Pod Napięciem
Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej
Gorzów Wlkp.
W numerze:
Manifestacje- Szczecin, Poznań

Nr 88/09
Październik

Rokowania w Enea Operator

XXIII Krajowy Zjazd Delegatów
Wycieczka do Turcji

19.10.1984-Pamiętamy

RWE nie złoŜyło oferty kupna ENEA S.A.
(szczegóły w kalendarium)

str. 2 \88 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
Po zakończeniu zebrania członkowie Komisji Podzakładowej wzięli udział w manifestacji w Szczecinie.
17.09.2009 Zgłoszenie Ŝądania w
Głównym hasłem tej manifestacji była obrona miejsc
Enea Operator
pracy a ,Ŝe miejsca pracy w energetyce są zagroŜone
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea więc nasze uczestnictwo w tej manifestacji wydawaodwiesiła prowadzony od 5 maja 2009 spór zbioro- ło się oczywiste.
wy w Enea Operatorze i zgłosiła Ŝądanie podwyŜszenia płac zasadniczych dla wszystkich pracowników w Operatorze. Pretekstem do złoŜenia takiego
Ŝądania była konferencja prasowa na której Prezes
Enea S.A.- M. Owczarek poinformował media o bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej
Enea (zysk za pierwsze półrocze 392 mln.zł.)

18.09.2009 Obradowała KP Gorzów NSZZ
Solidarność –Manifestacja w Szczecinie
Członkowie KP na ulicach Szczecina

W manifestacji wzięło ok. 8 tysięcy stoczniowców ,energetyków, górników i pracowników przemysłu chemicznego.
Więcej zdjęć z manifestacji na naszej stronie -MenuGaleria zdjęć- Strajki, pikiety i manifestacje.

19.09.2009 Strajk ostrzegawczyzawieszony
Komitet strajkowy w związku z wybuchem w kopalni „Wujek-Śląsk” w Rudzie Śląskiej i ogłoszoną
Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea/Gorzów Wlkp Ŝałobą narodową postanowił zawiesić zaplanowany
W autobusie na trasie Gorzów Wlkp-Szczecin obra- na dzień 22 września 2009 roku strajk ostrzegawczy
dowała Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność w w GK Enea. Od postępu w rokowaniach w prowaGorzowie Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego dzonych sporach zbiorowych w Enea S.A. i Enea
zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z działalności Operator oraz decyzji właścicielskich Ministerstwa
członkowie Komisji przyjęli w szeregi naszej organi- Skarbu Państwa zaleŜy czy dojdzie do akcji strajkozacji kolejną osobę. Komisja najwięcej czasu powej.
święciła akcji protestacyjno strajkowej przeciwko
planom dzikiej prywatyzacji. Omówiono moŜliwe
22.09.2009 List otwarty do Lubuskich
scenariusze jakie mogą wystąpić w procesie prywaparlamentarzystów.
tyzacji oraz harmonogram ogólnopolskiej akcji proW imieniu Gorzowskich Energetyków zwracam się
testacyjno strajkowej.
do Państwa jako do Naszych przedstawicieli w
najwaŜniejszych organach Rzeczpospolitej o pomoc
w zablokowaniu dzikiej prywatyzacji Polskiej
Energetyki-Enea S.A.
Kolejne ekipy sprawujące władzę wyprzedawały po
kawałku dorobek kilku pokoleń Polaków a jedynym
skutkiem tych działań były lawinowe zwolnienia
pracowników i przerzucanie kosztów ich utrzymania na polskich podatników. Między innymi dzięki
takim działaniom powstała wielka dziura budŜetowa ,która ma być uzasadnieniem do dzikiej prywatyzacji realizowanej przez obecną ekipę rządzącą.
Początek manifestacji przed Stocznią Szczecińską

