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Spotkania w Enea Operator
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O akcjach w ENEA S.A.

Jakub Kamyk
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? działalność w minionej kadencji. Następnie po przyjęciu uchwał porządkowych przystąpiono do wyboru
władz związku na nową kadencję:
15.02.2010- o akcjach pracowniczych
Wyniki tajnych wyborów :Przewodniczący Komisji
w Enea S.A.
Podzakładowej -Krzysztof Gonerki ,ZastępcaW Poznaniu w siedzibie Enea S.A. doszło do spotka- Mieczysław Pluciński, Sekretarz- Mariusz Kępiszak,
nia przedstawicieli Zarządu Enea S.A. ze stroną
Członkowie Prezydium –Wiesław Szydełko ,Dariusz
związkową. Głównym tematem spotkania był temat Gaik- Przew. KW- RD Gorzów Wlkp.
akcji pracowniczych w związku z 2 etapem prywatyzacji , który nastąpił 10.02.2010.Poruszano tematykę
regulaminu akcji pracowniczych i podziału na grupy
zgodnie z rozporządzeniem MSP z 29.01.2003 r.
Strona związkowa nie zgadza się z interpretacją
MSP o nieuznawaniu okresu urlopowania (art.174
KP) do staŜu uprawniającego do akcji , ta kwestia
wymaga jeszcze stosownych uzgodnień. MSP do
dnia dzisiejszego nie wydał oświadczenia o ilości
akcji przeznaczonych dla uprawnionych pracowników. Nie znając tak waŜnych faktów nie moŜna rozJedno z głosowań na Zjeździe Delegatów.
poczynać prac nad podziałem akcji pracowniczych.
Członkowie
Komisji Podzakładowej:1-Krzysztof
Strona związkowa przypomniała ponadto ,Ŝe spór
Ruszczak,2-Waldemar
Szemitko,3-Natalia Kępizbiorowy związany z procesem prywatyzacji nadal
trwa o oczekuje dalszych rokowań mających na celu szak,4-Przemysław Kononiuk, 5-Romuald Głowacki, 6-Janusz Król,7-Aleksander Dementiew,8zakończenie sporu i zawarcie stosownego porozuEdward Adler,9-Cezary Stachowiak,10-Joanna
mienia. Przypomniano równieŜ Ŝądanie dotyczące
pakietu socjalnego oraz porozumienie z 28 maja 20- Skrodzka,11-Marcin Borkowski. Skład Komisji
08 roku ze Zdroiska dotyczące prywatyzacji. Strona Podzakładowej uzupełnili Przewodniczący Komisji
Pracodawcy poinformowała ,Ŝe 18 02.2010 dojdzie Wydziałowych:1-Teresa Plucińska –Rejon Dystrydo spotkanie z MSP gdzie większość z w/w tematów bucji Dębno.2-Waldemar Ziółkowski –RD Choszczno. 3-Jarosław Janas- RD Międzychód.4-Tomasz
moŜe zostać rozstrzygnięta.
18.02.2010 Zjazd Delegatów w Gorzowie Król- RD Sulęcin.5- Zbigniew Zbruk –Energobud.6Jerzy Frieske- Elektrownie Wodne.7-Robert Czaiń-wybory na kadencję 2010-2014
ski BHU.8-Agnieszka Waraksa –Energotrans.
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp odbył Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Przemawia Przewodniczący ZR Gorzów J.Porwich

