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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? W/w kwotę przekazaliśmy dla Haliny Stanieckiej
Fechter Kierownika Zarządu Rejonowego Polskiego
8.06.2010-Rokowania w sprawie
Czerwonego KrzyŜa w Gorzowie Wlkp.

akcji pracowniczych.

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w ENEA S.A. celem uzgodnienia regulaminu podziału akcji. W rokowaniach tradycyjnie nie uczestniczył Ŝaden z członków Zarządu ENEA S.A.

Członkowie zespołu podczas obrad

Strona pracodawcy nie powiadomiła jeszcze Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu o powstałym
sporze zbiorowym co spotkało się z ostra reakcją
strony związkowej. Po spotkaniu 31 maja 2010 była
nadzieja na porozumienie, niestety to spotkanie
cofnęło nas o dwa kroki. Pracodawca po przeanalizowaniu propozycji związkowej tj. liniowy podział
akcji z przedziałami między grupami o ok. 500 akcji
stwierdził ,Ŝe ewentualne zadość uczynienie za nie
zaliczenie okresu urlopowania (art. 174 KP) koszto11.06.2010 Współpraca przygranicznawało by spółkę bardzo duŜo ,dlatego pracodawca
seminarium we Frankfurcie.
powraca do swojej propozycji z marca 2010 tj przedziały między poszczególnymi grupami o 100 akcji. W ramach projektu „Forum interkulturowej ponadgranicznej kwalifikacji pracowników” związkowcy z
10.06.2010 Przekazaliśmy pomoc dla
Niemiec i Polski spotkali się na seminarium
powodzian.
„Kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej ,Polsce
W siedzibie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów
i w Niemczech”.
Wlkp. nastąpiło przekazanie kwoty 6072,37 zł zebranych podczas kwesty na rzecz poszkodowanych
przez powódź w 2010r.

Wystąpienie Lubuskiego Kuratora Oświaty
Przedstawiciel PCK wręcza podziękowanie

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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stracją. Temat ten po rozpoznaniu kosztów z tym
(Ciąg dalszy ze strony 2)
związanych zostanie przedstawiony na następnym
W Sali Audytorium Maximum na Uniwersytecie Eu- posiedzeniu Rady. 3-Doradztwo prawne dla członropejskim Viadrina uczestnicy seminarium dyskuto- ków Rady SKE –istnieje potrzeba rozszerzenia tej
wali na tematy: systemy oświaty w Polsce i Niem- działalności w tym celu zwiększono składki na SKE.
czech, perspektywy kształcenia ustawicznego, trans- Koszty z tym związane są tak wysokie ,Ŝe postanograniczne kształcenie zawodowe, strategie kształce- wiono występować o opinie prawne w wyjątkowych
nia w kontekście europejskim, realizacji wytycznych sytuacjach, resztę spraw w miarę potrzeb trzeba załaeuropejskich w sprawie kształcenia. Wśród prelegen- twiać poprzez prawników SGiE. 4-Biuro SKE- księtów był między innymi Lubuski Kurator Oświaty gowość i finanse związku będą znajdować się w
Roman Sondej. Uczestnicy seminarium otrzymali SGiE, natomiast biuro Przew. prawdopodobnie w
wiele materiałów ,które na pewno przydadzą się w Koninie. Szczegółowe informacje w tym temacie
pracy związkowej i nie tylko. Spotkanie utwierdziło wraz z kosztami zostaną przedstawione na następuczestników seminarium w przekonaniu ,Ŝe takie nym posiedzeniu Rady.5-Sztandar SKE- opiekę nad
spotkania powinny odbywać się częściej w celu wy- Sztandarem oraz wystawianie pocztu na uroczystości
miany doświadczeń.
zlecono energetykom z Wrocławia. 6-Ustalono termin następnego posiedzenia Rady SKE-1 lipiec 2010
14.06.2010 Posiedzenie Rady Sekcji
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. na terenie Enei.
W Mikorzynie koło Konina na pierwszym w nowej
kadencji posiedzeniu spotkali się członkowie Rady
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.