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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mał się zegar prywatyzacyjny-staŜ pracy uprawniają(Ciąg dalszy ze strony 2)
Na początku sprzedana ma być Enea S.A. czyli firma cy do określonej liczby akcji. Zarząd pomimo kwektóra zaopatruje w energię energetyczną ¼ Polski w stionowania przez związkowców celowości dzikiej
tym i Ziemię Lubuską czyli miejsce naszego wspól- prywatyzacji dalej potwierdził determinację Zarządu
i Ministerstwa Skarbu Państwa w celu zrealizowania
nego zamieszkiwania.
Energetyka stanowi nerw gospodarki –sprzedaŜ tej prywatyzacji. Pracodawcy zadeklarowali wolę
zawarcia pakietu socjalnego na okoliczność prywajej obcym państwowym firmom energetycznym
tyzacji.
spowoduje:
Drastyczną podwyŜkę cen dla odbiorców
24.09.2009 Rokowania w Enea Operator.
energii elektrycznej,
Strona pracodawcy przyszła nieprzygotowana na
ZagroŜenie bezpieczeństwa energetycznego
rokowania i zaproponowała ,Ŝe na następne
kraju,
spotkanie będzie posiadała potrzebne informacje.
Brak inwestycji w branŜy energetycznej,
Spotkało się to z ostrym protestem strony związkoUzaleŜnienie energetyczne od innych państw, wej, która na następne rokowania w dniu 9.10.2009
Zwolnienia pracowników energetyki,
zaŜądała obecności mediatora z Ministerstwa. W
Odprowadzanie kolosalnych zysków do
przypadku nie osiągnięcia konsensusu w dniu 9 paźinnych państw.
dziernika strona związkowa zagroziła ,Ŝe
Jedynym uzasadnieniem dla takich działań nie moŜe proklamuje akcję strajkową.
być dziura budŜetowa. Nie wolno wyprzedawać tego co przynosi dochód dla Skarbu Państwa.
28.09.2009 Pismo do Premiera w sprawie
,,Tyle wolności, ile własności” JeŜeli o tym zaponieprawidłowości w procesie prywatyzacji
mnimy, to niedługo będziemy niewolnikami we
Enea.
własnym kraju”
NSZZ
Solidarność
Enea
i Związek Zawodowy PraPodejmijmy wspólne działania w celu zablokowania
planów Ministra Skarbu Państwa . Obyśmy nie mu- cowników Grupy Kapitałowej Enea wystosowały
sieli sprawdzać w praktyce zagroŜeń jakie wiąŜą się pismo do Prezesa Rady Ministrów –Donalda Tuska.
z oddaniem rynku ponad 2,5 mln. odbiorców energii W piśmie proszą Premiera o uwaŜne przyjrzenie się
sposobowi prowadzenia procesu prywatyzacji Enea
elektrycznej w ręce innych państw.
Jeszcze nie jest za późno. Przyszłe pokolenia rozli- S.A. Związkowcy wskazują teŜ szereg nieprawidłowości i mają nadzieję ,Ŝe osobiste zaangaŜowanie
czą nas z tego co zrobiliśmy w obronie Polskiej
Premiera pozwoli usunąć podejrzenia o niekompeEnergetyki
tencje, jakie nasuwają się obserwując proces prywaKrzysztof Gonerski
tyzacji Enea S.A.
List otrzymali
Bogdan Bojko, Bogusław Wontor, BoŜena Sławiak Pełna treść listu na naszej stronie internetowej.
BoŜenna Bukiewicz, ElŜbieta Rafalska, Jan
30.09-6.10.2009 Wycieczka do Turcji
Kochanowski, Jarzy Materna, Józef Zych, Maciej
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea OdWoźniak, Marek Ast ,Marek Cebula, Stanisław
Iwan, Stefan Niesiołowski, Witold Pahl, Władysław dział w Gorzowie Wlkp. zorganizowała wycieczkę
do Turcji.
Dajczak, Zdisław Chmielewski.