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący -Adam
Delegaci na sali obrad
Garczyński, Członkowie :-Małgorzata Lewy ,
Na ogólna liczbę delegatów 52 w zjeździe uczestniKonrad Kania.
czyło 46. Zebrani wysłuchali sprawozdania z dziaDelegaci na Walne Zebranie Delegatów Organizacji
łalności w kadencji 2006-2010 złoŜonego przez
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ENEA: 1przew. Krzysztofa Gonerskiego oraz sprawozdania
Krzysztof Gonerski,2-Mieczysław Garus,3-Dariusz
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję RewizyjGaik,4-Mieczysław Pluciński,5-Andrzej Pietrzak,6ną złoŜonego przez Czesława Skryckiego. Na wnioJarosław Janas,7-Tomasz Król,8-Waldemar Ziółsek Komisji skrutacyjnej Delegaci jednogłośnie
(Ciąg dalszy na stronie 3)
udzielili absolutorium Komisji Podzakładowej za
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(podobnie jak w ENEA S.A.) Skutki finansowe ta(Ciąg dalszy ze strony 2)
kich przeszeregowań zostaną przedstawione na nakowski,9-Zbigniew Mińczuk,10-Wiesław Szydełstępnym spotkaniu. Zarząd Operatora poinformoko,11-Robert Czaiński,12-Adam Garczyński.
wał ,Ŝe prowadzone są prace nad systemem zachęt
finansowych dla pracowników posiadających uprawnienia do wcześniejszych emerytur (211 osób w całym Operatorze w tym z Gorzowa 24 osoby) .

24.02.2010 Uzgodnienia w Operatorze –
zmiana struktury , odejścia na emerytury.
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator.

Delegaci na Sali obrad

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Zarządu Regionu Gorzów Wielkopolski:1Krzysztof Gonerski,2-Piotr Bogusławski,3-Wiesław
Szydełko,4-Mieczysław Garus,5-Zbigniew Mińczuk,6-Małgorzata Lewy,7-Mariusz Kępiszak,8Joanna Skrodzka ,9-Małorzata Brałko.
Zarząd Operatora od lewej A.Kowalczyk, J.Kamyk, A.RóŜycki

Prezydium Zjazdu i Komisja Skrutacyjna

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność: -K. Gonerski
M. Pluciński.
Delegaci przyjęli teŜ uchwały i stanowiska dotyczące: wyrównywania dysproporcji płacowych
,urlopowania -art.174 KP, premii prywatyzacyjnej.
Zjazd Delegatów przyjął kolejne 2 osoby w szeregi
naszej organizacji. Wiele czasu zebrani poświęcili
tematyce związanej z prywatyzacją oraz planami
podziału Biur Obsługi Klienta oraz próbom obejścia
zawartych porozumień stosowanym przez stronę
pracodawcy. Polityka płacowa w Operatorze oraz w
Enea S. A. to następne tematy poruszane na zjeździe.

23.02.2010 Spotkanie z Zarządem
Operatora-prowizoria budŜetowe.
Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotkały się w Poznaniu. Strona Pracodawcy przedstawiła prezentację zasad polityki zatrudnieniowo płacowej oraz budŜety dla Oddziałów w Enea Operatorze. Po krótkiej dyskusji uwzględniono uwagi
strony społecznej do omawianych dokumentów i
uzgodniono projekty budŜetów. Strona związkowa
zaproponowała w ramach rozmów płacowych w
Operatorze podwyŜszenie płac zasadniczych o 300 zł

1.Uzgodniono zmiany w strukturze organizacyjnej
Dyrekcji Spółki Enea Operator. Dla Oddziałów Dystrybucji zmieniła się ich podległość .W nowej strukturze Oddziały Dystrybucji podlegają bezpośrednio
pod Zarząd Enea Operatora. Strona społeczna podniosła temat Rejonu NajwyŜszych Napięć w Stargardzie Szczecińskim i planami zmian dotyczących tego
Rejonu. Zarząd Operatora oświadczył , Ŝe dyskusja
na ten temat na obecnym etapie jest przedwczesna.
2.Zarząd Operatora planując racjonalizację zatrudnienia zaproponował system zachęt do odejść na
wcześniejsze emerytury dla pracowników mających
takie uprawnienia. –(211 osób) Strona społeczna
przyjęła ze zrozumieniem propozycje Zarządu warunkując pozytywna opinię w tym temacie zasileniem budŜetów Oddziałowych w 2010 i 2011 pieniędzmi pochodzącymi z oszczędności powstałych z
nie odtwarzania etatów.
3.Zarząd poinformował ,Ŝe w Operatorze pracuje
obecnie 70 pracowników posiadających uprawnienia
do ustawowej emerytury z czego 23 pracowników
pobiera emeryturę i świadczy prace na rzecz Operatora. Zarząd poinformował ,Ŝe będzie namawiał te
osoby do odejścia na emeryturę.
4.Nawiązując do zmian w strukturach Obsługi
Klienta strona społeczna zgłosiła potrzebę zawarcia
trójstronnego porozumienia zbiorowego na okoliczność przejścia 147 pracowników Operatora do Enea
S.A. Stosowne pismo w tej sprawie wręczono Członkom Zarządu Operatora.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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wieszeniu listy uprawnionych pracowników. Szcze(Ciąg dalszy ze strony 3)
24.02.2010 –O akcjach pracowniczych z gółowe zasady podziału na grupy oraz tryb nabywania akcji reguluje Rozporządzenie MSP z 29.01.2003
przedstawicielami Enea S.A.
r. oraz Ustawa z 28 stycznia O zmianie ustawy o
W Baranowie doszło do spotkania dotyczącego poKomercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o Zasadziału akcji pracowniczych.
dach Nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek elektroenergetycznych .

