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W tym numerze
Biuletynu:
►XXI Pielgrzymka Energetyków na Jasną
Górę

►Spór zbiorowy Sekreteriaru Górnictwa i
Energetyki zakończony
►NSZZ Solidarność ma 26 lat

► Sztandar NSZZ Solidarność Enei

Wydarzenia
►16 sierpnia w Poznaniu odbyło się spotkanie stron ZUZP Enei celem
dokonania interpretacji bądź uszczegółowienia zapisów Układu. W spotkaniu tym juŜ tradycyjnie nie uczestniczył Ŝaden członek Zarządu Enei.
Co ustalono?
- zinterpretowano kwestię nagród za wykrycie nielegalnego poboru energii elektrycznej. JeŜeli wykrycie nielegalnego poboru nastąpiło pod rządami starego ZUZP( w naszym przypadku przed dniem 1-12-2005 r.), to
obowiązują zasady takie, jak w starym ZUZP
- ekwiwalent za przedłuŜony okres uŜywania odzieŜy roboczej i obuwia
roboczego. Ustalono ekwiwalent w wysokości 55% ceny danego sortu.
Szczegółowe zasady opracuje zespół roboczy.
- ekwiwalent dla stanowisk nierobotniczych za uŜywanie własnej odzieŜy.
Strona pracodawcy nie widzi moŜliwości wypłacania takiego ekwiwalentu pomimo pozytywnej opinii SIP
- nadwyŜka akordowa dla pracowników dystrybucji dorywczo pracujących w obsłudze klienta. Strona pracodawcy poinformowała, Ŝe nie moŜna łączyć dwóch form wynagradzania- i albo jest to płaca miesięczna,
albo wynagrodzenie akordowe.
- zaliczenie okresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej do
staŜu pracy jak u innych pracodawców (zaliczenie tego okresu do naliczania nagrody jubileuszowej). Strony postanowiły nie zaliczać tego okresu
zatrudnienia.
►17 sierpnia zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Ministrem Skarbu
Państwa i Ministrem Gospodarki a Sekretariatem Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność, reprezentowanym przez Kazimierza Grajcara, Barbarę
Stefaniak- Gnyp i Eugeniusza Jaroszewskiego w sprawie dialogu społecznego i zawartych Porozumień pomiędzy wyŜej wymienionymi Ministrami
a stroną społeczną.
Mając na uwadze podnoszone przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność uwagi odnośnie postanowień zawartych w „Programie
dla elektroenergetyki” przyjętym przez Radę Ministrów oraz postanowienia Trójstronnego Zespołu ds. BranŜy Energetycznej i innych Porozumień
strony uzgodniły, co następuje:
1. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność uwaŜa, Ŝe dotychczasowy dialog pomiędzy Ministrem Gospodarki i Ministrem Skarbu
Państwa a stroną społeczną nie przyniósł oczekiwanych przez stronę społeczną rezultatów. Strony dostrzegają potrzebę pogłębienia dialogu z partnerami społecznymi.
2. Minister Skarbu Państwa i Minister Gospodarki zobowiązują się przestrzegać porozumień zawartych ze stroną społeczną w ramach Trójstronnego Zespołu ds. BranŜy Energetycznej.
3. Minister Gospodarki i Minister Skarbu Państwa zobowiązują się do
przedstawienia stronie społecznej w ramach Trójstronnego Zespołu ds.
BranŜy Energetycznej projektów zmian organizacyjnych oraz zamierzeń
wynikających z „Programu dla Elektroenergetyki” wraz z niezbędnymi
analizami wskazującymi zasadność takich działań oraz analizę skutków
społecznych.
4. Strony postanawiają, Ŝe realizacja postanowień wynikających z
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„Programu dla Elektroenergetyki” poprzedzona będzie konsultacjami w
ramach Trójstronnego Zespołu ds. BranŜy Energetycznej ze szczególnym
uwzględnieniem paragrafu 2.6 Zarządzenia Nr 55 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13.04.2006 r. Konsultacje zakończone będą podpisaniem protokółu
uzgodnień lub rozbieŜności.
5. Uznając potrzebę prowadzenia dialogu przez pracodawców, Minister
Skarbu Państwa i Minister Gospodarki oświadczają, Ŝe w ramach posiadanych środków prawnych będą dąŜyć do zapewnienia, aby pracodawcy
prowadzili dialog ze stroną społeczną i realizowali podpisane przez nich
porozumienia.
6. Strony potwierdzają przyjęte w porozumieniu z dnia 27.03.2006 ustalenia, zgodnie z którymi w przypadku łączenia przedsiębiorstw w nowe
grupy zawarte wcześniej zgodnie z prawem umowy i porozumienia obejmą pracowników konsolidujących się spółek
27 sierpnia Tradycyjnie, jak co roku Wspólnota Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret” zorganizowała mszę świętą, podczas której modlono się
intencji naszej grupy zawodowej. Mszy przewodniczy ks. Bp Adam Dyczkowski- Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