Rada Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność

Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria zdjęćSekcja Krajowa Energetyki.
Członkowie Rady SKE NSZZ Solidarność

21.06.2010 J. Porwich ponownie Przew.
ZR Gorzów NSZZ Solidarność.

Rada ukonstytuowała się i na wniosek Przew. SKE
Romana Rutkowskiego wybrała 11 osobowe Prezy- Walne Zebranie Delegatów Gorzowskiego Zarządu
dium. Z Enei w prezydium znaleźli się Tadeusz DaRegionu NSZZ
chowski- zastępca przewodniczącego oraz Marek
Solidarność
Szarata –sekretarz. Przewodniczącym Komisji Rewiwybrało władze
zyjnej został wybrany Tadeusz Mikłosz z Enei.
związku na kaWybrano osoby do zespołu trójstronnego branŜy
dencję 2010energetycznej: B.Stefaniak ,R.Rutkowski, T. Da2014. Przewodchowski. Wytypowano osoby które będą ubiegały
niczącym ZR
się o członkowstwo w Radzie Sekretariatu Górniczostał ponowtwa i Energetyki : R. Rutkowski, W. Remiasz, P.
nie wybrany
Podgórski, E. Myszka.
Jarosław PorInne tematy jakimi zajmowali się członkowie rady:
wich.
1- Napięta sytuacja w branŜy-Rada SKE będzie koPrzedstawiciele
ordynowała akcje protestacyjno-strajkowe w poEnea Oddział
szczególnych grupach. Planowane akcje: -8 godz.
Gorzów Wlkp
Strajk kroczący w Enerdze, pikieta we Wrocławiu,
wybrani do
Manifestacja w Poznaniu. 2-Strona internetowa
władz związku:
SKE- istnieje potrzeba zaktualizowania strony oraz
K. Gonerski –
członek ZR
wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przesyłanie Przew. ZR Gorzów- J. Porwich
(Ciąg dalszy na stronie 4)
informacji na stronę do osoby zajmującej się admini-
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związanych z obsługą klienta i planowych remon(Ciąg dalszy ze strony 3)
tów .W strajku uczestniczyło ok. 4-5 tys. osób we
Gorzów ,delegat na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ Solidarność. W. Szydełko –Przewodniczący wszystkich oddziałach Grupy Energi. Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa GE
Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
Beata Ostrowska, firma uruchomiła 45 dodatkowych
punktów obsługi, by klienci nie odczuli skutków
strajku.

Zamknięte bramy wjazdowe w Enerdze

Zarządy spółek Grupy Energa nie zrezygnowały z
rozmów, są gotowe do negocjacji i czekają na propoDelegaci pomimo trzech tur głosowania nie wybrali zycje rozwiązania sporu - podkreśliła.
drugiego delegata na Zjazd Krajowy. Wybory uzu- Związki zawodowe są w sporze zbiorowym z kiepełniające na wakatujące stanowisko odbędą się 17 rownictwem Grupy Energa od prawie roku. Jego
września 2010r. Na pierwszym w nowej kadencji
przedmiotem jest 10 postulatów związkowców dotyposiedzeniu(29 czerwca 2010) członkowie ZR wy- czących m.in. podwyŜki pensji w wysokości 10
biorą 7 osobowe Prezydium ZR. Podczas zjazdu dys- proc., uzgadniania przez zarząd z pracownikami plakutowano o :-wysokości składek, wsparciu dla
nów restrukturyzacji spółki oraz uznania praw prazwiązkowców startujących w wyborach samorządo- cowniczych zawartych w umowie społecznej.
wych, zwiększeniu nakładów na Domy Pomocy
W przypadku braku postępu w rokowaniach następSpołecznej, obchodach XXX-lecia powstania NSZZ ny strajk będzie 16 godzinny.
Solidarność , prywatyzacji energetyki.
Fotorelacja ze zjazdu na naszej stronie –Menu24.06.2010 Wyjazdowe posiedzenie KP
Galeria zdjęć-Zarząd Regionu Gorzów Wlkp.
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Delegaci na WZD z KP NSZZ „S” Enea Gorzów Wlkp.

21.06.2010 Strajk kroczący w Energa
W ramach akcji protestacyjno-strajkowej w Grupie
Energia odbył się 8 godzinny strajk kroczący.

W Sulęcinie na comiesięcznym zebraniu spotkali się
członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z
ostatniego zebrania , wysłuchaniu sprawozdania z
działalności , przyjęciu dwóch nowych członków
naszej organizacji ,przystąpiono do realizacji wcze-

