Pod Napięciem
Biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej

ENEAENEA- Oddział Dystrybucji w Gorzowie

NUMER 60/2007
W tym numerze :
▄ Kol. Czesław Kolterman członkiem Zarządu ENEA S.A. nowej kadencji wybranym przez załogę;

▄ Z prac KP NSZZ
„Solidarność” OD Gorzów
Wlkp. oraz ENEA;

▄ NSZZ Solidarność
Solidarność przeciwko dyskryminacji–
dyskryminacji– pikieta
pod „Faurecia”;
▄ Wyniki referendum strajkowego naszego Oddziału
Oddziału
w ramach akcji protestacyjnej energetyków ;
▄ Pikieta w Warszawie 16 marca 2007 zawieszona–
zawieszona–
sukces NSZZ Solidarność i pracowników energetyki–
energetyki–
13 marca 2007 podpisano Protokół uzgodnień z ministrami skarbu i gospodarki;
▄ NSZZ Solidarność
Solidarność ENEA zgłasza do Zarządu Ŝądanie płacowe;
▄ „Czy ktoś
ktoś to jeszcze pamięta?”–
pamięta?”– z fotograficznego
archiwum kol. Czesława Markiewicza

Wydarzenia
▄ 26 lutego w świetlicy RD Gorzów odbyło się spotkanie Komisji
Podzakładowej Naszego Oddziału. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz wysłuchaniu sprawozdania od ostatniego zabrania
KP przyjęła w szeregi naszej organizacji kolejne 3 osoby i tym samym do NSZZ Solidarność naszego Oddziału naleŜy obecnie 519
osób.
Członkowie Komisji zajmowali się następującymi tematami:
-Wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego
-Akcja Protestacyjna Energetyków:
Referendum Strajkowe 27-28.02.2007 r.
Manifestacja w Warszawie-16.03.2007 r.

Podziękowanie
Wszystkim pracownikom, którzy czynnie włączyli
się w akcje protestacyjną składam serdeczne podziękowania. Na manifestację w Warszawie zapisały się 243 osoby. Taka postawa jest dla mnie i NSZZ Solidarność
budująca. Tylko Wasza determinacja spowodowała to, Ŝe bez wyjazdu
do Warszawy udało nam się podpisać porozumienie, które reguluje
kwestię akceptowalnego przez nas OSD oraz sprawę akcji pracowniczych. (szczegóły w zamieszczonym Protokóle Uzgodnień)
Akcja protestacyjna trwa jednak nadal. NaleŜy teraz przypilnować aby
zapisy Protokołu Uzgodnień zostały zrealizowane. Gdyby ktoś próbował je złamać, ponownie zwrócimy się do Was o poparcie przewidzianych prawem legalnych form protestu. Na szczeblu kraju udało nam
się porozumieć. Teraz kolej na niŜszy poziom czyli ENEA i kwestię
przyrostu wynagrodzeń w 2007 r. Nie udało nam się uzgodnić z Zarządem ENEA polityki płacowej w roku 2007.
Z informacji uzyskanej z ENEA Kuriera dowiedzieliśmy się ,Ŝe przyrost średniej płacy ma wynosić 4,7 %.Mimo naszych usilnych starań
Zarząd ENEA nie przedstawił waŜnych dla nas szczegółów:
-od kiedy, ile do płacy zasadniczej,
-sposób wyrównywania dysproporcji płacowych.
Dlatego teŜ 12.marca wystąpiliśmy z Ŝądaniem podwyŜszenia począwszy od marca płacy zasadniczej w wysokości 230zł na pracownika. Dodatkowo na wyrównanie dysproporcji powinny być przyznane
dodatkowe środki do płacy zasadniczej w wysokości na pracownika:
GorzówGorzów-40 zł,Szczecinzł,Szczecin-30 zł, Zielona GóraGóra-25zł , BydgoszczBydgoszcz-20 zł
Jak widać my nie operujemy procentami, tylko konkretnymi kwotami
w złotówkach. Brak reakcji Zarządu na nasze Ŝądanie spowoduje
wszczęcie przez nas procedury sporu zbiorowego, czyli legalnej formy
protestu. Być moŜe trzeba będzie zorganizować wyjazd autokarowy,
tym razem do Poznania. Czas pokaŜe, czy zaistnieje taka konieczność
Pozdrawiam
Krzysztof Gonerski.
Gonerski.
-Restrukturyzacja spółek Córek (program Fortuna)
-interpretacja zapisów dotyczących posiłków regeneracyjnych
-przydziału słuŜbowych telefonów komórkowych.

(Ciąg dalszy na stronie 2)
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Po zakończeniu zebrania udaliśmy się pod siedzibę firmy Faurecia
Gorzów Sp. z o.o., gdzie Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ
"Solidarność" zorganizował pikietę na znak protestu przeciw - stosowanym przez dyrekcję - praktykom polegającym na dyskryminowaniu
i zwalnianiu pracowników z powodu przynaleŜności do związku zawodowego i utrudnianiu wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.