23.09.2009 Rokowania w sporze w Enea
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego
i w ramach sporu zbiorowego prowadziły rokowania. W rokowaniach ze strony Zarządu uczestniczyły
dwie kancelarie prawnicze. Niestety z informacji
jakie przekazali prawnicy wynika ,Ŝe zawarte wcześniej porozumienia posiadają wady prawne i wyegzekwowanie gwarancji w nich zawartych moŜe okazać się bardzo trudne. Wiele kontrowersji wywołała
opinia na temat urlopowania pracowników z Enei
S.A. do wykonywania pracy w Enea Operator
(art.174 Kodeksu Pracy).
Według prawników działania takie były bezcelowe
bo i tak w momencie powstania Operatora w 2007
pracownikom ,którzy przeszli do Operatora zatrzy-

Turcja -Mahmutlar -Hotel Santana
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Uczestnicy wycieczki mogli przedłuŜyć sobie lato i
5.10.2009 Pismo Związków Zawodowych
wygrzać się w słońcu Riwiery Tureckiej. Hotel SanEnea do MSP.
tana w miejscowości Mahmutlar koło
NSZZ Solidarność Enea i Związek Zawodowy PraAlany to miejsce zakwaterowania naszej grupy.
cowników GK Enea skierowały pismo do Ministra
Skarbu Państwa Aleksandra Grada. W piśmie
związkowcy ustosunkowują się do faktów medialnych uzasadniających dziką prywatyzację. Związki
zwróciły teŜ uwagę na zaniŜanie wartości Grupy
Kapitałowej Enea .Pismo do wiadomości dostała Rada Nadzorcza Enea S.A. oraz Pracownicy Grupy Kapitałowej Enea.

7.10.2009 Kolejne Ŝądanie w Enea S.A.
W związku z zaistniałymi faktami nierównego traktowania w zatrudnieniu pracowników Enea S.A.
związki zawodowe zgłosiły Ŝądanie wpisania do
umów o pracę wszystkim pracownikom Grupy
Kapitałowej Enea odszkodowań w przypadku
utraty pracy będących skutkiem ruchów restrukturyzacyjnych. Związki zaŜądały równieŜ pełnej
Rafting– jedna z atrakcji Turcji
Dla tych , którzy lubią aktywny wypoczynek przygo- informacji o niestandardowych warunkach rozwiązania umów o pracę i konsekwencji finansowych w
towano wiele propozycji:
-Rafting –spływ pontonem po górskiej rzece , z moŜ- funduszu płac spółki. Związkowcy wyznaczyli 5
liwością skoków ze skał do lodowatej wody, - Jeep dniowy termin realizacji Ŝądania tj zmiany umów
safari-wycieczka samochodami terenowymi w Góry pracowników Enea S.A. i spółek zaleŜnych.
Taurus, -Rejs Morski –całodniowy rejs statkiem po
Morzu Śródziemnym, -Delfinarium-pokazy zwinno- 9.10.2009 Kolejna tura rokowań w Sporze
w Enea Operatora.
ści fok i delfinów, -Wycieczka do Pamukkale- słynne tarasy przypominające ułoŜoną czystą bawełnę.
To tylko niektóre propozycje ,które umiliły pobyt w
Turcji. Uczestnicy wycieczki byli zgodni –Turcja to
piękny i duŜy kraj i Ŝeby go poznać trzeba tutaj jeszcze wrócić.

Zarząd Operatora z prawej mediator- R.. Tyszkiewicz

Rejs statkiem po Morzu Śródziemnym

Fotorelacja z wycieczki na naszej stronie- MenuGaleria zdjęć-Wycieczki zagraniczne.

