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W tym numerze
Biuletynu:
►Spór zbiorowy NSZZ Solidarność zakończony
►Powołano Komitet Protestacyjno-Strajkowy
Obrony Dystrybucji Energii Elektrycznej
►Sekretariat Górnictwa i Energetyki w sporze
zbiorowym z Ministrem Gospodarki oraz Skarbu
Państwa
►62 rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego

► Poznajemy nasz Układ Zbiorowy- „Nagroda z
okazji dnia energetyka”
► Spływ kajakowy rzeką Drawa

Wszystkim pracownikom
naszego Oddziału oraz ich
rodzinom z okazji Dnia
Energetyka Komisja
Podzakładowa NSZZ Solidarność składa najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności, zarówno w
życiu osobistym, jak i zawodowym.

Wydarzenia
►10 lipca w siedzibie Enei w Poznaniu odbyły się rokowania w sprawie sporu
zbiorowego, wszczętego przez NSZZ Solidarność ENEA. Rokowania zakończyły się
podpisaniem przez Strony sporu Porozumienia kończącego Spór o następującej treści:
I. Strony zgodnie ustalają, 8e wymienione w niniejszym pkt 1 nie są przedmiotem sporu
zbiorowego, ale będą przedmiotem rokowań zmierzających do zmiany ZUZP ENEA S.A.,
które rozpoczęte zostaną w terminie ustalonym przez Strony, nie później ni8 do 21.07.2006 r.:
1. śądania wynikające ze Stanowiska nr1 z dnia 21 maja 2006 r:
a. Pkt 1 Uaktualnienie wykazu w ZUZP ENEA S.A. pracowników zaliczonych do
pracy w warunkach; szczególnych, w oparciu o materiały przygotowane
przez Barbarę Sitarz, przy czym na wniosek Zarządu Strona Związkowa
wyra8a zgodę na objęcie przewodnictwa zespołu przez p. Bogdana Duszaka.;
b. pkt 2 Polityka zatrudnieniowa-etatyzacja
c. Pkt 6 Interpretacja zapisów ZUZP, dotyczących warunków ucią8liwychopieka sanatoryjna;
d. Pkt 7 Błędy w zapisach ZUZP- art. 581- powoływanie w spółkach zale8nych
członka Rady Nadzorczej spośród pracowników;
e. Pkt 10 Obsługa Klienta- inkasenci;
f. Pkt 11 Uregulowanie zagadnień związanych z dyskryminacją pracowników
zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy;
g. Pkt 13 Zapłata za wykrycie nielegalnego poboru energii w latach poprzednich.
2. śądania wynikające pisma z dnia 12.06.2006 r. :
Pkt 2 Wycofanie uchwały Zarządu dotyczącej odtwarzania stanowisk pracy
(w stosunku 1 zatrudniony do 5 odchodzących na emeryturę lub rentę)
II. Strony nie przesądzając tego, czy 8ądania ni8ej omawiane mogą być przedmiotem
sporu zbiorowego postanawiają podpisując niniejsze Porozumienie zakończyć formalnie
rozpoczęte procedury sporne.
Ni8ej wymienione kwestie będą przedmiotem spotkania, jakie zostanie zorganizowane
przez Zarząd ENEA S.A. nie później ni8 do 30.09.2006 r.:
1. śądania wynikające ze Stanowiska nr 1 z dnia 22 maja 2006 r. :
a. Pkt 3 Objecie Spółek – córek zapisami ZUZP, w szczególności kwestie wynikające
z Porozumienia z dnia 09.11.2005 r.;
b. Pkt 4 Polityka właścicielska
śądania wynikające z pisma z 12 czerwca 2006 r.:
Pkt 1 Objęcie pracowników spółek zale8nych ZUZP zgodnie z Porozumieniem
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bie8ącego, w którym dokonuje się wypłaty nagrody.