Wzięło w niej udział około 100 osób m.in. zwolnieni pracownicy oraz
przedstawiciele zakładów pracy: Enea, ITC Poland, Stilon, MZK, Bama, Poczta Polska, Szpital Wojewódzki i Mago Witnica. Związkowcy
przedstawili swoje Ŝądania oraz przekazali dyrekcji zakładu egzemplarze ustawy Kodeks pracy, a takŜe ustaw o związkach zawodowych i
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. - Polska nie jest republi-

ką bananową czy teŜ kolonią europejską lecz cywilizowanym państwem, w którym obowiązuje prawo. Prawo, które winno być przestrzegane - mówił podczas pikiety Jarosław Porwich, przewodniczący

RD Choszczno–
Choszczno na 92 uprawnionych uczestniczyło 68
Za opowiedziało się 67 tj. 98,53%, przeciw– 1 głos
RD MiędzychódMiędzychód- na 121 uprawnionych, udział wzięło 93.
Za - 93, tj. 100%
RD Dębno–
Dębno na 124 uprawnionych, udział wzięło 102.
Za– 100, tj. 98,03%, przeciw– 1 głos
RD Sulęcin–
Sulęcin na 97 uprawnionych, głosowało 83.
Za– 81, tj. 97,59%, przeciw– 2 głosy
Centrala Oddziału–
Oddziału na 230 uprawniony, udział wzięło 180.
Za– 171 tj. 95%, przeciw– 8 głosów

ZRB „Energobud”„Energobud”- na 85 uprawnionych, udział wzięło 58.
Za– 58, tj. 100% głosów.
„Energotrans”„Energotrans”- uprawnionych 21, udział wzięło 18.
Za– 18, tj. 100%
„Energozew”„Energozew” na 20 uprawnionych uczestniczyło 19.
Za– 19, czyli 100%
„Energoauto”„Energoauto” 22 uprawnionych, udział wzięło 21.
Za– 21, tj. 100%

gorzowskiej "Solidarności". W sprawie Faurecji władze regionalne
▄ Przewodniczący naszej Komisji Podzakładowej, Krzysztof GonerZwiązku złoŜyły w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp. zawia- ski odbył cykl spotkań z załogami następujących komórek organizadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dyrektorów firmy, a takŜe cyjnych:
poinformowały o stosowanych praktykach francuskiego właściciela,
•
20 luty Rejon Dystrybucji Choszczno
przedstawicieli Europejskiej Rady Zakładowej i francuskich związ•
21 luty Rejon Dystrybucji Międzychód
kowców z CFDT.
•
26 luty Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
•
1 marca Centrala Oddziału i Posterunek Energetyczny
▄ 27 lutego w Poznaniu odbyły się negocjacje płacowe. Strona
Strzelce Krajeńskie.
związkowa nie zgodziła się z propozycją Zarządu ENEA przyrostu
•
2 marca Rejon Dystrybucji Dębno .
płac tylko o wskaźnik 3.4 % Ŝądała oczywiście większy wskaźnik. Nie
doszło do podpisania porozumienia płacowego. Strony uzgodniły wy- ▄ 2 marca podpisano druga wersję ZUZP dla pracowników ZRB
płatę premii rocznej razem z wypłatą za miesiąc luty.
„Energobud” ( z poprawkami zaproponowanymi przez Państwową
Inspekcje Pracy w Zielonej Górze)
▄ 5 marca w całej ENEA S.A. odbyły się wybory członka zarządu
wybieranego przez załogę.
W wyborach startowało dwóch kandydatów:
1. Czesław Kolterman– zgłoszony przez NSZZ Solidarność ENEA
2. Jerzy Wiertelak– zgłoszony przez pozostałe organizacje związkowe
W wyniku przeprowadzonych wyborów członkiem Zarządu nowej
kadencji został rekomendowany przez NSZZ „Solidarność” kol. Czesław Kolterman, na którego oddano 2303 głosy (52,57%), na kol. Jerzego Wiertelaka oddano 2080 (47,48%) głosów.
W naszym Oddziale Dystrybucji wyniki przedstawiają się następująco:
Oddano 622 głosy waŜne.
▄ 27 i 28 lutego w ramach akcji protestacyjnej energetyki przeprowa- 1.
Czesław Kolterman– 369 głosy (59,32%)
dziliśmy referendum strajkowe na terenie naszego Oddziału. W skali
2.
Jerzy Wiertelak– 253 głosy (40,68%)
Oddziału na 980 uprawnionych w referendum uczestniczyło 781 pracowników, tj. 79,69%.
▄ 6 marca w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie z Zarządem, doCzynną akcję strajkową poparło i w niej uczestnictwo zadeklarowało
tyczące wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Strona Pra764 pracowników, tj. 97,82% uczestników referendum.
codawcy omówiła przebieg bieŜących prac prowadzonych nad wydziePrzeciwko opowiedziało się 15 osób, tj. 0,02%.
leniem OSD. NSZZ „Solidarność”
„Solidarność podtrzymała swoją krytyczną ocenę
W poszczególnych Rejonach Dystrybucji oraz naszych spółkach wyni- modelu OSD, proponowanego przez Pracodawcę i zwróciła się z proki przedstawiały się następująco:
pozycją rozwaŜenia modelu, w którym OSD jest spółką– wnuczką.
RD Gorzów–
Gorzów na 168 uprawnionych, uczestniczyło 139 pracowników
Zaproponowała równieŜ, aby Zarząd przedstawił inne warianty wy(Ciąg dalszy na stronie 3)
Za– 136, czyli 97,84%, przeciw– 3 głosy
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dzielenia OSD, zamiast wydzielenia tzw. duŜego OSD wraz z majątkiem oraz o wskazanie słabych i mocnych punktów tych wariantów.
Strona społeczna oceniła, iŜ Zarząd nie przedstawia skutków społecznych, będących konsekwencją modelu OSD proponowanego przez
Zarząd ENEI i domaga się ich przedstawienia.
Przedstawiciele Pracodawcy oraz strony społecznej powołają zespół
ekspertów, którego zadaniem będzie wspólne przeanalizowanie moŜliwości objęcia spółek Grupy Kapitałowej ENEA ZUZP lub inne zapewnienie zapisów ZUZP pracownikom przy wydzielaniu OSD. Relacja z prac tego zespołu zostanie przedstawiona stronom na następnym
spotkaniu.
▄ 9.marca została wypłacona premia roczna w wysokości 10.83 %
rocznego wynagrodzenia.
▄ 12 marca odbyło się spotkanie stron ZUZP. Podpisano protokół
dodatkowy nr 26 do ZUZP Enea oraz przekazano celem rejestracji do
Państwowej Inspekcji Pracy. Następnie strona związkowa poprosiła o
rozwinięcie informacji zawartej w Enea kurierze odnośnie wskaźnika
przyrostu płac na 2007-4,7 %.Niestety przedstawiciel Zarządu nie
chciał przedstawić szczegółów propozycji Zarządu.
W związku z tym strona Solidarności zgłosiła śądanie płacowe (treść
poniŜej) i opuściła pomieszczenie w którym odbywało się posiedzenie.
Poinformowana Zarząd, Ŝe do czasu załatwienia spraw płacowych
NSZZ Solidarność zawiesza dialog ze stroną pracodawcy.

