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Strajk w energetyce?
Początek ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej.

Obradujące w Sielpi 26 maja 2008 r. Sekcje Krajowe
wszystkich organizacji związkowych ogłosiły rozpoczęcie ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej. Podczas spotkania ustalono szczegółowy harmonogram protestu.
Główne powody akcji protestacyjnej:
■
Nierealizowanie zawartych Porozumień,
■
Pozorowanie prowadzenia dialogu,
■
Dzika restrukturyzacja,
Prywatyzacja bez zabezpieczenia interesów pracowniczych w tym procesie.
Prowadzona akcja jest kontynuacją akcji prowadzonych w róŜnych grupach
energetycznych. W ENEI rozpoczęliśmy protest w dniu 08 kwietnia br.. W
Enerdze , z powodu próby wydzielenia obsługi klienta odbył się 2 godzinny
strajk ostrzegawczy. Niestety, Minister Skarbu Państwa oraz Zarządy poszczególnych Grup Energetycznych prowadzą pozorowany dialog i stosują
metodę faktów dokonanych.
Dalsze bierne przyglądanie się doprowadziłoby do nieodwracalnych skutków. Dlatego wszystkie organizacje związkowe podjęły decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
Na 13 czerwca została zaplanowana manifestacja energetyków pod siedzibą
Ministerstwa Skarbu Państwa.
JuŜ dziś apeluję do wszystkich pracowników o czynne poparcie wszystkich
form protestu, do strajku generalnego włącznie. Mamy silne organizacje
związkowe, które zadbają o logistyczne i prawne przygotowanie kaŜdej formy protestu .Tylko od naszej determinacji zaleŜy, czy jako energetycy będziemy w stanie obronić z trudem wywalczone prawa pracownicze.
Wszyscy obserwowaliśmy determinację takich grup zawodowych, jak lekarze, celnicy, pielęgniarki czy ostatnio- nauczyciele.
Od poparcia prowadzonej przez nas akcji zaleŜy , czy nasza grupa zawodowa pokaŜe siłę i wreszcie z naszym zdaniem będą się liczyć, np. przy ustalaniu grup zawodowych, uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Pozorowany dialog musi się skończyć czas na konkrety.
PokaŜmy wszystkim jedność i solidarność w obronie naszych interesów

Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ „Solidarność”
gotowa do protestu– 13
czerwca planowana jest .
manifestacja w Warszawie
Z fotograficznego archiwum Czesława Markiewicza;
Okiem Zbigniewa Jujki;
Nowość– Czar PRL, czyli plakatowa propaganda

Krzysztof Gonerski

Z ostatniej chwili!!!
W nocy z 28 na 29 maja w Zdroisku zakończyły się
rokowania w sprawie sporów zbiorowych w ENEI.
Zostały zawarte stosowne porozumienia.
Więcej–– www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/
Więcej
aktualności , wydarzenia oraz w siedzibach Komisji
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► 66-7 maja br. w Zdroisku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Oddział Gorzów Wlkp.

►25►25-26 kwietnia w Berlinie w ramach Polskoniemieckiego cyklu seminariów dla młodych związkowców
„ŚcieŜki przyszłości” odbyły się czwarte juŜ warsztaty których tematem była zakładowa reprezentacja interesów pracowników.

( na zdjęciu– uczestnicy WZD)

(na zdjęciu- uczestnicy seminarium)