zbiorowym z dnia 09 listopada 2006 r.
Najpóźniej w terminie do dnia 15 września br. Zarząd przedstawi związkom zawodowym w formie pisemnej politykę właścicielską w zakresie łączenia spółek zale8nych
oraz politykę w zakresie stosunków gospodarczych i mo8liwości stosowania postanowień ZUZP ENEA S.A., w celu przeanalizowania przed spotkaniem. W spotkaniu uczestniczyć będą: upowa8niony członek Zarządu Enea S.A., upowa8nieni członkowie zarządów
spółek zale8nych oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w ENEA
S.A.
III. Następujące ni8ej wymienione sprawy wynikające ze Stanowiska nr 1 z dnia 22 maja
2006 r. stały się bezprzedmiotowe z ni8ej wymienionych powodów:
a. rekrutacja wewnętrzna- instrukcja ZL-1. Zarząd wprowadził z dniem 03.07. 2006
r. procedurę w treści uzgodnionej ze związkami zawodowymi, w związku z czym sprawa została załatwiona.
b. Pkt 9 restrukturyzacja- łączenie RDR. W związku z odpowiedzią Zarządu, i8 nie
prowadzi łączenia RDR, sprawa została załatwiona.
c. Pkt 12 zmiana Regulaminu Odznaczeń. Po wyjaśnieniach Zarządu strona związkowa
wycofuje ten punkt.
Pkt 14 pomniejszenie bud8etów Oddziałów o kwoty udzielonych podwy8ek w czasie
alokacji. Zarząd po uszczegółowieniu stanowiska przez związki zawodowe przychylił
się do 8ądania i sprawa została załatwiona.
IV. Je8eli chodzi o 8ądanie nr 4 wynikające z Pisma z 12 czerwca 2006 r.: Zarząd Enea
S.A. zobowiązuje się do dnia 30.10.2006 r. przedstawić po uzgodnieniu z zarządami spółek zale8nych koncepcję zasilenia funduszów prywatyzacyjnych, w myśl Porozumienia
kończącego spór zbiorowy z dnia 25.02.2005 r.

►24 lipca w Poznaniu obradowała Główna Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej Enea S.A. na wakujące jedno miejsce. Wobec braku mo8liwości zajęcia przez nią stanowiska, wystosowano pismo do Rady Nadzorczej
Enea S.A. z prośbą o zajęcie w tej sprawie jednoznacznego stanowiska Rady.

V. Strona związkowa zgłasza wniosek, aby w związku z podziałem zysku Enea SA.
Zarząd w terminie do dnia 30.08 2006 r. przedstawił propozycje rozwiązania problemu
solidarnego zwiększenia FŚS przez spółki córki, korzystające ze wspólnego FŚS w
takiej samej proporcji, jak zwiększenia dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ENEA S.A.
►10 lipca zmarł kol Włodzimierza Dzierżyński z Rejonu Dystrybucji
Sulęcin.

► 27 lipca Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność podjęła
Uchwałę w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego z Ministrem Gospodarki I ministrem
Skarbu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego decyzją nr 120/06 Prezydium Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność.
Przedmiotem sporu jest:
- brak dialogu społecznego i niezrealizowanie zawartych Porozumień przez Ministrów
Gospodarki i Skarbu Państwa z Sekcjami zrzeszonymi w sekretariacie Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność.
Rada wszczyna Spór z dniem 28 lipca 2006 r.
Przyczyny sporu zbiorowego za w pełni zasadne uznały następujące Centrale Związkowe:
•
NSZZ Solidarność Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni;
•
NSZZ Solidarność Sekcja Krajowa Energetyki;
•
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyki;
•
Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników
Ruchu Ciągłego;
•
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników- Sekcja Krajowa Energetyki
►28 lipca odbyło się spotkanie z Dyrektorem Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Głównym tematem spotkania była propozycja Dyrektora OD podziału wywalczonej
przez NSZZ Solidarność kwoty około 18 tys. Złotych. Dyrektor zaproponował
przeznaczenie tych pieniędzy na:
1. podwy8szenie wynagrodzeń zasadniczych dla tych pracowników, którzy zło8yli
deklarację o przejściu na wcześniejszą emeryturę ju8 po zakończeniu akcji przeszeregowań;
2. Podwy8szenie płacy zasadniczej dla pracowników, którym powierzono prowadzenie pojazdu słu8bowego, a nie pełnili tej funkcji dotychczas;
3. Odwołania pracowników zaopiniowane pozytywnie;
Pojedyncze przypadki niedowartościowania pracowników podczas akcji przeszeregowania
Krzysztof Gonerski oświadczył, 8e w NSZZ Solidarność decyzje w takich sprawach nie
są podejmowane jednoosobowo i ta sprawa będzie przedmiotem obrad na najbli8szym
posiedzeniu KP NSZZ „S”.
Podczas tego spotkania omawiano równie8 sprawy: Rekrutacji Wewnętrznej na stanowisko Dyrektora RD Międzychód; gospodyni OW Bledzew; Natrysków na Wydziale Zabezpieczeń; podziału kwoty przekazanej z zysku ENEA S.A. na zasilenie FŚS.
►30-31 lipca ju8 po raz piąty odbył się spływ kajakowy rzeką Drawa. W ciągu
dwóch dni jego uczestnicy pokonali około 40 km. Z powodu niskiego stanu Drawy, spływ
okazał się nieco trudniejszym ni8 w latach ubiegłych. Jednak widoki, jakie mo8na było
podziwiać zrekompensowały ten wysiłek z nawiązką.