Energetyki NSZZ Solidarność, który podjął następujące stanowiska:

Stanowisko nr 2
Dotyczy: Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
1. Wydzielenie Operatorów Systemu Dystrybucyjnego ze spółek dystrybucji energii elektrycznej moŜe być przeprowadzone wyłącznie w
sposób społecznie akceptowalny, tj. taki, w którym:
a. zmiany w obszarze stosunku pracy dotyczyć będą najmniejszej liczby pracowników,
b. proces będzie odwracalny.
c. zostaną zawarte umowy społeczne dla pracowników - których
dotyczyć będą zmiany - utrzymujące dotychczasowe prawa pracownicze i związkowe, wynikające z dotychczasowych źródeł
prawa pracy obowiązujących w spółkach.
Takim rozwiązaniem jest model polegający na wydzieleniu ze Spółki
Dystrybucyjnej (SD) obrotu jako spółki 100% zaleŜnej od SD.
Otrzymują: 1. Minister Skarbu Państwa , 2. Minister Gospodarki
3. Centrale Związkowe Sektora Energetycznego

Stanowisko nr 3

Dotyczy: Projektu ustawy z dnia 27-02-2007r. o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu Państwa akcji przez uprawionych pracowników w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego.
Komitet Strajkowy Sekcji Krajowej Energetyki, na posiedzeniu w dniu
12 marca 2007 roku, przyjął następujące stanowisko:
Komitet Strajkowy SKE podtrzymuje swoje uwagi do Art. Nr. 3 pkt. 1
i 2, Art. Nr. 4 pkt.3 projektu ustawy, a w zakresie podatku dochodoweZgłoszenie Ŝądania.
go od osób fizycznych domaga się podjęcia działań zmierzających do
Działając na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku
wypracowania stosownych regulacji prawnych, akceptowalnych przez
„O rozwiązywaniu sporów zbiorowych”, Komisja Międzyzakładowa
SKE.
NSZZ „Solidarność” ENEA domaga się od Zarządu ENEA S.A. :
Wnioskujemy takŜe, o zmianę zapisu Art.2 pkt.3 w zakresie rozszerze1.
PodwyŜki płacy zasadniczej począwszy od wypłaty za miesiąc
nia osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji.
marzec 2007 roku w średniej wysokości 230/etat dla wszystkich W związku z ustawowym terminem składania uwag, który upływa z
pracowników zatrudnionych w ENEA S.A. z wyjątkiem pradniem 30-03-2007r. zastrzegamy sobie prawo zgłaszania kolejnych
cowników pobierających dodatek wyrównawczy na podstawie § uwag i zastrzeŜeń do przedstawionego projektu ustawy.
9 zał. 3 do ZUZP.
Jednocześnie prosimy o pilne przesłanie naniesionych i uzgodnionych
2.
Wyrównania płac zasadniczych dla pracowników Oddziałów,
poprawek dokonanych przez zespół roboczy w dniu 09-03-2007r. oraz
począwszy od wypłaty za miesiąc marzec 2007 roku, w następu- uzgodnienie terminu kolejnego spotkania zespołu roboczego.
jących średnich wysokościach:
Otrzymują: 1. Minister Skarbu Państwa , 2. Minister Gospodarki
■
Bydgoszcz– 20 zł na etat
3. Centrale Związkowe Sektora Energetycznego
■
Gorzów Wlkp.– 40 zł na etat
■
Szczecin– 30 zł na etat
▄ 13marca o godzinie 2.00 w nocy w obecności Premiera RP, Jarosława Kaczyńskiego, Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ So■
Zielona Góra– 25 zł na etat
lidarność, Janusza Śniadka; minister Skarbu Państwa oraz minister
3.
Spłaty wyrównania wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2007 roku lidarność,
Gospodarki podpisali z Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ
wraz z dodatkami w równej kwocie 330 zł za miesiąc dl
wszystkich pracowników zatrudnionych w ENEA S.A. z wyjąt- Solidarność Protokół Uzgodnień, który mam nadzieję, doprowadzi do
pomyślnego finału, tj. przyjęcia korzystnych dla pracowników energeene
kiem pracowników pobierających dodatek wyrównawczy na
tyki rozwiązań legislacyjnych, które przyjmie Sejm i Senat RP.
podstawie §9 Zał. 3 do ZUZP.
PoniŜej cytuję zapisy Protokołu dotyczące spółek Dystrybucyjnych:
Uzasadnienie:
Podstawową wersją wydzielania Operatorów Systemów DystryNa podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym sys- ■
temie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębucyjnych będzie model polegający na wydzieleniu obrotu jako spółki
biorców (Dz.U. z 1995 r. Nr 1 poz. 2 z późn. zmianami), Porozumienie zaleŜnej (100% OSD) chyba, Ŝe strona społeczna zaakceptuje inne rozo przyroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku wiązanie,
powinno uwzględniać sytuację i moŜliwości finansowe przedsiębiorcy. ■
Ustawa o zasadach nieodpłatnego nabywania od Skarbu PańTymczasem strona pracodawcy podczas rokowań płacowych nie
stwa akcji przez uprawnionych pracowników w procesie konsolidacji
przedstawiła stronie związkowej faktycznych moŜliwości finansosektora energetycznego – po uzgodnieniach ze stroną społeczną zostawych, upierając się przy wskaźniku 3,4% ustalonym przez Radę Mini- nie poddana szybkiej ścieŜce legislacyjnej,
strów. Tak postawa pracodawcy spowodowała, iŜ nie zostało zawarte ■
uzgodnienie poprawek do projektu ustawy o rozwiązaniu Konporozumienie płacowe w ustawowym terminie. Dowodem na prowatraktów Długoterminowych, dotyczących zagroŜeń społecznych, nastądzenie przez Zarząd ENEA S.A. rokowań w złej wierze oraz na nie
pi w ramach prac Trójstronnego Zespołu ds. BranŜy
przedstawienie stronie związkowej podczas negocjacji faktycznych
■
strona rządowa oświadcza, Ŝe wszystkie porozumienia i uzgodmoŜliwości finansowych ENEA S.A. , do czego Zarząd był zobowiąnienia
z SGiE NSZZ „Solidarność” będą przestrzegane, a wszelkie
zany Art. 2404 ust. 1 Kodeksu Pracy , jest Komunikat Zarządu o jednonegocjacje dotyczące dialogu społecznego,
stronnym przyjęciu na podstawie Art.. 4 ust. 3 ustawy o negocjacyj■
w ramach sektora paliwowo-energetycznego, będą prowadzone
nym systemie kształtowania wynagrodzeń wskaźnika w wysokości
wyłącznie ze strukturami związkowymi,
4,7%.
▄ 12 marca w Warszawie obradował Komitet Strajkowy Sekcji
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Tylko dzięki Waszemu zaangaŜowaniu - to, czego nie udało się uzgodnić przez ostatnie pół roku, moŜliwe było do uzgodnienia w ciągu
■
Strony dokonają analizy przyczyn zaistniałej sytuacji w sektorze ostatnich dni.
12-03-2007r. Premier Rządu RP podpisując protokół uzgodnień z Sepaliwowo-energetycznym i przedstawią jej wyniki na spotkaniu
„Solidarność”, zagwarantokretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
dwustronnym do końca kwietnia br.
wał
odstąpienie
od
realizacji
niekorzystnego
modelu wydzielenia
Podpisali - strona związkowa:
OSD,
jak
równieŜ
to,
Ŝe
uzgodniony
projekt
ustawy
dotyczącej konKazimierz Grajcarek, Barbara StefaniakStefaniak-Gnyp, Zdzisław Boksa, Dowersji
akcji
pracowniczych
w
procesie
konsolidacji
pionowej
poddany
minik Kolorz, Henryk Czerniak, Eugeniusz Jaroszewski
będzie szybkiej ścieŜce legislacyjnej.
Decyzje te stały się powodem przesunięcia w czasie planowanej na
Strona rządowa:
dzień
16-03-2007r. manifestacji w Warszawie. Nie oznacza to, Ŝe walPiotr Woźniak, Wojciech Jasiński
ka o przyszłość naszych spółek się zakończyła. Dzisiaj przed nami
kolejna batalia o takie wydzielenie Operatora Systemu DystrybucyjneSwoją obecność sygnowali:
go, które będzie społecznie akceptowalne. A poniewaŜ juŜ wiele razy
Janusz Śniadek, Jarosław Kaczyński
łamano podpisywane porozumienia, dlatego decyzje dotyczące zarówmanifestacji jak i strajku generalnego w energetyce mogą być w
Komunikat Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki no
kaŜdej chwili podjęte!!!
O wynikach negocjacji z Rządem RP będziemy informowali na bieŜąco. Od ich przebiegu i postawy reprezentantów Strony Rządowej będą
zaleŜały dalsze działania Komitetu Strajkowego SKE NSZZ Solidarność.
Szanowni KoleŜanki i Koledzy!
Koledzy
(Ciąg dalszy ze strony 3)