W Poznaniu w obecności mediatora –Rajmundy
Tyszkiewicz odbyła się kolejna tura rokowań w prowadzonym od maja 2009 sporze zbiorowym w Enea
Operatorze.
Uzgodniono sposób przedłuŜania umów o pracę zawartych na czas określony. W sprawach płacowych
nie doszło do uzgodnienia. Zarząd widzi moŜliwość
wypłaty jednorazowej premii a związki Ŝądają przeszeregowań płac zasadniczych. Przedstawione przez
Zarząd analizy finansowe zdaniem związkowców
przedstawiają nierzetelny obraz kondycji spółki i
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Krajowej Energetyki wręczyli petycję, adresowaną
(Ciąg dalszy ze strony 4)
dlatego strona społeczna zwróciła się do mediatora o do Premiera RP- Donalda Tuska.
przeprowadzenie niezaleŜnej ekspertyzy w zakresie W imieniu premiera delegację przyjął podsekretarz
stanu, pan Jan Bury- odpowiedzialny w Ministerkondycji ekonomicznej Spółki.
stwie Skarbu Państwa za sektor energetyczny.
PoniewaŜ pikieta miała pokojowy charakter i nie by12.10.2009 Obradowała Rada SKE –
ło Ŝadnych incydentów, nie spotkała się ona ze zbyt
Pikieta przed URM.
W Warszawie odbyły się obrady Rady Sekcji Krajo- szerokim zainteresowaniem ze strony mediów.
wej Energetyki NSZZ Solidarność. W obradach
uczestniczyli przewodniczący Komisji Zakładowych
z poszczególnych grup energetycznych. Tematy poruszone na posiedzeniu Rady :
- przedstawiono sytuację panującą w poszczególnych grupach,
- ustalono tematykę na konferencję prasową, zorganizowaną przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność,
przedstawiono informację z prac zespołu trójstronnego ds. energetyki.

14.10.2009 RWE wycofało się z negocjacji z MSP w sprawie kupna Enei.
Niemiecki koncern energetyczny RWE nie kupi
kontrolnego pakietu akcji Enei.
Po przeprowadzeniu analizy spółki koncern doszedł
do wniosku ,Ŝe potencjalna oferta RWE nie odpowiadałaby obecnym oczekiwaniom rynku.
MSP podało, Ŝe w związku z powiadomieniem przez
RWE AG, Ŝe podmiot ten nie złoŜy wiąŜącej oferty
nabycia akcji spółki Enea w terminie wyznaczonym
przez Skarb Państwa, a więc do dnia 15 października
2009 roku oraz biorąc pod uwagę, Ŝe w obecnym
postępowaniu w sprawie zbycia tych akcji nie brali
udział inni potencjalni inwestorzy, podjęto decyzję o
zakończeniu 15 października postępowania w sprawie zbycia walorów Enea S.A..

15-16.10.2009- XXIII Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ Solidarność

Rada SKE NSZZ Solidarność w Warszawie

O godzinie 16.30 pod Urzędem Rady Ministrów odbyła się pikieta, połączona z konferencją prasową.

Pikieta przed URM w Warszawie

Przedstawiciele KGHM, Górników oraz Sekcji

Początek zjazdu –msza w białostockiej katedrze
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Białystok były miejscem corocznego spotkania delegatów z całego Kraju. Wybór miejsca Zjazdu nie był
przypadkowy. Z Ziemi Białostockiej pochodził Ks.
Jerzy Popiełuszko ,a 19 października będziemy obchodzić 25 rocznicę zamordowania ks. Jerzego.

negocjacji –wytyczne dla negocjatorów,
-Prywatyzacja Enea S.A.- MK wystosowała pismo
do Premiera RP w sprawie prywatyzacji,
przedstawiono projekt prywatyzacji pracowniczej,
-Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność –
przyjęto projekt Programu WZD
-Struktura związku na nową kadencję -rozpoczęto
dyskusję ,która będzie kontynuowana na
Walnym Zjeździe Delegatów.
-Pozew Przeciw MSP –aktualny stan po pierwszej
rozprawie 12.10.2009,
-Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów w
Białymstoku,
-Polityka płacowa W ENEOSIE- zgłoszenie Ŝądania,
-Relacja ze spotkania z koncernem RWE,
-Działalność socjalna- świadczenia socjalne w spółkach zaleŜnych, nieprawidłowości w
korzystaniu ze świadczeń.