2.03.2010 Sąd ApelacyjnyPozew przeciw MSP.
W Szczecinie w Sądzie Apelacyjnym odbyła się rozprawa przeciwko Ministrowi Skarbu Państwa złoŜona przez K. Gonerskiego. Powodem pozwu przeciwko MSP jest ustalenie praw do akcji w procesie prywatyzacji Enea S.A. w listopadzie 2008. Pozew został złoŜony w Sądzie Okręgowym w Gorzowie - 13
Przedstawiciele NSZZ Solidarność ENEA
Przedstawiciele Enea S.A. zdali relację ze spotkania maja 2009 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo dlaw MSP dotyczącego tematyki akcji pracowniczych. tego sprawa stanęła przed Sądem Apelacyjnym w
Szczecinie. Podczas rozprawy Sędzia nie podzielił
1.Określono ,Ŝe uprawnione osoby dostaną akcje
jednej serii. 2.Urlopowanie do wykonywania pracy u argumentacji Sądu Okręgowego jednak teŜ oddalił
powództwo przeciw MSP. Pisemne uzasadnienie
innego pracodawcy (art. 174 KP) i zaliczenie tego
okresu do staŜu uprawniającego do akcji pracowni- wyroku zostanie dostarczone przez Sąd w terminie
czych-decyzję w tej sprawie ma podjąć Zarząd Enea późniejszym.
S.A. chcąc w tej sprawie poznać jeszcze inne opinie. 4.03.2010 Brak porozumienia w sprawie
akcji pracowniczych.
Przedstawiciele Solidarności przedstawili opinię
prawników Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
W Baranowie spotkały się strony dialogu społeczne(zaliczającą okres urlopowania do staŜu.
go w ENEA S.A. Głównym celem spotkania było
3.Porozumienia dotyczące prywatyzacji z 28 maja
uzgodnienie regulaminu podziału akcji pracowni2008 ze Zdroisku. Jest wola Zarządu i zgoda MSP na czych. Na początku zebrania przedstawiciel pracowywiązanie się z tych porozumień. 4.Przedstawiciel dawcy poinformował, Ŝe 26 lutego 2010 wpłynęło
Zarządu przestawił stronie społecznej propozycje
pismo MSP w którym określono pulę akcji przeznamaksymalnego spłaszczenia puli akcji w 5 najwyŜ- czonych dla pracowników i w związku z tym moŜna
szych grupach – w grupach tych znajduje się ponad podzielić tą pulę na uprawnione grupy pracowników.
Poinformowano równieŜ ,Ŝe Zarząd Enea S.A. pod90% uprawnionych osób. 5.PoniewaŜ do dnia dzisiejszego MSP nie przydzielił jeszcze puli akcji pra- jął decyzję o nie zaliczaniu okresu pracy w ENEA
cowniczych nie moŜna jeszcze przystąpić do budo- Operator do staŜu uprawniającego do akcji pracowwy regulaminu podziału akcji. JeŜeli dojdzie do
niczych . Przedstawiciele NSZZ Solidarność oświadprzydziału akcji Zarząd Enea S.A. zorganizuje sto- czyli Ŝe zgodnie z rozporządzeniem MSP z 29 .01.
sowne spotkanie. 6.W celu wcześniejszego przygo- 2003 r. par.12 pkt.2. Zarząd spółki musi ze związkatowania się do spotkania stronie związkowej zostaną mi zawodowymi zawrzeć porozumienie w sprawie
przesłane materiały z podziałem na grupy staŜowe. określenia liczby akcji na poszczególne grupy staŜo7.Zmiany w Biurach Obsługi Klienta- strona spowe, a NSZZ Solidarność stoi na gruncie respektowałeczna przedstawiła zagroŜenia jakie wynikają z
nia zawartych porozumień w tym teŜ o przejściu do
przeniesienia 147 osób z Operatora do Enea S.A. i Enea Operatora dlatego nie moŜe zgodzić się na obwręczyła pismo sugerujące potrzebę zawarcia poro- cięcie kilku tysiącom pracowników Operatora staŜu i
w związku z tym nie podpisze porozumienia. Przedzumienia trójstronnego w tej sprawie.
1.03.2009- MSP udostępnił pulę akcji dla stawiciel pracodawcy poinformował ,Ŝe pomimo
braku porozumienia w sprawie regulaminu podziału
uprawnionych pracowników.
Departament Mienia Skarbu Państwa 17 lutego pod- akcji uruchamia procedury wynikające z cytowanego
jął decyzję o udostępnieniu uprawnionym pracowni- wyŜej rozporządzenia MSP. I tak 10 marca 2010 w
kom 33 239 235 akcji o łącznej wartości nominalnej prasie ogólnopolskiej i lokalnej ukarzą się ogłosze1 zł. W terminie 14 dni od otrzymania w/w informa- nia ,Ŝe od dnia 12 marca 2010 będą wywieszone listy
z osobami uprawnionymi do akcji oraz zaliczonym
cji (26 luty 2010) Spółka zobowiązana jest do sporządzenia listy pracowników uprawnionych do akcji staŜem . Dla pracowników Operatora staŜ będzie
oraz opublikowania ogłoszenia informującego o wy-