ciu kolacji i zakwaterowaniu, udaliśmy się na Jasną Górę przywitać się z
Czarną Madonną.

20 sierpnia wspólnie z drugą grupą pielgrzymów z naszego Oddziału,
wzięliśmy udział w uroczystościach związanych z XXI Pielgrzymką Energetyków.
Po powitaniu przy archikatedrze i wspólnym przejściu Aleją Najświętszej
Maryi Panny wzięliśmy udział w uroczystej mszy Św. Wśród pocztów
sztandarowych, nie mogło zabraknąć sztandaru naszej Komisji.

Tym razem gorzowscy energetycy spotkali się w kościele Chrystusa Króla
przy ul. Woskowej. We mszy uczestniczył nasz Poczet sztandarowy, a
takŜe przedstawiciele naszej Komisji

Pielgrzymka Energetyków 2006
16 sierpnia o godz. 22.00 wyruszyliśmy na coroczna pielgrzymkę, której
zwieńczeniem była Jasna Góra i udział w XXI Pielgrzymce Energetyków.
17 sierpnia w godzinach rannych dotarliśmy do Kazimierza Dolnego. Po
śniadaniu mieliśmy okazje zwiedzenia tego urokliwego miasteczka. Rynek, Kościół św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja oraz widok z baszty zamkowej pozostawiły w nas niezapomniane wraŜenia.
Z Kazimierza udaliśmy się do Wąwolnicy, gdzie mogliśmy podziwiać
mało znane Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Następnie przejechaliśmy do Kozłówki, by w scenerii Pałacu Zamojskich móc choć na chwilę
przenieść się w inną epokę. Pełni całodziennych wraŜeń przybyliśmy do
Suśca na zasłuŜony odpoczynek.

Tegoroczna Pielgrzymka dla Solidarności Enei miała szczególny charakter, bowiem podczas tych uroczystości ks. Bp Stanisław Stefanek dokonał
w tym szczególnym miejscu poświęcenia sztandaru Komisji Międzyzakładowej ENEA- wspólnego dla wszystkich pięciu Komisji NSZZ Solidarność ENEI.
Po tej jakŜe wspaniałej duchowej uczcie i” naładowaniu akumulatorów”
udaliśmy się w drogę powrotną do Gorzowa, gdzie dotarliśmy ok. godz.
23 i zakończyliśmy tegoroczną Pielgrzymkę.
Krzysztof Gonerski
31 sierpnia–
sierpnia– 1 września w Baranowie obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA.

18 sierpnia ok. godz. 6.00 skierowaliśmy się do przejścia granicznego w
Hrebennem, celem przekroczenia granicy z Ukrainą i udania się do Lwowa. Niestety, korupcja i opieszałość ukraińskich celników przetrzymała
nas na granicy ponad cztery godziny.
Zmarnowany tu czas skrócił nam okres przeznaczony na zwiedzanie
Lwowa.
Cmentarze łyczakowski i Orląt Lwowskich, katedra łacińska, kaplica Boomów, Stary Rynek, Ratusz, Czarna Kamienica, pomnik Adama Mickiewicza, lwowska starówka i wiele innych zabytkowych budowli upewniły
nas w przekonaniu o konieczności ponownej wizyty w tym mieście, oczywiście po ucywilizowaniu się sytuacji związanej z przekraczaniem polskoukraińskiej granicy, poniewaŜ w drodze powrotnej znów na przejściu granicznym, tym razem w Medyce, spędziliśmy ponad trzy godziny! Na nocleg w Przemyślu dotarliśmy około godz. 2.00 w nocy.
19 sierpnia,
sierpnia po śniadaniu udaliśmy się do Łańcuta, gdzie mieliśmy okazję
obejrzenia i zwiedzenia wspaniałej rezydencji Lubomirskich i Potockich
oraz powozowni ze wspaniałą kolekcją powozów konnych. Osobiście nie
podejmuję się oceny, który ze zwiedzanych przez nas pałacy był wspanialszy. Myślę jednak, Ŝe kaŜdy z nich jest jedynym i niepowtarzalnym.
Z Łańcuta udaliśmy się w drogę do głównego celu naszej Pielgrzymki,
czyli Częstochowy, gdzie dotarliśmy w godzinach wieczornych. Po spoŜy-