Gorzowscy delegaci na zjeździe

W zjeździe uczestniczyło ponad 300 delegatów z
całego kraju . Region Gorzowski reprezentowało 3
delegatów –Jarosław Porwich, Zbigniew Szydłowski
i Krzysztof Gonerski. Zjazd rozpoczął się od złoŜenia kwiatów pod pomnikiem ks. Jerzego. Mszę świętą w białostockiej katedrze odprawił metropolita
gdański abp Leszek Sławoj Głódź. W mszy świętej
oraz w uroczystościach rozpoczynających zjazd
uczestniczyła matka ks. Popiełuszki. Wystąpienia
zaproszonych gości rozpoczęły oficjalną część zjazdu. Sprawozdanie z działalności za miniony rok złoŜył przew. J.Śniadek ,a Krajowa Komisja RewizyjCzłonkowie KM NSZZ Solidarność Enea podczas obrad
na przedstawiła wyniki kontroli działalności Komisji Krajowej. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdania- 19.10.2009 25 rocznica zamordowania ks.
mi delegaci stosownymi uchwałami i stanowiskami
Jerzego Popiełuszki
ustosunkowali się do problemów jakie aktualnie wyZ inicjatywy kapłastępują w Naszym Kraju. Obrona interesów pracownów Gorzowskich
ników Zakładu Hipolita Cegielskiego, sytuacja w
Dekanatów oraz
słuŜbie zdrowia ,walka z ubóstwem i rozwarstwieNSZZ Solidarność w
niem społecznym, prywatyzacja sektora stoczniowegorzowskiej katedrze
go ,przywrócenie ulgi remontowej, ustanowienie roodbyła się Msza
ku 2010 rokiem NSZZ Solidarność , sytuacja w
Święta w intencji OjbranŜy energetycznej to tylko najwaŜniejsze uchwaczyzny oraz beatyfiły i stanowiska jakie przyjął zjazd.
kacji ks. Jerzego
Delegaci nadali teŜ tytuły zasłuŜony dla NSZZ SoliPopiełuszki. Mszę
darność między innymi ks. Witoldowi Andrzejewswoją obecnością
skiemu i Markowi Rusakiewiczowi z Gorzowa Wluświetniły poczty
kp.
sztandarowe wśród

19.10.2009 Posiedzenie MK NSZZ
Solidarność Enea.

których nie mogło
zabraknąć sztandarów
W Poznaniu spotkali się członkowie MiędzyzakładoNSZZ Solidarnośćwej Komisji NSZZ Solidarność Enea.
którego to związku ks. Jerzy był Kapelanem.
Tematyka poruszana podczas zebrania Komisji:
(Ciąg dalszy na stronie 7)
-Spór zbiorowy w Enea Operator ,aktualny stan
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nieodpłatnego nabycia akcji w związku z prywatyzacją Enea S.A. ,która miała miejsce w listopadzie
2008 r. Przed ogłoszeniem wyroku odbyła się jedna
rozprawa przed Sądem -12.10.2009.
Uzasadnienie wyroku sądowego zostanie wydane w
ciągu miesiąca od ogłoszenia wyroku.
Od wyroku Sądu po zapoznaniu się z uzasadnieniem
przysługuje apelacja.