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

zaliczony do lipca 2007 r. KaŜda uprawniona osoba
będzie mogła w terminie dwóch tygodni złoŜyć pisemną reklamację.

9.03.2010 Zebranie MK
NSZZ Solidarność ENEA .

W Poznaniu na ostatnim posiedzeniu w kadencji
2006-2010 spotkali się członkowie Międzyzakłado5.03.2010-Prezes Enea S.A. w OD Gorzów. wej Komisji NSZZ Solidarność ENEA.
W Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. gościł Prezes Zarządu ENEA S.A. –Maciej Owczarek. Na
świetlicy w Centrali Oddziału doszło do spotkania z
przedstawicielami załogi. W gospodarskiej wizycie
Prezesowi towarzyszył Członek Zarządu Enea
Operatora Jakub Kamyk.

5-6.03.2010-Współpraca przygraniczna seminarium we Frankfurcie.
W ramach projektu „Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników” związkowcy z
Członkowie MK NSZZ Solidarność Enea
Niemiec i Polski spotkali się na seminarium
Tematyka
poruszana podczas zebrania:
„Systemy ubezpieczeń społecznych w Polsce i
-Podsumowano akcję przeszeregowań. PrzedstawiNiemczech”
ciele wszystkich Komisji Podzakładowych zdali relację ze sposobu przeszeregowań w swoich Oddziałach. -Akcje pracownicze .Omówiono tematykę
związaną z procesem udostępnienia akcji uprawnionym osobom. Bardzo negatywnie oceniono postawę
Zarządu ENEA S.A. nie uznającą staŜ pracy w Operatorze do staŜu uprawniającego do akcji pracowniczych. Członkowie Prezydium otrzymali wytyczne
na spotkanie w sprawie regulaminu podziału akcji Polscy uczestnicy seminarium
15.03.2010. Struktury związku upowaŜniono do poPo zapoznaniu się z zasadami przechodzenia na
emerytury moŜna śmiało stwierdzić ,Ŝe Polskie zasa- mocy pracownikom , którzy będą się odwoływali.
dy są prostsze. Z ciekawostek moŜna przytoczyć in- -Członek Zarządu Operatora wybierany przez załoformację o skali podatkowej w Niemczech- podatek gę. Komisja udzieliła poparcia Jakubowi Kamykowi.
progresywny od 6,2 % dla zarabiających do 12 tys. -Członek Rady Nadzorczej ENEA Operatora. Zebraeuro rocznie- do 33% dla zarabiających powyŜej 96 ni pozytywnie ocenili dotychczasową pracę w RN
tys. euro rocznie. Ulga podatkowa na kaŜde dziecko Bogumiły Strzeleckiej i rekomendowali Ją na następną kadencję. Ostateczna decyzję w tej sprawie
w Niemczech wynosi- 3800 euro. Porównywano
równieŜ warunki Ŝycia w regionie przygranicznym podejmie Walny Zjazd Delegatów.-Koordynator
oraz płace i koszty utrzymania po obu stronach Od- Społecznej Inspekcji Pracy. Komisja wytypowała
ry. Uczestnicy seminarium otrzymali wiele materia- swojego kandydata na następną kadencję- Paweł
łów które na pewno przydadzą się w pracy związko- Balcerowski. -Wybory kadencja 2010-2014 –WZD
MOZ Enea. Zmieniono termin zjazdu na 25-26 marwej i nie tylko. Spotkanie utwierdziło uczestników