Protestujący pracownicy Gdańskiej Energii

W czasie strajku nie wykonywano bieŜących prac

Członkowie KP NSZZ „S” Enea Gorzów Wlkp. (Ciąg dalszy na stronie 5)
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do negocjacji w sprawie kupna 51 proc. akcji Enei (Ciąg dalszy ze strony 4)
podało MSP w ogłoszeniu opublikowanym w ponieśniej przyjętego programu zebrania.
działkowej "Rzeczpospolitej". Skarb Państwa chce
Główne tematy poruszane podczas zebrania:
Akcja protestacyjno-strajkowa- omówiono stan przy- sprzedać 225.135.940 akcji spółki. Memorandum
informacyjne Enei moŜna odbierać do 27 lipca.
gotowań do manifestacji w Poznaniu 2 lipca 2010Zgłoszenia przyjmują Credit Suisse i Rothschild Pol.Przed manifestacją odbędą się otwarte spotkań z
ska. Termin składania pisemnych odpowiedzi na puzałogami GK Enea. Za organizację spotkań odpobliczne zaproszenie do negocjacji przez potencjalwiedzialni są Przewodniczący Komisji Wydziałowych.-Restrukturyzacja GK Enea-zebrani z dezapro- nych inwestorów, którzy odebrali memorandum
batą przyjęli działania Zarządu Enea S.A. prowadzą- upływa 28 lipca, o godz. 12.00 czasu warszawskiece restrukturyzacje bez stosownych uzgodnień i za- go. Skarb Państwa ma obecnie 60,43 proc. akcji
bezpieczenia interesów pracowniczych w tych pro- spółki, ale 9,43 proc. stanowią akcje pracownicze.
cesach.-BudŜety związkowe-przyjęto do wiadomości "Minister Skarbu Państwa przewiduje moŜliwość
materiał otrzymany od Enea Operatora. Postanowio- zbycia akcji nie nabytych przez uprawnionych prano wystąpić do innych podmiotów GK Enea z pyta- cowników Potencjalnemu Inwestorowi, który nabęniem dotyczącym zabezpieczenia środków finanso- dzie zbywane akcje, w przypadku wygaśnięcia prawych na budŜety związkowe.-Łamanie prawa pracy- wa uprawnionych pracowników do nieodpłatnego
W związku z odmową zwalniania na posiedzenia KP nabycia tych akcji" - napisano w ogłoszeniu. MSP
podało, Ŝe przedmiotem negocjacji będzie w szcze–kol. N. Nowodyła wystosowano protest do Enea
S.A. wskazujący na łamanie zapisów Zakładowego gólności cena za zbywane akcje, struktura transakcji
zapewniająca zbycie przez SP wszystkich zbywaUkładu Zbiorowego Pracy. W przypadku dalszego
łamania prawa pracy będziemy zmuszeni o tym fak- nych akcji oraz zobowiązanie do nabycia od uprawnionych pracowników akcji spółki po cenie za akcję
cie powiadomić odpowiednie organy.
nie niŜszej niŜ cena za akcję, po której inwestor nabędzie zbywane akcje. Ostatnio Jan Bury, wiceminister skarbu, mówił, Ŝe jest szansa, by na przełomie
2010 i 2011 roku zamknąć transakcję sprzedaŜy
Enei. W sierpniu 2009 roku resort zakwalifikował
RWE jako jedynego oferenta w procesie prywatyzacji Enei. Ostatecznie, z powodu zbyt duŜych rozbieŜności cenowych, niemiecki koncern nie złoŜył wiąŜącej oferty.

28.06.2010-Łączenie spółek wykonawczych
Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

-Akcje pracownicze-omówiono przebieg rokowań
nad uzgodnieniem regulaminu podziału akcji pracowniczych. Niestety pracodawca dalej upiera się
nad swoja wersją podziału akcji i w związku z tym
niczego nie uzgodniono. -Imprezy organizowane
przez związek. Omówiono przygotowania do obchodów XXX-lecia związku-16-17.09.2010 WZD Zdroisku i 11-12.09.2010 spotkanie członków w Pogorzelicy. 17.09.2010-WZD ZR Gorzów Wlkp w EC
Gorzów oraz Bal Solidarności. Wycieczka zagraniczna-Tunezja 30.09-7.10.2010,Turniej Solidarności w piłce noŜnej –XVIII edycja- Zdroisk28.08.2010.-Udzielono jednej zapomogi losowej
członkowi naszej organizacji. Po zakończeniu zabrania KP członkowie Prezydium spotkali się z załogą
Rejonu Dystrybucji Sulęcin.

28.06.2010-Ponowna próba sprzedaŜy
pakietu większościowego Enei.
Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło inwestorów

Na zaproszenie Prezesa Spółki EWIN Poznań doszło do spotkania przedstawicieli strony społecznej z
przedstawicielami Zarządów: Energodud Leszno ,
EWIN Poznań i Energotrans Gorzów Wlkp.