W dniu 12 marca br. odbyły się rozmowy w Kancelarii Prezesa Rady ŁĄCZMY SIĘ W OBRONIE NASZYCH SPÓŁEK I MIEJSC PRACY!!!!
Barbara Stefaniak–
Stefaniak– Gnyp
Ministrów w sprawie złamania porozumień przez Ministra Skarbu
Państwa oraz Ministra Gospodarki. W wyniku rozmów został podpisany protokół uzgodnień.
KoleŜanki i Koledzy,
W dniu 14 marca br. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, na którym
Pierwszy raz w historii naszej firmy pracownicy
zaproponuję zmianę uchwały dotyczącej manifestacji zaplanowanej na
mogli dokonać wyboru swojego przedstawiciela
16 marca br. Zaproponuję zmianę jej terminu na drugą połowę maja
do Zarządu ENEA S.A. . Zostałem wybrany jabr.
ko kandydat rekomendowany przez NSZZ Solidarność ENEWszystkim, którzy zaangaŜowali się w przygotowanie do przeprowaA.
dzenia manifestacji serdecznie dziękuję i jestem przekonany, Ŝe to
Składam
właśnie Wasza mobilizacja oraz tak liczna deklaracja uczestnictwa w
SERDECZNE PODZIĘOWANIA WSZYSTKIM PRAmanifestacji były decydującymi czynnikami, które spowodowały podCOWNIKOM UCZESTNICZĄCYM W WYBORACH, jak i
pisanie wspomnianych uzgodnień.
komisjom wyborczym za trud i sprawne przeprowadzenie
Podpisany protokół jest sukcesem nas wszystkich. Sprawa jednak nie
wyborów.
została zamknięta i musimy kontrolować, w jaki sposób podpisane
uzgodnienia będą realizowane przez stronę rządową. W związku z
Dziękuję równieŜ moim koleŜankom i kolegom, którzy protym, jeśli zajdzie konieczność ponownego przygotowania manifestacji, wadzili moją kampanię wyborczą i wspierali mnie w jej trakmam nadzieję na podobną mobilizację i wsparcie.
cie.

Podziękowanie

Jeszcze raz serdecznie wszystkim Wam dziękuję!

A mojemu kontrkandydatowi dziękuję za uczciwą rywalizację.