Na zdjęciu: na pierwszym planie kol. Włodzimierz podczas uroczystych obchodów XXV lecia NSZZ
Solidarność w naszym Oddziale.
W. Dzier8yński był pierwszym Przewodniczącym KO w RE Sulęcin– współtworzył NSZZ Solidarność w ZE Gorzów w roku 1980. Pogrzeb kol Włodzimierza odbył się 14 lipca w Sulęcinie . W
pogrzebie uczestniczył nasz poczet sztandarowy. Po raz kolejny cisną się na usta słowa ks.
Twardowskiego: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
►13 lipca w Ząbkach k/W-wy odbyło się wspólne posiedzenie organizacji związkowych, działających w sektorze dystrybucji dotyczące wdra8ania rządowego Programu dla Energetyki przy pozoracji dialogu ze stroną społeczną. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Związku Zawodowego In8ynierów i Techników. Pokłosiem tego
spotkania było powołanie Komitetu Protestacyjno- Strajkowego Obrony Dystrybucji
Energii Elektrycznej. W skład Prezydium Komitetu z ramienia SKE NSZZ S weszli: Barbara Stefaniak- Gnyp; Władysław Remiasz, Edmund Myszka. Celem powołanego komitetu
jest obrona 8ywotnych interesów pracowników spółek dystrybucyjnych oraz prowadzenie i koordynacja akcji protestacyjnych i strajkowych.
►21 lipca reprezentatywne związki zawodowe działające w Enea S.A. podpisały
porozumienie o nie powoływaniu Rady Pracowników.
Równie8 tego dnia odbyło się spotkanie z Zarządem Enea, podczas którego ustalono
harmonogram spotkań Zarządu ze stroną społeczną, dotyczący realizacji spraw bie8ących oraz spraw zaległych.
Zostało podpisane uzgodnienie dotyczące wypłaty nagrody z okazji dnia energetyka.
Ustalono, 8e nagroda tej okazji wyniesie 660 zł brutto, która zostanie wypłacona 10
sierpnia br. łącznie z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec. Przysługuje ona pracownikowi
który był zatrudniony na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość jest nadal w

Była to równie8 wspaniała okazja do integracji pracowników oraz ich rodzin.
Brawa za organizację dla kolegów z Drawna oraz Komisji Wydziałowej RD Choszczno!
►1 sierpnia minęła 62 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Polała się powstańcza krew, bez atutu zaskoczenia, bez kolegów, którzy nie dotarli,
bez broni, która miała być ale jej nie było. Pozostawieni samym sobie przez stojących
na drugim brzegu Wisły Rosjan, rzucili się warszawscy powstańcy do walki z niemiec(Ciąg dalszy na stronie 3)
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kim okupantem. W kilkudziesięciu miejscach Warszawy rozgorzał krwawy bój o
honor i niepodległość. 63 dni gehenny i heroicznej walki zakończyły się 2 października
1944 roku.