Uczestnicy spotkania w EWiN-nie

Przedstawiciele pracodawców poinformowali ,Ŝe w
kwietniu 2010 Zarząd Enea S.A. podjął uchwałę w
sprawie połączenia w/w spółek. Połączenie ma się
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

członkowie prezydium: GraŜyna Czerepowicka ,
Zbigniew Szydłowski ,Wojciech Śliwiński,
odbyć przez inkorporację przez spółkę Energobud
Marek Tymanowski.
pozostałych dwóch spółek. Poinformowano takŜe ,
Ŝe działanie takie jest pierwszym etapem zmierzającym do połączenia całego wykonawstwa w GK Enea
zgodnie z wytycznymi Enea S.A. Strona społeczna
poinformowała , Ŝe to spotkanie traktuje jako spotkanie informacyjne i przypomniała ,Ŝe zgodnie z zawartymi porozumieniami zasady przenoszenia pracowników w ramach Grupy Kapitałowej musza być
uzgodnione ze stroną społeczną. Przedstawiciele
EWIN-u poinformowali ,Ŝe w spółce odbyło się referendum wśród pracowników w sprawie połączenia z
Energobudem. Na ogólną liczbę 75 pracowników w
referendum wzięło udział 67 z czego 65 wypowieCzłonkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność
działo się przeciw połączeniu.
29.06.2010 Zarząd Enea S.A. sam podzielił W skład 6 osobowej Międzyregionalnej Rady
Związków Zawodowych „VIADRINA” wybrano K.
akcje pracownicze!!!!!!!
Zarząd ENEA, mimo braku porozumienia z organi- Gonerskiego .Po uwzględnieniu poprawek przyjęto
Regulamin Regionalnego Funduszu Strajkowego.
zacjami związkowymi w dniu 29 czerwca podjął
decyzję w sprawie załoŜeń przydziału akcji pracow- Wybrano 5 osobowy skład Rady tego funduszu..
niczych. Zarząd nie zaliczył staŜu pracy w Operato- Dyskutowano na temat funkcjonowania ZR w nowej
kadencji. Ustalono wynagrodzenie jakie do końca
rze oraz innych spółkach zaleŜnych do staŜu
„akcyjnego” od którego zaleŜy ilość przydziału ak- 2010 r. otrzymywać będą etatowi członkowie ZR.
Zapoznano się z sytuacja w zakładach pracy Regiocji. Z takim podziałem nie zgadzają się zakładowe
organizacje związkowe, które zaŜądały respektowa- nu Gorzowskiego. Wytypowano dwie kandydatury
nia porozumień zbiorowych zawartych w 2007 roku do otrzymania tytułu „ZasłuŜony dla NSZZ Solidari zgłosiły je, jako przedmiot sporu zbiorowego oraz ność” Rozmawiano na temat obchodów XXX lecia
powstania NSZZ „S” w naszym regionie.
zapowiedziały akcję protestacyjną. Zarząd ENEA
twierdzi jednak, Ŝe nie moŜe uznać, Ŝe w tej sprawie
1.07.2010- Obradowała Rada SKE NSZZ
powstaje spór zbiorowy, tłumacząc to przepisami
Solidarność
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale
jednocześnie władze spółki przyznają, Ŝe respektują W Baranowie spotkali się członkowie Rady Sekcji
prawo pracowników do dochodzenia swojej racji na Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
drodze sądowej. Sposób podziału na grupy staŜowe
przyjęty przez Zarząd jest bardzo niekorzystny dla
pracowników z duŜym staŜem. Decyzją Zarządu
stracą około 600 akcji. Takie postępowanie Zarządu
stanowi złamanie kolejnego przepisu tym razem
Rozporządzenia MSP z 29.01.2003 mówiącego ,Ŝe
podział akcji na poszczególne grupy staŜowe dokonuje się wspólnie ze strona społeczną.

30.06.2010 Pierwsze posiedzenie ZR
Gorzów w kadencji 2010-2014r.
Nowo wybrani członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ `Solidarność spotkali się na pierwszym
w nowej kadencji posiedzeniu. Po krótkiej prezentacji nowo wybranych członków ZR na wniosek
Przew. J.Porwicha przystąpiono do wyboru Prezydium ZRG . W tajnych wyborach wybrano następujący skład Prezydium:
Waldemar Rusakiewicz - wiceprzewodniczącyskarbnik ,Sławomir Steltmann – sekretarz oraz

Członkowie Rady SKE NSZZ Solidarność

Przedstawiciele z Gdańskiej ENERGI przedstawili
relację ze strajku jaki odbył się w tej firmie 21
czerwca 2010r. W przededniu manifestacji przed
Eneą w Poznaniu zapoznano się z sytuacją w tej fir(Ciąg dalszy na stronie 7)
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(Ciąg dalszy ze strony 6)