Za Radę Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący: Kazimierz Grajcarek

KOMUNIKAT SEKCJI KRAJOWEJ ENERGETYKI

Od wielu miesięcy mogliśmy obserwować pozorowany dialog dotyczący wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zarówno na szczeblu Ministerstw, jak i Zarządów Spółek Dystrybucyjnych. Proponowane rozwiązania dotyczyły wniesienia zorganizowanej
części przedsiębiorstwa (majątku sieciowego) do spółek istniejących
lub nowo powołanych pomimo tego, Ŝe były one niekorzystne dla
spółek dystrybucyjnych i pracowników.
PoniewaŜ przez wiele miesięcy nikt nie chciał słuchać rzeczowych
argumentów i zastrzeŜeń zgłaszanych przez związki zawodowe, podjęto decyzję o przeprowadzeniu referendum strajkowego i manifestacji
w Warszawie.
Wysoka frekwencja pracowników biorących udział w referendum i
ponad 97% poparcie załóg dla przeprowadzenia strajku w energetyce
przyniosły wreszcie oczekiwane efekty.

Czesław Kolterman

■Plan działalności
działalności socjalnej ENEA S.A.
Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.
na rok 2007.
Zgodnie z Regulaminem FSS oraz Planem działalności socjalnej ENEA S.A. na rok 2007, w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. przyjmuje
się następujące zasady działalności socjalnej:
Preliminarz przychodów i wydatków FSS:
Przychody FŚS (zł):
1. Fundusz pozostały z poprzedniego roku (bilans otwarcia) 391.445,82
2. Odpis na FSS z ENEA S.A. 1.692.998,00
3. Odpis na FSS przekazany ze spółek zaleŜnych 100.000,00
4. Wpływy z opłat za korzystanie z działalności socjalnej: 90.000,00
5. Odsetki od środków Funduszu 500,00
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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6. Odsetki od udzielonych poŜyczek 15.000,00
7. Przewidywana spłata udzielonych poŜyczek 450.000,00
8. Pozostałe przychody 2.000,00
Razem: 2.741.943,82
Plan wydatków (zł)
I. Wypoczynek: 1.000.000
1. wypoczynek rodzinny 620000,00
2. wypoczynek dzieci i młodzieŜy 300000,00
3. inne formy wypoczynku 80000,00
4. wypoczynek weekendowy II. Pomoc rzeczowa i finansowa: 200.000
1. pomoc dla pracowników 150.000
2. pomoc dla emerytów/rencistów 50.000
III. Działalność kulturalna i rekreacyjna 350.000
IV. Inne wydatki socjalne 50.000
V PoŜyczki na cele mieszkaniowe 900.000
VI. PoŜyczki na cele zdrowotne 80.000
VII. Rezerwa 161.943,82
Razem: 2.741.943,82

ściej niŜ raz na 10 lat (z zastrzeŜeniem, iŜ na ten sam obiekt poŜyczkę moŜna uzyskać tylko jeden raz);
- na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych nie częściej
niŜ co 3 lata (liczone od daty udzielenia poŜyczki), pod warunkiem spłacenia wcześniej udzielonej na ten cel poŜyczki.
5) PoŜyczki na cele związane z uzyskaniem mieszkania, określone w
art. 67 ust. 1-8 Regulaminu FSS, poŜyczki na remonty mieszkań lub
domów jednorodzinnych oraz poŜyczki na cele zdrowotne mogą być
udzielane niezaleŜnie od siebie.
6) PoŜyczki udzielane będą za poręczeniem:
- do wysokości 10 tys. zł (włącznie) l - 2 pracowników ENEA,
•
do wysokości 20 tys. zł (włącznie) - 3 pracowników ENEA,
7) Ujednolicone wzory formularzy wniosków o udzielenie poŜyczki z
FSS stanowią załącznik do niniejszego Planu i dostępne będą w intranecie oraz komórkach administracyjnych Oddziału.
8) Do czasu zrealizowania istniejącej kolejki wniosków o poŜyczkę na
remont mieszkania, nowe wnioski nie będą przyjmowane.
Zasady dofinansowania wypoczynku:
Zgodnie z Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych /Art. 58/,
warunkującym wysokość dofinansowania od dochodów na członka
rodziny, ustala się w roku bieŜącym następujące kwoty dofinansowana
do wypoczynku:
Średni miesięczny dochód brutto na l osobę
/ kwota dofinansowania (na osobę), w tym na wypoczynek dzieci i
młodzieŜy

