (2939) z dnia 17 grudnia 2019 r. Nowa
Taryfa zatwierdzona została na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Taryfa spowoduje średni wzrost opłat w dystrybucji dla wszystkich
grup taryfowych o 4,6 %, natomiast dla odbiorców z grup taryfowych
G przewidziano mniejszy wzrost, na poziomie 4,0 %. Dla gospodarstw
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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domowych o średnim zużyciu w ciągu roku (dla średniego zużycia w
kraju w 2018 r. w grupie G11-1773 kWh i w grupie G12-3341kWh)
zmiana opłat dystrybucyjnych oznacza miesięcznie płatności wyższe o
1,27 zł w grupie G11 oraz 2,1 zł. w grupie G12. Zgodnie z uchwałą Zarządu Enea Operator nr 366/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. taryfa zacznie
obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Ponadto od 1 stycznia 2020r. zacznie
obowiązywać również nowy Cennik czynności dodatkowych Enea Operator na 2020 rok.

27.12.2019 Zjazd Delegatów
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, dlatego zgodnie z wieloletnią tradycją Delegaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. spotykają się i rozliczają Komisję Podzakładową
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG)z działalności w danym
roku. Tegoroczny Zjazd Delegatów odbył się w Barlinku. Gośćmi
Zjazdu byli: Kapelan Gorzowskiej Solidarności- ks. Andrzej Szkudlarek, Duszpasterz Gorzowskich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda,
Vice prezes Enea Operatora- Michał Cebula, Członek zarządu Enea Serwis -Piotr Bogusławski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Enea (KM)-Krzysztof Nawrocki, Sekretarz KM Maciej Wiśniewski, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów WlkpEdward Bułkowski, Dyrektor Rejonów Dystrybucji Dębno i SulęcinMariusz Łukowski.

stan finansów związku. Członek Komisji Rewizyjnej Konrad Kania zapoznał zebranych z protokołem z przeprowadzonej kontroli KPG. Później
odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami. Delegaci
jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium KPG
za działalność w latach 2018-2019.
Zaproszeni goście w krótkich wystąpieniach podsumowali mijający rok,
oraz złożyli zebranym, a za ich pośrednictwem wszystkim Pracownikom życzenia Noworoczne. Kapelan Gorzowskiej Solidarności- ks. Andrzej Szkudlarek przekazał pozdrowienia od Naszego byłego Duszpasterza Biskupa Tadeusza Lityńskiego, który dziękował za zaproszenie,
niestety nie mógł osobiście uczestniczyć w naszym spotkaniu.

Ks. Andrzej przedstawił najważniejsze historyczne wydarzenia, oraz
te ,których okrągłe rocznice będziemy wspólnie obchodzić w 2020 r. : Stulecie urodzin Papieża Polaka, Beatyfikacja Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, - Koronacji Obrazu Matki Bożej Paradyskiej. Dodatkowo w 2020 roku obchodzić będziemy 40 rocznicę powstania NSZZ
Solidarność oraz 100 lecie Cudu nad Wisłą. Ks. J. Zagozda pozdrowił
wszystkich zebranych oraz skomentował nagonkę medialną na Polski
Kościół, która skutkuje profanacją wielu świątyń, w tym również w
naszej Diecezji.

Od lewej: K. Nawrocki, M. Wiśniewski, ks. A. Szkudlarek, E. Bułkowski,
M. Cebula, K. Gonerski, D. Gaik

Delegaci zadali gościom wiele pytań, na które w większości otrzymywali
Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz po- wiążące odpowiedzi. Pytania nie tylko do gości dotyczyły między innymi:
-standaryzacji i etatyzacji Rejonów i Oddziałów Dystrybucji, wołanie komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Barlinku. Zebrani minutą ciszy oraz krótką modlitwą uczcili wszystkich Ludzi Solidarności, procesów rekrutacyjnych, -Regulaminu Pracy (godzin pracy Postektórzy w tym roku zakończyli swą ziemską pielgrzymkę… Wspomnia- runków Energetycznych),-Wspólnej Działalności Socjalnej (karty
podarunkowe dla dzieci-doładowanie dopiero po świętach), no tych najbardziej zasłużonych dla NSZZ Solidarność:
przyszłości Ośrodka Szkoleniowego w Zdroisku, -obiektach po PosteJan Olszewski, Marek Michalczyk, Karol Modzelewski, Kornel
runku Energetycznym w Dobiegniewie, -warsztatów do drobnej naMorawiecki, Mieczysław Pluciński
prawy samochodów służbowych, -Wyborów Społecznych Inspektorów
Pracy, -zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (dodatek
stażowy już po roku pracy, większy ryczałt za pełnienie pogotowia
domowego),- uprawnień rentowych, -pogorszeniu świadczeń medycznych po podpisaniu umowy z PZU (wskazana renegocjacja), przyszłości Enea Logistyki, -szkoleń specjalistycznych, -dysproporcji
płacowych, -decyzji Urzędu Regulacji Energetyki (Gorzów Wlkp. jedyne wielkie miasto w Operatorze),
Podczas Zjazdu dyskutowano nad najważniejszymi tematami do załatwienia w 2020 r, oraz strategią związku na rozpoczęte już negocjacje placowe.
Na zakończenie Zjazdu przyjęto dwie uchwały, pierwsza dotyczyła przyjęcia 3 osób w szeregi naszej organizacji, a druga udzielenia zapomogi
losowej członkowi naszej organizacji.
Następnie przewodniczący Krzysztof Gonerski w imieniu KP G złożył
obszerne sprawozdanie z działalności od ostatniego Zjazdu Delegatów
(28.12.2018r.). Skarbnik KPG Mariusz Kępiszak przedstawił aktualny

