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2010 - Wydanie
Świąteczne

2.04.2005 godz.21.37 Pamiętamy

J. Kamyk wybrany do Zarządu

P.Adamski ponownie Przew.KM

Uzgodnienia socjalne

Brak porozumienia płacowego
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? Jedynym kandydatem , który poddał się weryfikacji
22.03.2010-Uzgodniono plan działalności przez załogę był
obecny członek Zarządu Operatora Jakub Kamyk.
socjalnej dla GK Enea na 2010 r.
Dwie największe reprezentatywne organizacje
Strony dialogu społecznego spotkały się w Poznaniu związkowe poparły kandydaturę Jakuba Kamyka
celem uzgodnienia planu działalności socjalnej na
więc wynik wydawał się przesądzony. Jednak demo2010 rok.
kracja rządzi się swoimi prawami dlatego do końca
oczekiwaliśmy na wyniki wyborów. Oto one:
Na ogólną liczbę 5692 pracowników Operatora w
wyborach uczestniczyło 3771 co stanowi 66,25 %
uprawnionych do głosowania. Jakub Kamyk uzyskał
3598 głosów co stanowi 95,4 % biorących udział w
wyborach i został wybrany do Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.

Od Lewej Dyrektorzy: A.PoŜarycki, B.Duszak, H.Wysocka

Ustalono:- zasady gospodarowania Funduszem socjalnym,- przyjęto wzór preliminarza, - zasady
udzielania pomocy na cele mieszkaniowe i zdrowotne, -zasady dofinansowania do wypoczynku ( bez
konieczności przedkładania faktur potwierdzających
pobyt w placówkach wypoczynkowych), przyjęto
roczne progi dochodowe na członka rodziny do
wszelkich form wypoczynku ( 1.do 10 tys.,2.10-20
Liczenie głosów w OD Gorzów Wlkp.
tys. 3.20-35, 4.35-50 tys.,5.powyŜej 50 tys. kwoty
Koledze
Jakubowi
gratulujemy i Ŝyczymy owocnej
dofinansowania na poszczególne przedziały będą
współpracy w nowym Zarządzie Operator.
ustalone w preliminarzach socjalnych poszczególnych jednostkach organizacyjnych.)

23.03.2010 –Załoga wybrała swojego
Członka Zarządu w Enea Operatorze.
W Enea Operator odbyły się wybory członka Zarządu wybieranego przez załogę.

Wybory w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp
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25-26.03.2010 Wybory władz Solidarności
na kadencję 2010-2014 w ENEA.
W Baranowie spotkali się delegaci pięciu Organizacji Podzakładowych tworzących Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność w ENEA.

Goście Zjazdu od Lewej: K.Grajcarek, M.Jankowski,J.Kamyk i
Przew. P.Adamski

W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: -V-ce
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność –Maciej Jankowski, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ SolidarnośćKazimierz Grajcarek, Kapelan Poznańskich Energetyków - ks. Piotr Piec , Członek Zarządu Enea S.A.Sławomir Jankiewicz, Członek Zarządu Enea Operator -Jakub Kamyk.

Poczet Sztandarowy MOZ Solidarność Enea

Liczebność tej największej w Enei Organizacji
Związkowej wynosi obecnie 3317 członków i w ciągu minionej kadencji wzrosła o 387 członków.
Słowo BoŜe do uczestników Zjazdu skierował ks. Piotr Piec

Na początek delegaci wysłuchali sprawozdania złoŜonego przez Przew. Komisji Międzyzakładowej
Piotra Adamskiego i Przew. Komisji Rewizyjnej
Bogdana Duszaka. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami zebrani udzielili absolutorium Komisji
Międzyzakładowej za działalność w kadencji 20062010.Delegaci wybrali swojego przedstawiciela do
Rady Nadzorczej ENEA Operatora na następną kadencję- Bogumiła Strzelecka. Następnie przystąpiono do wyboru władz związku na kadencję 20102014.
Sala obrad Zjazdu Delegatów MOZ Solidarność ENEA
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Wyniki tajnych wyborów:
Prezydium Komisji Międzyzakładowej:- Przewodniczący-Piotr Adamski, Zastępcy-Krzysztof Gonerski,
Robert Jusis , Józef Szrajber, Dariusz Caban , Marek
Boiński, Sekretarz –Hanna Wysocka.

Urna prawie pełna

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący- Pliszka Mariusz, CzłonkowieGarczyński Adam, Szczechowiak Wiesław, Rajchert
Joanna, Staroń Alina.
Delegaci przyjęli szereg uchwał i stanowisk , które
dotyczyły zagroŜeń związanych z procesami prywatyzacji i restrukturyzacji oraz z obchodami 30 rocznicy powstania związku.
Komisja Skrutacyjna miała wiele pracy