W ramach środków w wysokości 600 tys. zł przeznaczonych na cele
wymienione w poz. II, III i IV planu wydatków FSS /zapomogi, działalność kulturalna, rekreacyjna, sportowa, oraz inne wydatki socjalne/,
tworzy się:
•
. budŜety o łącznej wysokości 400 tys. zł do wykorzystania
przez poszczególne jednostki organizacyjne Oddziału /RE: 1-5,
Centrala Oddziału, spółki zaleŜne/ w kwotach proporcjonalnych
do ilości zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;
•
. budŜet ogólnozakładowy w kwocie 200.000 zł na finansowanie
przedsięwzięć organizowanych dla całej załogi Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. /festyny, imprezy integracyjne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne, zawody sportowe, transport, itp.
Jednostka organizacyjna- Kwota w zł.
•
1. Centrala Oddziału- 110.800
2. Rejon Energetyczny Gorzów- 67.600
3. Rejon Energetyczny Dębno- 50.800
4. Rei on Energetyczny Choszczno- 37.600
5. Rejon Energetyczny Międzychód- 49.200
6. Rejon Energetyczny Sulęcin- 42.800
•
7. ENERGOBUD- 26.000
8. ENERGOTRANS- 7.600
9. ENERGOAUTO- 7.600
10. BudŜet ogólnozakładowy - 200.000
Zasady udzielania z Funduszu pomocy na cele mieszkaniowe i zdrowotne w roku 2007:
1) Ustala się maksymalna kwotę poŜyczki na cele związane z uzyskaniem mieszkania lub domu określone wart. 67 ust. 1-8 Regulaminu i
zdrowotne w wysokości do 20 tys. zł, jednak w kwocie nie większej
niŜ rzeczywiście poniesione koszty, natomiast na remonty mieszkań
lub domów jednorodzinnych w wysokości do 5 tys. zł.
2) Ustala się okresy spłaty poŜyczek:
- na cele związane z uzyskaniem mieszkania i zdrowotne - do 8
lat
- na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych - do 2 lat.
3) Oprocentowanie poŜyczek z FSS ustala siew następujących wysokościach:
- poŜyczka na cele zdrowotne - 1%
- poŜyczka na cele związane z uzyskaniem mieszkania - 3 %
- poŜyczka na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych 5 %.
Oprocentowanie nalicza się w wysokości 1%, 3% lub 5% w zaleŜności
od rodzaju poŜyczki, kwoty udzielonej poŜyczki za cały okres poŜyczkowy bez względu na czas jego trwania.
4) Częstotliwość udzielania poŜyczek osobom uprawnionym ustala się
następująco:
- na cele związane z uzyskaniem mieszkania lub domu nie czę-

do 600 zł.

900 zł.

601 - 1000 zł.

800 zł.

1001 - 1600 zł. .

700 zł

PowyŜej 1600 zł.

600 zł

w zakresie dofinansowania z FSS do wypoczynku, zasada niezaleŜnego rozpatrywania wniosków małŜonków zatrudnionych u
Pracodawcy oznacza moŜliwość dwukrotnie większej częstotliwości skorzystania z tego świadczenia, jednakŜe z zachowaniem
ogólnej zasady, iŜ dofinansowanie do wypoczynku dla uprawnionej osoby moŜe być przyznane tylko raz w roku;
Kwoty dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieŜy w
wieku szkolnym /urodzonych w roku 2001 lub wcześniej/ podane w tabeli są kwotami maksymalnymi, a otrzymane dofinansowanie nie moŜe być wyŜsze niŜ koszty faktycznie poniesione i
potwierdzone odpowiednimi dowodami wpłaty.
•
Zgodnie z Art. 58 i 59 Regulaminu, pracownicy, emeryci, renciści oraz ich współmałŜonkowie mogą otrzymać dofinansowanie
do wypoczynku rodzinnego w maksymalnej wysokości podanej
w tabeli, bez względu na poniesione koszty.
•
W przypadku wypoczynku dzieci razem z rodzicami /w tym
samym miejscu i czasie/, dofinansowanie na dzieci obliczane
jest na zasadach identycznych jak dla rodziców.
•
Dofinansowanie wynikające z powyŜszej tabeli przysługuje
równieŜ osobom zakwalifikowanym do dofinansowania i wypoczywającym w ośrodkach własnych Oddziału, które opłaciły
domek wg stawek jak za turnus 7 lub 14-dniowy, jednak z ograniczeniem ilości dofinansowanych osób w zaleŜności od wielkości wykupionego domku:
OW BLEDZEW
Domek 3-pok. - dla całej rodziny
Domek 2-pok. - dla max. 5 osób
Kawalerka - dla max. 2 osób
OW DLUGIE
Domek nr l0 - dla całej rodziny
Domek 2-pok. - dlamax.5 osób
Domek l- pok. - dla max. 3 osób
Kawalerka - dla max. 2 osób