►2
isku obraPodzakłanaszego

Powstanie Warszawskie, rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00. Chocia8 według
planów działania zbrojne miały rozpocząć się dopiero po 24 godzinach od ogłoszenia pogotowia, to ju8 przed godziną W rozpoczęła się walka, pomiędzy koncentrującymi się oddziałami
polskimi a patrolami czy mniejszymi oddziałami niemieckimi. Warszawa została podzielona na
siedem obwodów: Śródmieście, Mokotów, śoliborz, Wola, Ochota, Praga, i obwód "Obro8a" mający w swym zasięgu powiat warszawski, oraz samodzielny rejon "Okęcie". Do walki w
samym mieście stanęło około 38 tysięcy 8ołnierzy, oraz około 11 tysięcy 8ołnierzy obwodu
podmiejskiego. Ze względu na fatalne rozkazy wydane w przeddzień powstania, m.in. odesłanie do okręgów wschodnich du8ych partii uzbrojenia wraz z amunicją (łącznie około 900
pistoletów maszynowych) uzbrojenie oddziałów AK, było fatalne. Według stanu z 29 lutego
1944 roku okręg Warszawa dysponował ogółem: 20 cię8kimi karabinami maszynowymi, 98
ręcznymi karabinami maszynowymi, 604 pistoletami maszynowymi, 1386 karabinami, 2665
pistoletami, 2 armatkami przeciwpancernymi, 2 piatami, 12 rusznicami przeciwpancernymi, 50
000 granatami i 5000 butelkami zapalającymi. Powy8ej przedstawione liczby ukazują nam
dysproporcje pomiędzy 8ołnierzami AK a regularnymi oddziałami Wermachtu i SS.

Komisja zajmowała się następującymi tematami:
- propozycja Dyrektora Oddziału podziału kwoty wywalczonej przez Solidarność w
wyniku sporu zbiorowego- Komisja przychyliła się do propozycji ;
- przeprowadzono analizę przeszeregowań na podstawie dostarczonych dokumentów. Komisja stwierdziła szereg nieprawidłowości, do przedstawienia których na
spotkaniu z Dyrekcją Oddziału upowa8niła Krzysztofa Gonerskiego;
- podjęto decyzję dotyczącą finansów naszej Komisji;
- podsumowano prowadzony przez NSZZ Solidarność spór zbiorowy z Zarządem ENEI;
- omówiono prowadzoną przez SKE NSZZ „S” akcję protestacyjną;
- omówiono imprezy planowane przez naszą Komisję: Pielgrzymka do Częstochowy w
dniach 16-20.08 br.; turniej piłkarski o Puchar NSZZ „S” naszego Oddziału- 09.09. Br.;
wycieczka w dniach 20-24 września br.;

.Pod względem wojskowym Powstanie Warszawskie, jest zło8onym problemem i ewentualny
jego brak komplikował i zarazem upraszczał sytuacje po obu stronach frontu. Gdyby generał
Bór-Komorowski nie wydał rozkazu do jego rozpoczęcia, niemiecka sytuacja wyglądałby za
pewne inaczej, gdy8 nie mieliby oni w bezpośrednim sąsiedztwie frontu, punktu zapalnego,
jakim niewątpliwie było powstanie. Świadczyć o tym mo8e np. liczba generałów niemieckich,
którzy w liczbie dwunastu, znaleźli się w bezpośrednim sąsiedztwie bitwy, aby czuwać nad
rozwojem sytuacji. Innym niewątpliwie wa8nym powodem, dla którego Niemcy nie chcieliby,
aby doszło do powstania, były straty, jakie ponieśli w toku walk. Reichsführer SS Heinrich
Himmler mówił 21 września 1944 r.: "Od pięciu tygodni prowadzimy walkę o Warszawę. [...]
Walka ta jest najcię8sza spośród tych, jakie prowadziliśmy od początku wojny. Mo8na ją
porównać z walką uliczną o Stalingrad. Jest ona tak samo cię8ka". Straty niemieckiej 9. Armii,
która miała bronić się w oparciu o Wisłę na odcinku warszawskim, wynosiły około 26 tysięcy 8ołnierzy (17 tysięcy zabitych i 9 tysięcy rannych), wynosiły około 25% stanu osobowego.
Jednak gdyby nie wybuchło powstanie w Warszawie, Stalin zapewne nie wydałby rozkazu
zatrzymania armii radzieckich na linii Wisły i te po jej przekroczeniu, zaatakowałyby niemieckie armie ju8 na zachodnim brzegu. A tak przez 2 miesiące niemieckie oddziały były praktycznie nie niepokojone przez czerwonoarmistów, dając im czas na reorganizacje i uzupełnienia.
Dla strony radzieckiej ewentualny brak powstania, zmusiłby ich do bardzo cię8kich walk
ulicznych na terenie Warszawy.
Widzimy więc i8 Powstanie Warszawskie było wydarzeniem, którego ewentualny brak,
bardzo zmieniłaby historię. Było ono nijako "zapisane" w historii ju8 od 1939 roku, kiedy zaczęły powstawać pierwsze organizacje podziemne. Nie powinno się jednak oceniać powstania
w sposób szablonowy. Myślę 8e dobrym zakończeniem wszystkich rozwa8ań o tej jednej z
najkrwawszych i najdłu8szych bitew II wojny światowej, będą słowa Owidiusza: "Koniec
wieńczy dzieło" - koniec, krwawy, pełen cierpienia i rozpaczy., .jak cała historia Polski oraz
Armii Krajowej .

sierpnia w Zdrodowała Komisja
dowa NSZZ „S”
Oddziału.