Podczas konferencji poruszane były kwestie: podobieństw i
róŜnic między obydwoma systemami polskim i niemieckim,
jakie prawa mają rady zakładowe i związki zawodowe.
Członkowie sieci związków z innych firm przekazali swoje
praktyczne doświadczenia.
Uczestnicy mogli równieŜ milo spędzić czas podczas
wspólnego wieczoru i nocnego spaceru po Berlinie
———
► 30 kwietnia br.
br otrzymaliśmy pisemną odpowiedź z Ministerstwa Skarbu Państwa na nasze wystąpienia i powołanie Komitetu Protestacyjnego.
Pismo to jest tylko potwierdzeniem naszych obaw .
Ministerstwo składa mgliste obietnice kolejnych etapów
prywatyzacji skonsolidowanych grup energetycznych, w
tym Enea S.A. skutkujące zrealizowaniem uprawnień do
akcji pracowniczych w latach 2008-2011.
Do zabezpieczenia interesów pracowników zatrudnionych
po dniu komercjalizacji w procesie prywatyzacji przedstawiciel MSP nie ustosunkował się w ogóle.
Obiecał zrobić to w odrębnym piśmie.
Szczegółowe informacje w tym temacie znajdziecie pod adwww.solidarnosc.gorzow.enea.pl/aktualności.
resem –www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/aktualności
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/aktualności.
———
► 5 maja br. zostało zgłoszone Ŝądanie, dotyczącego listy
osób które nie mają praw do akcji oraz przekształcenia
Enea Operator w sp. akcyjną.
śądamy w terminie do 9.05.2008 przedstawienia listy osób
zatrudnionych w grupie kapitałowej Enea , które w wyniku
procesów restrukturyzacyjnych:
- utraciły prawo do akcji pracowniczych ,
- nie nabyły prawa do akcji
-którym zatrzymał się staŜ pracy
śądamy podpisania w terminie do 9 maja 2008 porozumienia zbiorowego regulującego ww. sprawy (Projekt porozumienia złoŜyliśmy wraz z Ŝądaniem)
ZaŜądaliśmy w terminie odwrotnym, lecz nie później niŜ do
dnia złoŜenia projektu prospektu emisyjnego w KNF przekształcenia Enea operatora w spółkę akcyjną.
———

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście:
■
Duszpasterz Gorzowskich Energetyków - ks. Tadeusz
Lityński
■
Członek Zarządu Enea S.A.- Czesław Kolterman
■
Członek Zarządu Enea Operator- Jakub Kamyk
■
Członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.- Tadeusz Dachowski i Mieczysław Pluciński.
■
Członek Rady Nadzorczej Enea Operator- Bogumiła
Strzelecka
■
Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.- Henryk Szałek
■
Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność- Kazimierz Grajcarek
■
Przewodniczący Zarządu Regionu gorzowskiej Solidarności- Jarosław Porwich
■
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ
Solidarność Enea –Piotr
Piotr Adamski
■
Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea O/Poznań- Marek Boiński
■
Przewodniczący Komisji Podzakładowej/O Zielona
Góra NSZZ Solidarność Enea O/Zielona Góra- Robert
Jusis
■
Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea O/Szczecin- Dariusz Caban
Celem naszego WZD było podsumowanie i ocena działalności Komisji Podzakładowej za okres od maja 2007 r. do
maja 2008 r. oraz wskazanie przez Delegatów głównych zadań do realizacji przez Komisję na kolejny rok działalności
Zjazdu.
Zjazd rozpoczęła krótka modlitwa oraz wystąpienie ks. Tadeusza Lityńskiego, skierowane do Delegatów.

(ks .Tadeusz Lityński w trakcie wystąpienia)
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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członków naszej organizacji wzrosła z 2930 do 3127 członPo wysłuchaniu sprawozdań złoŜonych przez Przewodników.
czącego, Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium Komisji Podzakładowej.
Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejne 6 osób.
Korzystając z obecności gości zjazdu delegaci zadawali
wiele pytań dotyczących prywatyzacji, akcji pracowniczych, emerytur pomostowych, majątku socjalnego, akcji
przeszeregowań.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

(Prezydium Zjazdu )

WZD z powodu złoŜonych rezygnacji z pełnionych funkcji
związkowych, musiał dokonać wyborów uzupełniających
do Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej.

(wystąpienie szefa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „S”, Kazimierza Grajcarka)

Pokłosiem dyskusji, jaka się wywiązała są przyjęte uchwały
i stanowiska:
■
zobowiązujące delegatów na WZD NSZZ Solidarność
Enea do poruszenia tematu wyrównywania dysproporcji płacowych.
■
skierowane do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność –dotyczące planowanej prywatyzacji Enea
bez wydania uprawnionym osobom akcji pracowniczych.
———

Na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, Delegaci stosowną Uchwałą udzielili absolutorium Komisji Międzyzakładowej za okres maj 2007– maj 2008.
Zjazd przyjął uchwały i stanowiska dotyczące:

► 9 i 12 maja odbyły się rokowania w prowadzonych sporach zbiorowych dotyczących rekompensat związanych z
prywatyzacją, dotyczące Ŝądania z dnia 5.05.2008 r..
Ustalono, Ŝe strona pracodawcy przygotuje listy pracowników, którzy zatrudnili się po dniu komercjalizacji i pracowali w dniu 1.05.2008.
Strona społeczna domaga się zorganizowania spotkania z
Ministrem Skarbu Państwa oraz przedstawicielami Departamentu Udostępniania Akcji Pracowniczych w MSP.
Korzystając z obecności stron ZUZP uaktualniono Regulamin Pracy Enea Operator z mocą obowiązującą od 26.05.2008 .
Zmiany dotyczą :
■
Rozkładu czasu pracy w Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz, Rejonie Obsługi Klienta Bydgoszcz i w Zakładzie Obsługi Klienta Szczecin.
■
Zmian stawek ekwiwalentu za pranie i dofinansowania
do okularów korygujących wzrok.
———
1515-16 maja w Pogorzelicy było się Walny Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność ENEA.
Delegaci z 5 Komisji Podzakładowych jak co roku spotkali
się aby rozliczyć z działalności Komisję Międzyzakładową
za miniony rok oraz wskazać główne kierunki, jakimi powinna się zajmować Komisja w kolejnym roku.

Przyszłości majątku socjalnego,
Prywatyzacji (zaostrzenie akcji protestacyjnej)
Poparcia dla działań Sekcji Krajowej Energetyków
(ogólnopolska manifestacja)
■
Funduszu prywatyzacyjnego
■
Nie wyraŜenia zgody na dalszą restrukturyzację w grupie kapitałowej ENEA
■
Ładu korporacyjnego
■
Powołania zespołu ds. ZUZP
———
► 26 maja w Sielpi obradowała Sekcja Krajowa Energetyki
NSZZ Solidarność.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele innych Sekcji Krajowych
działających w sektorze dystrybucji branŜy energetycznej.
W związku z napiętą sytuacją w całym kraju związaną z prywatyzacją i restrukturyzacją bez uwzględniania interesów pracowniczych w
tych procesach powołano do Ŝycia ogólnopolski komitet protestacyjny w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich central krajowych.
Przyjęto harmonogram działań ,który pozwoli zgodnie z prawem
przeprowadzić skoordynowaną akcję protestacyjną na terenie całego
kraju.
Ustalono Ŝe, 1306.2008 r. odbędzie się manifestacja energetyków w
Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Skarbu Państwa .
Terminy dalszych działań zostaną uzgodnione na roboczo.

Za sukces moŜemy uznać, Ŝe w ciągu ostatniego roku liczba

(Ciąg dalszy na stronie 4)

(Komisja Uchwał i Wniosków)

■
■
■
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Czar PRL- plakatowa propaganda

———
► 27 maja w Warszawie doszło do długo oczekiwanego spotkania naszych przedstawicieli z Ministrem Burym.
W spotkaniu uczestniczyli równieŜ przedstawiciele wszystkich
związków występujących w Elektrowni Kozienice, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ SolidarnośćKazimierz Grajcarek, przewodnicząca Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność -Barbara Stefaniak– Gnyp.
Podczas spotkania poruszono następujące tematy :
■
prywatyzacja Enea S.A. –akcje pracownicze (min .Bury
wręczył nam projekt porozumienia w tej sprawie);
■
fundusz prywatyzacyjny-ekwiwalent dla pracowników nie
posiadających praw do akcji. Minister Bury stwierdził ,Ŝe
nie widzi moŜliwości powiększenia tego funduszu np. z zysku Enea S.A.;
■
Ekwiwalent dla pracowników ELKO za akcje pracownicze:
Minister Skarbu Państwa- Grad w ciągu kilku dni podpisze
decyzję w tej sprawie i wtedy Zarząd Enea S.A. uzgodni
techniczne warunki wypłaty ekwiwalentu.
■
nie realizowanie zawartych porozumień przez Zarząd Enea
S.A.
Strona społeczna podkreśliła ,ze nie dopuści do prywatyzacji
Enea S.A. bez uwzględnienia w tym procesie interesów pracowniczych.
———
2828-29 maja w Zdroisku odbyły się rokowania w ramach
prowadzonych sporów zbiorowych.29.05.2008 o godz.2.00
udało się podpisać porozumienia kończące prowadzone
spory .
Trójstronne porozumienie dotyczące zabezpieczeni interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji zostało podpisane przez stronę Związkowa i Zarząd Enea S.A. wymaga
jeszcze podpisania przez Ministra Skarbu Państwa.
Udało się równieŜ zabezpieczyć interesy pracowników nie
posiadających praw do akcji.

Z fotograficznego archiwum
Czesława Markiewicza

Okiem Zbigniewa Jujki
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