Pracodawcom zarzucono: Prowadzenie restrukturyzacja bez stosownych uzgodnień i zabezpieczenia
mie, oraz z sytuacją i innych grupach energetycznych. We wszystkich grupach stwierdzono łamanie interesów pracowniczych w tych procesach
(Program ENEA 2010+)
prawa pracy oraz zawartych porozumień. Postanowiono poczynić przygotowania do zorganizowania
ogólnopolskiej akcji protestacyjno-strajkowej.
W tym celu Rada SKE zwróci się do organizacji
wchodzących w skład SKE o udzielenie pełnomocnictw do prowadzenia takiej akcji. Wysłuchano relacji z posiedzenia Komisji Gospodarki dotyczącego
bilansu energetycznego. Zapoznano się z relacją z
Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Przewodniczącym Sekretariatu ponownie został wybrany
Kazimierz Grajcarek.

2.07.2010 Manifestacja Energetyków w
Poznaniu.
Około 1000 pracowników Grupy Kapitałowej Enea
protestowało przed siedzibami Enea S.A. oraz Enea
Operator w Poznaniu.

Członek Zarządu Operatora P. Zalewski odbiera petycję.

Łamanie i kwestionowanie zawartych porozumień.Łamanie zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy. Łamanie ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji. Łamanie Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach
zawodowych, Utrudnianie działalności związkowej.Złamanie Rozporządzenia MSP w sprawie szczegółowych zasad podziału akcji pracowniczych. Nie
uzgodnienie Regulaminu Podziału akcji oraz jego
jednostronne przyjęcie. Brak woli stworzenia funduszu prywatyzacyjnego dla pracowników nie mających praw do akcji. Dalsza prywatyzacja
(przepaństwowienie). Brak chęci podzielenia się z
załogą bardzo dobrymi wynikami finansowymi GK
Enea . Jednocześnie przyznawanie członkom ZarząManifestacja zmierza pod siedzibę Enea S.A.
dów bardzo duŜych nagród finansowych za bardzo
W manifestacji uczestniczyła liczna 130 osobowa
dobre wyniki finansowe wypracowane przez całą
reprezentacja energetyków z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp oraz Rada Sekcji załogę .Unikanie kontaktów ze stroną społeczną.Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność z jej Przew. Brak ładu korporacyjnego. Nie uznawanie sporów
zbiorowych poprzez kwestionowanie zgłoszonych
Romanem Rutkowskim na czele.
Ŝądań.
Podkreślono ,Ŝe dalsze takie działania Zarządów
doprowadzą do strajku generalnego w GK Enea.

Przemawia Przewodniczący SKE R. Rutkowski

W petycjach jakie wręczono przedstawicielom Zarządów podkreślono , Ŝe nie moŜna kierować firmą
zatrudniającą 9000 pracowników będąc w stałym
konflikcie z przedstawicielami załogi.

Manifestanci przed siedzibą Enea Operator
Fotorelacja oraz pliki wideo na naszej stronie Internet.
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Humor z Internetu

Propaganda PRL

Archiwum Czesława M.

Złote Myśli
„Polak prawdziwy kiedy się napije. Ojczyznę
wspomni i płaczem zawyje” Juliusz Słowacki

Liczby miesiąca
1975 r. H. Bortkiewicz, K. Sobańska, G. Grześkowiak,
Skiba, M. Karaśkiewicz.

Okiem Jujki

-3339,69 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w maju 2010 r. i spadło o 1,5 proc. w
stosunku do poprzedniego miesiąca.
-1 mln 907,9 tys. osób było zarejestrowanych w
urzędach pracy na koniec maja br., w tym 960 tys.
kobiet. W ujęciu rocznym liczba zarejestrowanych
wzrosła o 224,5 tys. Z ogólnej liczby bezrobotnych
42,7 proc. mieszkało na wsi. (GUS)
- NajwyŜsze bezrobocie utrzymywało się nadal w
województwach warmińsko-mazurskim – 19,1
proc., zachodnio-pomorskim 16,1 proc., kujawskopomorskim 15,5 proc., lubuskim 15,3 proc. oraz
podkarpackim 15 proc. NajniŜsze bezrobocie odnotowano w województwach wielkopolskim 9,2 proc.,
mazowieckim 9,3 proc., śląskim 9,7 proc. oraz Małopolskim 9,9 proc.
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