►3.08.2006-Poznań-spotkanie stron ZUZP. Niestety, 8aden z członków Zarządu Enei nie
zaszczycił nas swoją obecnością .Na spotkanie przybyli wyznaczeni przez Zarząd pracownicy
oraz wynajęty prawnik (jakby w Enei mało było prawników).
Niestety priorytetowe dla nas sprawy tj. etatyzacja i ZUZP dla spółek córek nie znalazły się
w programie zebrania. P. Adamski za8ądał spotkania z Prezesami spółek córek i Zarządem
Enei w ciągu najbli8szego tygodnia .W przypadku nie zrealizowania tego punktu grozi nam
kolejny spór zbiorowy. Brak objęcia pracowników sp. córek ZUZP Enei skutkuje ju8 w niektórych spółkach problemami z wypłacaniem ekwiwalentu za taryfę pracowniczą.
-Składka na Izbę In8ynierów Budownictwa została opłacona tylko za pracowników Oddziału
w Szczecinie –dlaczego? Przedstawiciele pracodawcy zobowiązali się załatwić ten temat w
całej Enei do końca sierpnia 2006.
-Nagrody za likwidację nielegalnego poboru którego wykrycie nastąpiło pod rządami starych
ZUZP –strona pracodawcy przedstawi propozycje na następnym spotkaniu
-Ekwiwalent za u8ywanie własnej odzie8y obuwia na stanowiskach nie robotniczych -temat
do zbadania przez SIP.
-Ekwiwalent za przedłu8enie okresu u8ywalności odzie8y roboczej- nasza propozycja 80%
aktualnej ceny. Pracodawcy ustosunkują się na następnym spotkaniu.
-Nadwy8ka akordowa dla pracowników dystrybucji dorywczo zatrudnionych przy obsłudze
klienta-do wyjaśnienia przez Departamenty :Dystrybucji i Obsługi klienta
-Nagroda jubileuszowa (zaliczenie prowadzenia działalności gospodarczej do sta8u pracy poza
energetyką)- strona pracodawcy nie zgadza się. Strona związkowa ustosunkuje się na następnym spotkaniu tj. 16.08.2006.
►08 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu gorzowskiej Solidarności,
w którym uczestniczyli : Krzysztof Gonerski oraz Mariusz Kępiszak.

Zarząd Regionu zajmował się następującymi tematami:
- przewodniczący ZR, Jarosław Porwich zdał relację z Konwentu Przewodniczących
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Zarządów Regionu oraz ze spotkania z Prezydentem RP, panem Lechem Kaczyńskim.
- ZR powołał zespół ds. międzynarodowych oraz do pozyskiwania funduszy unijnych
- omówiono przygotowania do Konferencji dotyczącej mobbingu
- poinformowano, 8e dy8ur delegatury IPN w Gorzowie odbędzie się w dniu 28 września
br.
- ZR zajmował się szykanowaniem Przewodniczącej KZ w DPS w Międzyrzeczu za działalność związkową przez pracodawcę. ZR w tej kwestii podjął stosowną uchwałę
-powołano Komisję ds. Interwencji, której celem jest podjęcie szybkich i stanowczych
reakcji na przypadki szykanowania działaczy związkowych przez pracodawców
- przypomniano członkom Zarządu Regionu o Mszy św. okazji XXVI rocznicy powstania
NSZZ Solidarność- odbędzie się ona 31 sierpnia w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP przy ulicy Mieszka I-go