Tematami poruszanymi na posiedzeniu były:
- omówienie bieŜącej sytuacji społecznej w ENEI, a takŜe w naszym sektorze w związku z planowaną konsolidacją ENEI, elektrowni Kozienice i
kopalnią węgla kamiennego Bogdanka;
- działania Sekcji Krajowej Energetyki oraz Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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- co dalej z wyborami do Rady Nadzorczej EEA S.A.;
- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, w tym Regulaminem Pracy;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych– w tej sprawie Komisja
wystosowała do Zarządu pismo o następującej treści:

W odpowiedzi na pismo Zarządu z dnia 30.08.2006r. dotyczące zasilenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ENEA S.A. odpisem z zysku przyznanego przez ZWZ ENEA S.A. informujemy, Ŝe nie
zgadzamy się na zaproponowany przez Zarząd sposób rozdziału w/w
środków.
Podział zysku ENEA S.A. za rok 2005 dokonany uchwałą nr 3 przez
ZWZ ENEA S.A. zwiększył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
ENEA S.A. kwotą 2.399.600zł., co zgodnie z wytycznymi Ministra
Skarbu Państwa, w przeliczeniu na zatrudnionego w ENEA S.A. pracownika stanowi kwotę 403,70 zł.
Zarząd ENEA S.A., jako właściciel spółek córek korzystających z
wspólnego ZFŚS dokonał innego podziału zysków tych spółek, przez co
uniemoŜliwił spółkom zwiększenia funduszu świadczeń socjalnych na
podstawie art. 14 pkt. 9 części II ZUZP, do czego Spółki są zobowiązane zapisami art. 13 „Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń
naliczonych na dany rok kalendarzowy pracodawcy przekazują na rachunek bankowy Funduszu …”.
Przepis ten, mimo iŜ wprost dotyczy Spółek wymienionych w załączniku nr 10 do ZUZP dotyczy równieŜ pozostałych spółek na podstawie
Porozumienia z dnia 25 lutego 2005r. kończącego spór zbiorowy
(załącznik nr 4) a takŜe na podstawie przyjętego przez Spółki zaleŜne
korzystające ze wspólnego funduszu świadczeń socjalnych jednolitego
Regulaminu Świadczeń Socjalnych.
Zaproponowany sposób podziału jest niezgodny z zapisami ZUZP i z
tego powodu jest dla nas nie do przyjęcia.
Jedynym sposobem rozwiązania problemu, zgodnym z zapisami art. 12,
13 i 14 Regulaminu ZFŚS, jest dofinansowanie ZFŚS przez Spółki proporcjonalnie do ilości pracowników korzystających z Wspólnego FŚS
na łączną kwotę 568.007,60 zł za 1407 pracowników Spółek.
►31 sierpnia obchodziliśmy
obchodziliśmy 26 rocznicę powstania NiezaleŜnego
Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.
Z przyjemnością informujemy, Ŝe Prezydent RP, Lech Kaczyński w
historycznej Sali BHP gdańskiej stoczni odznaczył Orderem
Odrodzenia Polski długoletniego Przewodniczącego Zarządu Regionu
gorzowskiej Soliadrności, Bronisława śurawieckiego. Trzeba było
czekać 17lat, aby wreszcie doceniono ludzi, którzy ryzykowali wiele,
abyśmy mogli Ŝyć w wolnym kraju.
►5 września
września w Poznaniu odbyło się spotkanie stron ZUZP (juŜ tradycyjnie bez udziału Zarządu ENEI)
Co omawiano?
1/ ekwiwalent z tytułu oszczędzania odzieŜy roboczej. Zespół powołany
w celu uszczegółowienia zapisów nie uzgodnił wysokości ekwiwalentu
za niedostarczenie na czas odzieŜy roboczej przez pracodawcę, w związku z tym strona społeczna wycofała się z propozycji wypłaty ekwiwalentu w wysokości 55% wartości nowej odzieŜy dla stanowisk robotniczych. Pracodawca zapewnił, Ŝe będzie dostarczał terminowo pełen
asortyment odzieŜy roboczej. KaŜdy pracownik otrzyma ksiąŜeczkę
odzieŜową i będzie mógł sam pilnować czasokresu uŜywania poszczególnych sortów. Zakładowy SIP zasięgnie opinii PIP w celu zaproponowania nowych zapisów dotyczących ekwiwalentu.
Dodatkowo strony Układu uzgodniły konieczność uszczegółowienia
nazewnictwa odzieŜy roboczej i ochronnej oraz tego, co rozumiemy
jako nadzór, a co jako wykonawstwo.
2/ Zajmowano się ustaleniem wysokości ekwiwalentu za posiłki profilaktyczne w sezonie 2006/2007.
Strona społeczna zaproponowała ekwiwalent w wysokości 10 zł przez
okres dwóch lat. Strona pracodawcy zaproponowała pozostawienie
ekwiwalentu w wysokości 8,5 zł i ewentualną zmianę jego wysokości
dopiero w przyszłym roku. W związku z tym strony nie osiągnęły w tym
temacie porozumienia.
3/ NSZZ Solidarność zwróciła uwagę na nieprawidłowości, które pojawiają się w związku z interpretowaniem zapisów ZUZP przez osoby do