23.10.2009 Manifestacja w Poznaniu
Około 2 tys. osób wzięło udział w trzygodzinnej manifestacji zorganizowanej w piątek w Poznaniu przez
Solidarność w obronie Zakładów Cegielskiego. Doszło do starć z policją. Protestujący wręczyli wojewodzie wielkopolskiemu Piotrowi Florkowi petycję
wzywającą premiera Donalda Tuska do ratowania
Msza święta w intencji beatyfikacji ks. Jerzego
spółki H. Cegielski Poznań.
Popiełuszki w gorzowskiej katedrze
Do Poznania przyjechali równieŜ związkowcy m.in.
20.10.2009-Rokowania w Enea Operator. z Gdyni, Gdańska, Jeleniej Góry, Katowic, Lublina,
Niestety negocjacje w ramach prowadzonego od Łodzi i Płocka. Panie Premierze, dziś los tego zakładu jest w rękach rządu. Firmie grozi upadłość lub
maja 2009 sporu zbiorowego zakończyły się
spisaniem protokołu rozbieŜności. Obecności media- likwidacja. Dlatego teŜ w imieniu NSZZ Solidarność, w imieniu robotników "Ceglorza" oraz miesztora oraz pozytywne wyniki ekspertyz o sytuacji
ekonomiczno finansowej nie skłoniły Zarządu Ope- kańców tego miasta i regionu oczekujemy od pana
ratora do zawarcia porozumienia kończącego spór podjęcia działań" - napisali w petycji związkowcy.
Od początku października w zakładach H. Cegielski
zbiorowy.
Poznań SA trwają zwolnienia grupowe. To jeden z
elementów programu restrukturyzacyjnego firmy,
która znajduje się w fatalnej kondycji finansowej.
Dlatego protestujący chcą, by rząd zabezpieczył pieniądze na odprawy dla zwalnianych pracowników na
poziomie środków, jakie otrzymują zwalniani stoczniowcy. Domagają się równieŜ środków na bieŜące
wypłaty w Cegielskim oraz przygotowania programu
restrukturyzacyjnego dla firmy.

Strona społeczna podczas negocjacji

Strona pracodawcy przedstawiła stronie związkowej
prowizorium budŜetowe na 2009.Strona społeczna
zaproponowała podanie sporu pod rozstrzygnięcie
kolegium arbitraŜu społecznego, strona pracodawcy
zgodziła się na arbitraŜ.

20.10.2009 –Wyrok Sądu Okręgowego w
Gorzowie Wlkp. w sprawie powództwa
przeciw MSP.
ZłoŜony przez Krzysztofa Gonerskiego w dniu 13
maja 2009 pozew przeciwko Ministrowi Skarbu
Państwa został oddalony przez Sąd Okręgowy w
Gorzowie Wlkp. Pozew dotyczył ustalenia prawa do

Uczestnicy manifestacji w Poznaniu
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Dla przypomnienia -10 przykazań PO!!!!

Propaganda PRL

1. Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy.
2. Radykalnie podniesiemy
płace dla budŜetówki,
zwiększymy emerytury i
Renty. 3. Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad,
dróg ekspresowych, mostów
i obwodnic. 4. Zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy
NFZ. 5. Uprościmy podatki
- wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną,
zlikwidujemy ponad 200 opłat urzędowych.
6. Przyspieszymy budowę stadionów na Euro 2012.
7. Szybko wypełnimy naszą misję w Iraku.
8. Sprawimy, Ŝe Polacy z emigracji będą chcieli
wracać do domu i inwestować w Polsce. 9. Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy Internet
10. Podejmiemy rzeczywistą walkę z korupcją
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- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
-najnowsze na bieŜąco aktualizowane wiadomości ,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
-przydatne dokumenty,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
-linki do innych stron solidarności i nie tylko

1996 –PoŜegnanie odchodzącego na emeryturę A.Kielaka

Okiem Jujki

Liczby miesiąca
-1317 zł wyniesie od stycznia 2010r. płaca
minimalna i wzrośnie o 41 zł w stosunku do 2009 r.,
-41 proc. Polaków prywatyzację kojarzy z
wyprzedaŜą majątku narodowego,35 proc. z
korupcją, złodziejstwem i innymi nieprawidłowościami, natomiast 34 proc. z bezrobociem,
-3280,09 zł. wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku we wrześniu 2009 r. i wzrosło o
14,31 zł w stosunku do sierpnia br.,
-351 zł to miesięczny dochód na członka rodziny
uprawniający do stypendium socjalnego.
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