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Przy mikrofonie członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula

Przyjęto również następujące stanowisko:
Stanowisko nr 1 Zjazdu Delegatów
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów apeluje do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność oraz Wszystkich
Ludzi Solidarności o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu ustanowienia Dnia Wolności i Solidarności dniem wolnym od pracy.
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm
RP 27 lipca 2005 r.
W roku 2020 przypada 40 rocznica wydarzeń z sierpnia 1980 roku,
które uruchomiły proces zmian w Polsce i Europie. Jest to też właściwy moment żeby Święto Wolności i Solidarności było dniem wolnym
od pracy.
W temacie tym wypowiedział się już w 2006 roku Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność:
UCHWAŁA NR 6 XX KZD
ws. Dnia Solidarności i Wolności
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" zobowiązuje Komisję
Krajową NSZZ "Solidarność" do rozpoczęcia działań zmierzających do
podjęcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na wprowadzeniu do
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem
Solidarności i Wolności (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1295) artykułu o
treści:
"Art. (...) Dzień 31 sierpnia jest dniem wolnym od pracy".
Ustanowienie dnia 31 sierpnia dniem wolnym od pracy jeszcze bardziej
wpisałoby wydarzenia sprzed 26 lat w pamięć rodaków.

W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotkali się na spotkaniu
opłatkowym, które poprowadzili ks. Andrzej Szkudlarek oraz ks. Jarosław Zagozda. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, przy wtórze kolęd
połamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia na nowy 2020 r.

======================================================================================================================

Wiersz Henryka

Kłamstwo
To już rodzaj w subkulturze,
Bo utrwala się w kulturze,
Nurt jest wzięty wprost z natury,
Gdy ze wschodu szły nam chmury.
Kłamstwo w kłamstwie,
kłamstwo goni,
Tak się w sejmie racji broni,
Bo bywają zakłamani,
Też posłowie i ich fani.

Jak więc stamtąd kiedyś wiało,
Z tego szamba coś zostało,
Więc ta woń co też powstała,
Figla tego nam spłatała.

Też są typy znikąd wzięte,
Co z natury są pokrętne,
W tym z prowincji rezydenci,
I moralni impotenci.

Jeszcze zło też wciąż mutuje,
I do dziś to pokutuje,
Wiele musi być zachodu,
By się pozbyć tego smrodu.

Kłamstwo staje się powszednie,
Że blagierom mina rzednie,
A że bywa też już normą,
Więc jest nową dziś reformą.

Mogą kłamać niemowlęta,
Nawet młodzież niepoczęta,
Pępowiny tej nie przetniemy,
Kłamstwo wszyscy odczujemy.
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Lata 70-te Zawarcie ulica Grobla

1998 r. Spotkanie opłatkowe w ZE Gorzów SA

-7,92 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.12.2019 r. godz. 11.04
-5,1 % stopa bezrobocia w listopadzie 2019. Była o prawie 100 tys.
osób niższa niż przed rokiem.

4,6 % -o tyle wzrosnie taryfa dystrybucyjna dla wszystkich grup

taryfowych na 2020 r Dla grup taryfowych G przewidziano mniejszy
wzrost, na poziomie 4,0 % Dla średniego zużycia w kraju w 2018 r.

w grupie G11-1773 kWh i w grupie G12-3341kWh) zmiana opłat
dystrybucyjnych oznacza miesięcznie płatności wyższe o 1,27 zł w
grupie G11 oraz 2,1 zł. w grupie G12.
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