tego nieupowaŜnione. Ostatnio pojawiły się takie interpretacje dotyczące udzielania dnia wolnego za pracę w nadgodzinach w okresie rozliczeniowym- wina SAP oraz rozliczania nadgodzin z tytułu pracy w dniu
wolnym od pracy, gdy przekraczały one 8 godzin pracy. Strony jednoznacznie potwierdziły, Ŝe jedynymi upowaŜnionymi do interpretowania
zapisów ZUZP są jego sygnatariusze i tylko oni mogą dokonywać interpretacji niejednoznacznych zapisów ZUZP. Inne interpretacje nie są
waŜne i nie mogą być brane pod uwagę.
4/ Strona społeczna zaproponowała wydanie w formie broszury ZUZP i
zaopatrzenie w nią kadry kierowniczej. Strona pracodawcy stwierdziła,
Ŝe nie ma takiej potrzeby, bowiem ZUZP jest dostępny w Intranecie.
►1 września
września minęła 67 rocznica wybuchu II wojny Światowej.
Pamięć o tym, kto to piekło rozpętał musi trwać z pokolenie na pokolenie, bo Niemcy są wobec coraz bardziej butni i zaczynają relatywizować
historię– mówiąc prościej to nie oni zaczęli.
JuŜ ŚP. Stefan Kisielewski ostrzegał, stwierdzając, Ŝe Niemcom nieustannie trzeba patrzeć na ręce i od czasu do czasu im trzeba dać po
łapach, bo co kilkadziesiąt lat im odbija i mają nieodparta chęć do nowego Drag nacht Osten.
JakŜe celnie pisze Tomasz Sakiewicz: „nie jest do końca pewne, czy
Niemcy nie zaatakowały nas w wyniku zajęcia przez Polaków radiostacji w Gliwicach. Przykładając wagę do tej interpretacji historii, da się, i
to niemal na trzeźwo, bronić tezy, Ŝe atak na Polskę był jedynie uderzeniem wyprzedzającym, które miało ochronić Niemcy i pozostałą część
cywilizowanej Europy przed zmasowanym atakiem polskich dywizji,
księŜy i poetów. Muszę przyznać, Ŝe w ciągu agresywnych działań przeciwko Niemcom mam wyraźne rodzinne winy. Dziadek, dowodząc oddziałem artylerii przeciwlotniczej, prowokował niemieckie samoloty do
zrzucania bomb. A przecieŜ nie moŜna mieć stuprocentowej pewności,
po co naprawdę nadlatywały. MoŜe piloci chcieli wpaść na kawę. Jego
winy późniejsze są duŜo bardziej ewidentne. Naruszając przepisy, ustanowione przez wiernego sojusznika Adolfa Hitlera Józefa Stalina, uciekł
z transportu do jednego z miejsc, w którym władze radzieckie zapewniały długotrwały wypoczynek. Po przejściu na stronę niemiecką rozpoczął
nielegalne działania przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu w organizacji o złowieszczej nazwie Związek Walki Zbrojnej.
Jeszcze większego naruszenia prawa i dobrosąsiedzkich stosunków dopuścił się mój ojciec. Wraz ze zgrają młodocianych kolegów 1 sierpnia
1944 r. o godz. 17 dokonał czynnej i zbrojnej napaści przeciwko pokojowo nastawionemu garnizonowi niemieckiemu w Warszawie. Do porządku przywołała go dopiero cięŜka artyleria i oddziały szlachetnej
Waffen SS. Niemcom udało się juŜ przełamać jednostronną i krzywdzącą tezę o ich wyłącznej odpowiedzialności za obozy koncentracyjne.
Fakt, Ŝe tych obozów było najwięcej akurat w Polsce, stał się koronnym
dowodem na to, Ŝe musieliśmy jakoś w tym przedsięwzięciu uczestniczyć”
Co gorsza w ton jakŜe pasujący Niemcom wpisuje się głos polskiej opozycji! Gremialnie bronią polityki poprzednich ekip, notorycznie tolerując ewidentne kłamstwa pod naszym adresem nawet jeśli są ewidentną
historyczną bzdurą w imię tzw. dobrosąsiedzkich stosunków.