ca 2010 w Baranowie. Przyjęto program zjazdu oraz
seminarium w przekonaniu ,Ŝe takie spotkania poprojekty
uchwał porządkowych.- Sprawy socjalne.
winny się odbywać cyklicznie.
Preliminarz wydatków z ZFŚS. Zgodnie z zapisami
ZUZP do 15 marca powinien być uzgodniony preliminarz. Wystąpiono z ponagleniem do pracodawcy
celem uzgodnienia w/w dokumentu. Omówiono wyniki kontroli działalności socjalnej za lata 2007-09.
-Zmiana struktury ZOK. Negatywnie oceniono sposób przenoszenia pracowników z Operatora do
ENEA S.A. Rekrutacja wewnętrzna stanowi ominięcie zawartych porozumień i stwarza zagroŜenia dla
pełnego zabezpieczenia interesów pracowniczych.
Organizatorzy seminarium
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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ramach projektu –„Wsparcie kompleksowe dla pra(Ciąg dalszy ze strony 5)
cowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw Go10.03.2010 Ogłoszenie w sprawie akcji rzowa Wlkp.” -Wyroki Sądowe-Sąd Apelacyjny
przywrócił do pracy trzech zwolnionych działaczy
pracowniczych.
BAMA. -Sytuacja w PWSZ- zwolnienie dwóch osób
W gazetach regionalnych z terenu działania ENEA z Komitetu ZałoŜycielskiego Związku w PWSZ.
S.A. oraz dwóch dziennikach ogólnopolskich uka- Sprawa znajduje się w Sadzie Pracy. Wysłuchano
zało się ogłoszenie Zarządu ENEA S.A. informujące relacji M. Leszczyńskiej i P.Klaty. -BudŜet Z.R.G.
uprawnionych do akcji Enea ,Ŝe od 12 marca 2010 w Podjęto uchwałę zobowiązującą etatowych pracowsiedzibie Spółki i Departamencie Handlu w Pozna- ników ZRG do wykorzystania zaległych urlopów do
niu oraz siedzibach Oddziałów Dystrybucji Enea
21 czerwca 2010 r. -70 rocznica urodzin ks.
Operator zostaną wywieszone listy uprawnionych
W. Andrzejewskiego –podjęto działania celem napracowników wraz z zaliczonym staŜem uprawnia- dania odpowiedniej rangi tej uroczystości.
jącym do określonej puli akcji.
11.03.2010 Wybory w Kole Emerytów i
Regulamin podziału akcji -pule akcji w poszczególRencistów.
nych grupach staŜowych nie został uzgodniony ze
Rozpoczęta14 stycznia 2010 procestroną związkową. Związki nie zgadzają się z decydura wyborcza w Kole Emerytów i
zją Zarządu ENEA S.A. o nie zaliczeniu staŜu pracy
Rencistów dobiegła końca. Komisja
w Enea Operator do staŜu uprawniającego do akcji
Rewizyjna po otwarciu urny wyborpracowniczych. Uprawnieni do akcji do dnia 26 marczej podsumowała głosy oddane na
ca 2010 mogą zgłaszać reklamacje.
Prezydium Koła oraz na Delegatów
10.03.2010 Posiedzenie ZR Gorzów Wlkp
Koła „O” w Zarządzie Regionu GoW Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu
rzów Wlkp NSZZ Solidarność.
Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.
Wyniki tajnych wyborów:
Przewodnicząca –GraŜyna Zych, Zastępca-Jan Kosicki, Sekretarz- Sergiusz Łaputa .

Członkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność

Za zapoznaniu się z protokołem z ostatniego zebrania przestąpiono do realizacji wcześniej przyjętego
programu. Tematyka poruszana podczas zebrania:
-Protokoły z zebrań ZRG. Zobowiązano Prezydium
do przesyłania protokołów na pocztę elektroniczna
członków ZRG. -Podsumowano wybory władz
związkowych w Regionie Gorzowskim na kadencję
2010-2014. Na 100 Komisji Zakładowych wybory
przeprowadziło 38. -Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Delegatów Zarządu Regionu Gorzów21 czerwiec 2010 Hotel Mieszko.-Ustalono termin
następnego zebrania ZR -23-24.04.2010 Choszczno.
-Wczasy z Solidarnością –pocztą elektroniczną zostanie przesłana oferta na sezon 2010.-Pielgrzymka
Solidarność do Rzymu 6-13.04.2010. Zamknięto listę uczestników.22 marca 2010 od godz.16.30 w siedzibie ZRG odbędzie się spotkanie organizacyjne.Projekty Unijne-omówiono przebieg szkoleń w

Członkowie Koła Rencistów i Emerytów.

Delegaci na WZD Koła „O” ZR Gorzów Wlkp. :
1.Mieczysław Ogrodnik, 2.Jan Kosicki, 3.Bolesław
Teleśnicki, 4. Michał Saganowski.

12.03.2010 Posiedzenie KP Enea Gorzów .
W Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. na pierwszym
w nowej kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania i wysłuchaniu
sprawozdania z działalności zebrani przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejne 10 osób. Następnie
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. WaŜniejsze tematy zebrania:
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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czeniu zebrania członkowie Prezydium KP spotkali
się z załogą Rejonu Dystrybucji Gorzów.

Pracownicy OD Gorzów Wlkp.
Posiedzenie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

1.Akcje pracownicze-omówiono drugi etap prywatyzacji i problemy z realizacją zawartych porozumień.
Zebrani bardzo negatywnie ocenili postawę Zarządu
Enea S.A. nie zaliczającą staŜu pracy w Operatorze
do staŜu akcyjnego. Przedstawiciele Prezydium KP
zostali upowaŜnieni do walki o zmianę decyzji Zarządu Enea S.A. a w przypadku jej utrzymania pomoc w pisaniu odwołań- reklamacji dla wszystkich ,
którzy nie godzą się z łamaniem prawa. 2.Podział
Biur Obsługi Klienta-Wybrana metoda podziału
(rekrutacja wewnętrzna) omija zawarte porozumienia i jest kolejnym przykładem arogancji pracodawców dezorganizuje obsługę klienta. Stosując zawarte
porozumienia tj. uzgodnienie ze strona społeczna
zasad i sposobu podziału BOK a następnie alokacja
pracowników do nowych struktur na pewno przebiegała by bezpieczniej i sprawniej.3.Podsumowano
akcje przeszeregowań –do pełniejszej oceny przeprowadzonej akcji potrzebna jest dokładna analiza
porównująca średnie płace zasadnicze przed i po
przeszeregowaniach w poszczególnych komórkach
organizacyjnych.4.Kontrole działalności socjalnejzapoznano się z wynikami kontroli oraz wnioskami
jakie wynikają z tych kontroli. Uznano za konieczne
uzgodnienie takich zasad korzystania z ZFŚS , które
zapobiegną podobnym nieprawidłowością w tym
roku.5. Sanatorium Energetyk-omówiono wyniki
spotkania z doktorem Śliwińskim-lekarzem medycyny pracy. Uszczegółowiono zasady korzystania z
profilaktyki i leczenia sanatoryjnego.6.Wybór przedstawicieli do Komisji Międzyzakładowej-w tajnych
wyborach wybrano sześciu przedstawicieli : K. Gonerski, M. Pluciński, M. Kępiszak, W. Szydełko, D.
Gaik, M. Garus. 6.Członkowie Komisji z okazji
Świat Wielkiej Nocy postanowili ufundować upominek dla członków związku. 7.Omówiono i przyjęto
proponowany program XXV Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy. 8.Przedstawiono proponowane imprezy jakie zorganizuje KP.- Turnieje w piłce
siatkowej i noŜnej ,spływ kajakowy, wycieczka zagraniczna. 9.Zapomogi losowe-czterem członkom
związku udzielono zapomóg losowych. Po zakoń-