•
•
•

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku jest:
•
.złoŜenie/w terminie do 15 kwietnia2007 w Wydziale Administracyjnym prawidłowo wypełnionego wniosku o przyznanie
świadczenia z FSS na drukach zgodnych z obowiązującymi
wzorami oraz oświadczenia w sprawie wysokości dochodu na 1
członka rodziny w 2006 roku /ujednolicone wzory formularzy
wniosków o udzielenie z FSS dofinansowania do wypoczynku
oraz wzór oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego Planu i dostępne będą w Intranecie oraz komórkach administracyjnych Oddziału/;
•
zachowanie reguły, iŜ pracownik występuje dla kaŜdej uprawnionej osoby wyłącznie o jeden wybrany przez siebie rodzaj
dofinansowania do wypoczynku;
•
pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komisje socjalna;.
•
pozytywna decyzja Pracodawcy;
•
przedłoŜenie w Wydziale Administracyjnym imiennych, dowodów wpłaty, skierowań /minimum 7-dniowych/, rachunków za
wczasy, wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, zimowiska itp. w
ośrodkach krajowych /obcych lub własnych Spółki/;
W przypadku przyznania dofinansowania do innych form wypoczynku
organizowanego indywidualnie przez pracownika i jego rodzinę /tzw.
"wczasy pod grusza"/ - warunkiem otrzymania dofinansowania jest
wypoczynek pracownika, który trwa nie mniej niŜ 14 kolejnych dni
kalendarzowych /ta forma wypoczynku nie wymaga udokumentowania!;
W razie stwierdzenia, ze pracownik /emeryt, rencista/ złoŜył nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty
z funduszu, przedłoŜył sfałszowany dokument lub wykorzystał przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do
korzystania z funduszu przez kolejne dwa lata.

wyŜszej niŜ 3,4%, a następnie jednostronne ustalenie tegoŜ wskaźnika
w wysokości 4,7% nie spełnia cech działania w dobrej wierze. Stawianie zarzutu stronie związkowej, iŜ „koncentrowała się w swoich Ŝądaniach na podziale środków”, a nie na rokowaniach wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia świadczy jedynie o
ignorancji przez Panów obowiązującego w ENEA S.A. prawa. Art. 31
ust.8 ZUZP ENEA S.A. stanowi, iŜ corocznie przy ustalaniu wskaźnika wzrostu płac obowiązkiem Stron jest w ramach porozumienia płacowego ustalić budŜety wynagrodzeń poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki. Zarząd konsekwentnie, podczas trzech tur rokowań płacowych, odrzucał taki sposób procesowania. W imieniu strony
społecznej ponownie podkreślamy, Ŝe zgłoszone przez nas Ŝądania nie
przekraczają moŜliwości finansowych pracodawcy i stanowiąc wyraz
dąŜenia do pełnej realizacji zasady równego traktowania pracowników
w zakresie warunków wynagradzania- odzwierciedlają powszechne
oczekiwania pracowników w stosunku do Zarządu ENEA S.A.. Nasz
związek gotów jest podjąć rokowania sporu zbiorowego niezwłocznie,
z zastrzeŜeniem, iŜ w terminie 20 i 21 marca br. będzie się odbywało
wcześniej zaplanowane posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” ENEA i te daty naleŜy wyłączyć z planowania terminów
rokowań.

■„Czy ktoś to jeszcze pamięta?”–
pamięta?”– z fotograficznego archiwum kol. Czesława Markiewicza

Cd. w następnym numerze Biuletynu (Zasady udzielania pomocy

finansowej /zapomóg/)

Pismo MOZ NSZZ Solidarność ENEA do Zarządu ENEA S.A.

„Szalone lata 7070-te”

W odpowiedzi na pismo z 14 marca 2007 r., Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” zwraca uwagę, Ŝe jako termin
realizacji Ŝądań wysuniętych przez nas w piśmie z 12 marca br. został
wskazany termin wypłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec, czyli 10
kwietnia 2007 r.. PowyŜszy termin dotyczy spełnienia wszystkich wymienionych w naszym piśmie postulatów, w związku z czym naleŜy
zaprzeczyć, jakoby terminy realizacji poszczególnych Ŝądań były
„wsteczne do daty ich zgłoszenia”. Nasz Związek domaga się wypłacenia pracownikom ENEA S.A. do 10 kwietnia 2007 r. podwyŜszonych wynagrodzeń zasadniczych za miesiąc marzec w wysokości
określonych w punktach 1 i 2 pisma z 12 marca br. oraz dokonania w
tym samym terminie wypłaty pracownikom odszkodowania rekompensującego (wyrównującego) brak wzrostu wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia od 1 stycznia br.. W związku z powyŜszym pismo MOZ NSZZ „Solidarność” z 12 marca br.
spełnia kryteria określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ustosunkowując się jeszcze do
treści państwa pisma z 14 marca, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe obowiązek prowadzenia rokowań zbiorowych w dobrej wierze wynika z § 2 i 4 Załącznika nr 16 do ZUZP ENEA S.A.. UwaŜamy, Ŝe dobra wiar oznacza działanie uczciwe, u którego podstaw leŜą względy merytoryczne,
a takŜe przekazywanie rzetelnych i prawdziwych informacji drugiej
stronie w trakcie rokowań. Naszym zdaniem działanie Strony Pracodawcy w dotychczasowych rozmowach, wyraŜające się zdecydowaną
odmową uzgodnienia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w wysokości
„POD NAPIĘCIEM” Pismo Komisji Podzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Enea
Oddział Dystrybucji w Gorzowie Wlkp.
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