Ukryte zwolnienia grupowe
Załoga Górnośląskiego Zakładu energetycznego w Gliwicach zamierza przeprowadzić pikietę
przed siedzibą firmy. Protest skierowany będzie przeciwko trwającym od lutego 2004 r. zwolnieniom pracowników. W wyniku restrukturyzacji załoga zmniejszyła się o ponad 60%.
-z naszych informacji wynika, 8e na tym się nie skończy. Przypuszczalnie w przyszłym roku
mo8emy się spodziewać kolejnych zwolnień- mówi Przewodnicząca zakładowej Solidarności
Danuta Garbusińska. – Atmosfera w firmie jest bardzo napięta, a nastroje wśród załogi są
minorowe.
Krople goryczy przelała propozycja Zarządu, by najlepiej zarabiającym w GZE pracownikom
obni8yć zarobki. Takie posunięcie pracodawca motywował koniecznością zrównania wynagrodzeń. Zgody na to nie wyraziły organizacje związkowe, a licząca w tym roku na podwy8ki załoga zaczęła się domagać przeprowadzenia protestu.
- chcemy powiadomić opinię publiczną o tym, co się dzieje w naszym zakładzie- mówią związkowcy z „S”.
- pięknie brzmią rozpowszechniane przez Zarząd informacje, 8e firma jest bardzo prę8na, świetnie prosperuje, przynosi zyski i jest przyjazna dla otoczenia, Wewnątrz tego wspaniałego zakładu pracują zastraszeni ludzie, dr8ący o swoje miejsca pracy.
Schedę po zwolnionych kolegach w postaci ich dotychczasowych obowiązków przejmują pracownicy, którzy pozostali w firmie. Mają powody narzekać, 8e są przecią8eni pracą. Niejednokrotnie zdarza się, 8e musza pracować w trakcie weekendów. Zorganizowanie pikiety przed
siedziba GZE z pewnością będzie kłopotliwe, poniewa8 firma rozproszona jest w wielu śląskich
miastach ale determinacja załogi, obawiającej się o utratę pracy jest ogromna.
- zwalniani pracownicy otrzymują odprawy zagwarantowane w pakiecie socjalnym- mówi Danuta Garbusińska.- Decydują się zwolnienia z porozumieniem stron z przyczyn ekonomicznych,
le8ących po stronie zakładu, bo wówczas otrzymują wy8sze odprawy, a pracodawca zachowuje twarz i ma prawo utrzymywać, 8e w firmie nie ma zwolnień grupowych.
Tygodnik Solidarność- 07 lipca 2006 r

9 września Ośrodek szkoleniowo– wypoczynkowy „Zdroiskie Buki” zaprasza wszystkich
chętnych pracowników ENEA S.A. OD Gorzów
Wlkp. i Sp. zależnych wraz z rodzinami do
wzięcia udziału w corocznej rywalizacji sportowo-rekreacyjnej .
Imprezę rozpocznie o godzinie 10.00 Turniej
Piłki Nożnej o Puchar 26-lecia NSZZ „ Solidarność”.
O godzinie 11.00 rozpocznie się festyn ,
uczestnicy dorośli i dzieci będą mogli sprawdzić się min. w rozgrywkach piłki siatkowej,
strzelaniu z broni pneumatycznej oraz szeregu
innych konkurencji zręcznościowych.
Wszystkie konkurencje są nagradzane , na
wszystkich czekać będzie gorący posiłek.
Kol. Mariusz Kępiszak przyjmuje zgłoszenia
drużyn ( czwórki piłkarskie) do turnieju piłki
nożnej . Zgłoszenia z jednostek organizacyjnych przyjmowane będą do dnia 4.09.2006r. nr
tel. 7217504 (wew.2504) fax 7217505 (wew.
2505).
Udanej rywalizacji i mile spędzonego czasu
życzy
Komisja Podzakładowa

Poznajemy nasz Układ Zbiorowy Pracy
Art. 30 ZUZP ENEA S.A.
1. Z okazji Dnia Energetyka pracownik otrzymuje nagrodę pienięŜną z
zastrzeŜeniem ust. 2.
2. JeŜeli w aktach osobowych pracownika jest zapis o zastosowaniu kary
porządkowej, decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca.
3. Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niŜ 25% średniego
wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA.
4. Wypłatę dokonuje się pracownikowi, który był zatrudniony na dzień 31
grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość jest nadal w zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieŜącego, w którym dokonuje się wypłaty nagrody.
5. Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich uprawnionych pracowników proporcjonalne do wymiaru etatu.

„POD NAPIĘCIEM” -Biuletyn Komisji Podzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Enea
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
REDAKCJA: Wiesław Szydełko Stała współpraca: Krzysztof Gonerski
Adres Redakcji: 6666-400 Gorzów ul. Sikorskiego 37 tel. 72177217-504 , fax. 72177217-505
e-mail:
mail: solidarnosc@gorzow.enea.pl