Tematyka poruszana podczas zebrania pokrywała się
z tematyka obrad Komisji Podzakładowej.

15.03.2010 Regulamin podziału akcji
-brak porozumienia.
W Baranowie po raz kolejny próbowano uzgodnić
sposób podziału akcji przypadającą na kaŜdą z wyodrębnioną grup staŜowych. Niestety na spotkanie
nie przybył Ŝaden z członków Zarządu ENEA S.A.,
a przybyli na spotkanie przedstawiciele pracodawcy
nie mieli upowaŜnienia do zaliczenia pracy w Operatorze do staŜu akcyjnego. Strona związkowa podkreśliła ,Ŝe decyzja Zarządu spowoduję lawinę odwołań
oraz pozwów do Sądu. Takie działanie moŜna odebrać jako niegospodarność i działanie na szkodę firmy. Związki mając na uwadze uciekający czas oraz
powagę sytuacji postanowiły czekać do 16 marca
2010 na przedstawicieli Zarządu ENEA S.A. niestety
nie doczekały się.

Spotkanie w sprawie regulaminu podziału akcji.

15.03.2010 Uzgodnienie dotyczące
wypoczynku w sezonie 2010.
W Baranowie uzgodniono jednolite w Operatorze
zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku w sezonie 2010. Pracownicy ,którzy złoŜą wniosek o dofinansowanie do wypoczynku nie będą musieli przedkładać dokumentów potwierdzających pobyt w placówkach wypoczynkowych. Warunkiem
otrzymania dofinansowania będzie złoŜenie wniosku, udokumentowanie sytuacji materialnej rodziny
oraz skorzystanie z wypoczynku w 14 kolejnych
dniach kalendarzowych. Wypoczynek dzieci i młodzieŜy będzie rozpatrywany na podobnych zasadach
z jedną róŜnicą wypoczynek ten winien być
zamawiany przez słuŜby administracyjne .
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Humor z Internetu

Propaganda PRL

Archiwum Czesława M.

Złote Myśli
„Dwie rzeczy są nieskończone:
wszechświat i głupota ludzka. Co
do tego pierwszego mam pewne
wątpliwości”- A. Einstein

Liczby miesiąca
14.09.1990-PoŜegnanie Ryszarda Króla.

Okiem Jujki

-3102,96 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2009 r. czyli o około 156 zł (5,4 %)
więcej niŜ w 2008 r.
-80 proc. badanych jest przeciw zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i męŜczyzn.
Wzrost cen w 2009 roku w stosunku do 2008 roku:
-3,5 % -ceny Ŝywności,- 4,9 %-koszty utrzymania mieszkania,-11 %-usługi kanalizacyjne, -8,6 % -woda, -10,5 %
-energia elektryczna, -7,2%- transport,
-12,3%- ceny paliw, -5,5 % - opłaty za przedszkole
Czyja energetyka?
-65 % Polaków jest zdania, Ŝe przedsiębiorstwa energetyczne powinny pozostać w rękach Skarbu Państwa.
-23 % społeczeństwa uwaŜa powinny one naleŜeć do
prywatnych inwestorów z Polski.-14% najchętniej widziałaby je w rękach pracowników firm energetycznych.
-7% respondentów uwaŜa, Ŝe przedsiębiorstwa energetyczne powinny być własnością prywatnych inwestorów
z zagranicy.
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