Poznajemy nasz ZUZP
Praca w godzinach nadliczbowych
181
1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w art.
8 ust. 2 niniejszego
Układu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych
oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za kaŜdą godzinę pracy w wysokości 100% godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.
3. Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy
jest dla niego wolnym od pracy, moŜe nastąpić w razie konieczności
prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony Ŝycia lub zdrowia ludzkiego,
albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, natomiast w innych przypadkach za zgodą
pracownika.
4. Pracownik moŜe przepracować do 150 godzin nadliczbowych w roku
kalendarzowym dla szczególnych potrzeb pracodawcy. Do limitu nie
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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wlicza się pracy wykonywanej ponad normy czasu pracy w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony Ŝycia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii.
5. Pracownikom, zajmującym kierownicze stanowiska pracy, wymienionym w Załączniku nr 30 do Układu, wykonującym w razie konieczności
prace poza normalnymi godzinami pracy, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
Pracownikom tym przysługuje tylko wynagrodzenie i dodatki za prace
przypadające w niedziele
i święta.
6. Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga polecenia
lub zgody pracodawcy.
Art. 19
1. Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% godzinowej stawki wynikającej z
kategorii osobistego zaszeregowania – za kaŜdą godzinę pracy w tej porze.
2. Pora nocna w ENEA obejmuje czas między godz. 22.00 a godz. 6.00
dnia następnego.
Wykaz prac pracowników pracujących w nocy, wykonujących prace
szczególnie niebezpieczne albo związane z duŜym wysiłkiem fizycznym
lub umysłowym, zawiera odpowiednio Załącznik nr 23 do Układu.
3. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na wezwanie pracodawcy związane z usuwaniem awarii w czasie wymienionym
w ust. 2 pracodawca udziela czasu wolnego od pracy w wymiarze o 100%
wyŜszym niŜ liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Dotyczy
przypadku, gdy pracodawca udziela czasu wolnego od pracy w dniu następnym.
Art. 21
1. Za kaŜdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy, oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 100% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.
2. Za kaŜdą godzinę pracy w dni świąteczne będące dniami wolnymi od
pracy, w „Dzień Energetyka” oraz na II i III zmianie w dniach 24 i 31
grudnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 120% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust.1 lub 2 przysługuje niezaleŜnie od udzielenia - za pracę w niedzielę i dni świąteczne
będące dniami wolnymi od pracy i dni wolne od pracy - innego dnia wolnego od pracy, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełoŜonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich przepracowania, w wyznaczonym z góry terminie
na wniosek pracownika. Przesunięcie tego terminu moŜe nastąpić jedynie
w przypadku długotrwałej choroby.
4. Pracownikom, którzy w zamian za pracę w dniu wyznaczonym dla nich
jako dzień wolny od pracy, nie otrzymali dnia wolnego w innym wyznaczonym z góry terminie, przysługuje za kaŜdą godzinę pracy w tym dniu,
oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 18 1 ust. 2.
Art. 22
Uznaje się, Ŝe 14 sierpnia - Dzień Energetyka, jest traktowany na równi ze
świętem wynikającym z ustawy o dniach wolnych od pracy.

Sztandar Komisji został poświęcony w dniu 20 sierpnia na Jasnej Górze.
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