Członkowie Komisji Międzyzakładowej:
OP NSZZ Solidarność Poznań:
Balcerowski Paweł, Cyprian Jarosław, Domagała
Aleksander, Hęciak Mirosław, Kolas Andrzej, Kordus Jarosław, Michalczyk Marek, Nejman Tomasz,
Nowak Ryszard, Płócienniczak Andrzej, Przybysz
Mieczysław, Stamirowski Zbigniew, śurawski
Bogdan,
OP NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp.:
Gaik Dariusz, Garus Mieczysław, Kępiszak Mariusz,
Pluciński Mieczysław, Szydełko Wiesław,
Prezydium Zjazdu sprawnie prowadziło obrady.
OP NSZZ Solidarność Zielona Góra:
Łokietek Andrzej, Tarczewska Janina, Wysocka
Fotorelacja oraz przyjęte uchwały i stanowiska na
Hanna,
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl- Menu- AktualnoOP NSZZ Solidarność Szczecin:
Bolesta Bronisław, Günther Ryszard, Lebiedzińska ści i Galeria zdjęć –Solidarność Enea
ElŜbieta, Mazur Marzena, Nawrocki Krzysztof.
OP NSZZ Solidarność Bydgoszcz:
Dachowski Tadeusz, Grzegorek Wojciech, Grzempa
Andrzej, Skiba Grzegorz, Szarafiński Waldemar,
Wojdasiewicz Robert.

Przedstawiciele KP z Gorzowa Wlkp na Zjeździe
KaŜdy głos na wagę złota

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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PIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI JP II

29.03.2010-Z Operatorem o płacach i
emeryturach .

Pić lat temu odszedł od nas Ten, który zmienił obliW Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego cze Ziemi –Tej Ziemi
w Enea Operator. W Spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji oraz Dyrektorzy Zakładów spraw pracowniczych i obsługi administracyjnej

2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce
Jana Pawła II PapieŜa Polaka. Jan Paweł II stawiał
sobie i nam bardzo wysokie wymagania , bo głęboko
wierzył w człowieka. Własnym Ŝyciem najlepiej poZarząd Operatora-od lewej:A.Kowalczyk,A.RóŜycki,J.Kamyk.
kazał , ile moŜe zdziałać jednostka obdarzona wielką
pracowitością
i wolą wypełnienia swego
1.Strona pracodawcy przedstawiła analizę przejść na
wcześniejsze emerytury. Z 211 pracowników do któ- posłannictwa.
rych była skierowana oferta swoją wolę przejścia na
wcześniejszą emeryturę zadeklarowało 66 pracowników w tym 3 z Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Od 1 kwietnia przejdą na emeryturę z Operatora.
Dalej pozostaje niewyjaśniona sprawa urlopowania
tych pracowników w Enea S.A.( art.174 Kodeksu
Pracy) Dlatego strona związkowa uwaŜa ,Ŝe pracownicy Ci powinni stawić się do pracy w ENEA S.A. w
dniu 1 kwietnia 2010 r. Poinformowano równieŜ ,Ŝe
do końca 2010 stanowiska te nie będą odtwarzane.
Odstępstwo od tej zasady będzie moŜliwe w indywidualnych przypadkach za zgodą Zarządu Operatora.
2.Polityka płacowa w Operatorze-pracodawca przedstawił analizę skutków finansowych zaproponowanej
przez związki w dniu 23 lutego 2010 r. podwyŜki
JP II o Solidarności
płac zasadniczych średnio o 300 zł na etat. Przyrost
taki spowodowałby ponad 7 procentowy wzrost bu- ”Jeden drugiego brzemiona noście-to zwięzłe zdanie
dŜetów wynagrodzeń i na taki wzrost nie ma zgody apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i spoZarządu. Dopuszczalny jest wzrost budŜetów o 2,6 łecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i
% a podziałem tych środków zajmą się Dyrektorzy drugi ,a skoro brzemię, to brzemię niesione raOddziałów Dystrybucji w uzgodnieniu ze związkami zem ,we wspólnocie .A więc nigdy: jeden przeciw
drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy „brzemię”
zawodowymi. Poinformowano ,Ŝe moŜliwe jest
przekroczenie tego wskaźnika pod warunkiem reali- dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy
zowania usług obcych własnymi słuŜbami Operator- drugich .Nie moŜe być walka silniejsza od solidarnoskimi. Strona związkowa nie zgodziła się z argumen- ści. Nie moŜe być program walki nad programem
tacją Zarządu Operatora i podtrzymała swoja propo- solidarności .Inaczej rosną zbyt cięŜkie brzemiona”
zycję wzrostu płac zasadniczych średnio o 300 zł na JP II -12.06.1987r
etat od 1 kwietnia 2010 r.
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Archiwum Czesława M.

Złote Myśli
„Cyfry nie kłamią , ale są kłamcy ,którzy
posługują się cyframi.” -TD

Liczby Miesiąca

8.03.1990 r. Poświecenie biura Solidarności ZE Gorzów

Okiem Jujki

-Ponad 513 mln. zł. wyniósł wynik finansowy
Grupy ENEA za 2009 (wzrost o ponad 138 proc. w
stosunku do 2008).
-3287,84 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w lutym 2010 r. i wzrosło o 57,37 zł
w stosunku do stycznia br.
-13 proc. wyniosła stopa bezrobocia w lutym br.
wobec 12,7 proc. w styczniu.( GUS)
-2101,5 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego i była wyŜsza o 49 tys. niŜ
przed miesiącem. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł
22,3 proc. (GUS)
-O 65% wzrosła liczba pracowników, którym nie
wypłacano pensji w 2009 r. w stosunku do 2008 r. w
kontrolowanych zakładach na terenie całego kraju.
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