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NUMER 7/PAŹDZIERNIK 2002/EGZEMPLARZ BEZPŁATNY/DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO

W numerze między
innymi:

Podpisanie porozumienia z pracodawcami

W

dniu 17.10.2002 r. upowaŜnieni przedstawiciele organizacji związkowych działających w spółkach grupy P-5 podpisali porozumienie ze stroną pracodawców. Porozumienie zawiera deklaracje stron, Ŝe w procesie konsolidacji będą ze sobą rozmawiały na
tematy dotyczące strony pracowniczej. Porozumienie zawiera równieŜ deklaracje
11 listopada -Narodowe wszystkie
obu stron zawarcia osobnego porozumienia dotyczącego zasad przejęcia przez Energetykę
Święto Niepodległości Poznańską pracowników inkorporowanych spółek dystrybucyjnych oraz wolę ujednolice( strona 4) nia Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy jeszcze przed momentem inkorporacji.
W tej kwestii MFZ wydało Komunikat o następującej treści:

Porozumienie z pracodawcami podpisane !!!
(strona 1)

Rada Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ „S”
(29.10.2002r)
Warszawa
( strona 2)

W dniach 15 – 17 października 2002 roku w Inowrocławiu obradowało Międzyzakładowe
Forum Związkowe Grupy Zachodniej. Prezydium i Grupa Negocjacyjna przedstawili członkom MFZ sprawozdanie z negocjacji Porozumienia określającego zasady współpracy Związków
Zawodowych i Pracodawców w prowadzonym procesie konsolidacji i restrukturyzacji Spółek.
Przewodniczący MFZ złoŜył takŜe sprawozdanie ze swej wizyty w Ministerstwie Skarbu Państwa, podczas której Właściciel zaakceptował wynegocjowaną treść Porozumienia... Członkowie
Forum, wspólnie z Przewodniczącymi wszystkich Związków Zawodowych działających w
Spółkach Grupy Zachodniej, podjęli decyzję o podpisaniu Porozumienia...

Kolejne spotkanie MFZ Grupy P-5
(05.11.2002r)
Sieraków
(strona 3)

Turniej piłki siatkowej o Puchar NSZZ „S”
(09.11.2002r)
Sulęcin

Dnia 17 października 2002 roku członkowie MFZ, w obecności przedstawiciela Ministra Skarbu Państwa, Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II – ElŜbiety Niebisz, spotkali
się z Zarządami Spółek Grupy Zachodniej. Podczas spotkania doradcy Strony Pracodawców
zaprezentowali plan połączenia Spółek. Wybrano takŜe nową nazwę dla powstającego, skonsolidowanego podmiotu – Grupa Energetyczna ENEA S.A. Nowa Energia.
Podczas spotkania Strona Związkowa i Strona Pracodawców podpisały Porozumienie...

(strona 3)

Z prac MK NSZZ „S”
(strona 3)

> Komentarz
(strona 4)

Dodatek (wkładka)
(Ciąg dalszy na stronie 2)

Zachodniej i tworzonego podmiotu skonsolidowanego. Co więcej

(Ciąg dalszy ze strony 1)
Następnie odbyło się spotkanie Strony Związkowej z Dyrektor
ElŜbietą Niebisz. Przedmiotem spotkania były kwestie związane
z planami Właściciela co do sektora energetycznego w Polsce.

– nabiera to szczególnego znaczenia, gdy rzecz dotyczy spółki
inkorporującej, tzn. tej, do której inne Spółki mają zostać przyłączone. Struktura właśnie tej Spółki, w krótszej lub dłuŜszej
perspektywie najmocniej odciśnie się na kształcie skonsolidowa-

Przedmiotem Porozumienia określającego zasady współpracy

nego podmiotu.

Związków Zawodowych i Pracodawców w prowadzonym procesie

Z tych właśnie powodów MFZ wystąpiło do Pracodawców z

konsolidacji i restrukturyzacji Spółek, podpisanego 17 październi-

postulatem przedstawienia informacji na temat kontynuowania

ka, są między innymi następujące kwestie:

procesu restrukturyzacji struktur EP SA przez Zarząd tej Spół-

1.

Zobowiązanie Strony Pracodawców do konsultowa-

ki, a w szczególności wpływu zmodyfikowanej struktury na

nia ze Stroną Związkową wszelkich zamierzeń i decy- kształt skonsolidowanego podmiotu.
zji, związanych z programem restrukturyzacji i konsolidacji Spółek;
2.

rzeń i decyzji, dotyczących praw i interesów pracowników, wymienionych w Porozumieniu...;
3.

Ogólna gwarancja utrzymania przez Stronę Pracodawców zatrudnienia dotychczasowych pracowników
Spółek Grupy Zachodniej wraz ze zobowiązaniem
Stron do zawarcia Porozumienia, określającego szczegółowe warunki przeniesienia Pracowników do innych podmiotów oraz gwarancje praw socjalnych na
okres restrukturyzacji i konsolidacji;

4.

Wzajemne zobowiązanie Stron do natychmiastowego
podjęcia prac nad układem zbiorowym pracy, który
miałby objąć wszystkich Pracowników skonsolidowanej Grupy Zachodniej wraz z wyraźnym wskazaniem
intencji uzgodnienia jego treści jeszcze przed datą
formalnego połączenia Spółek;

6.

Rada Sekcji Krajowej Energetyki w
Warszawie

Obowiązek uzgadniania ze Stroną Związkową zamie-

Zobowiązanie Strony Pracodawców do przekazywania Stronie Związkowej uŜytecznych informacje i
danych, dotyczących Spółek – ich restrukturyzacji i
konsolidacji.

Wszystkich zainteresowanych treścią podpisanego porozumienia
informujemy, Ŝe jest ona dostępna w siedzibie NSZZ „S” u kol.
Mariusza Kępiszaka.

*****
Z ostatniej chwili !!!
Koledzy reprezentujący Związki Zawodowe działające w Energetyce Poznańskiej S.A. poinformowali MFZ o kontynuowaniu
rozpoczętego juŜ procesu restrukturyzacji struktur tej Spółki.
Pomimo zawarcia Porozumienia, którego postanowienia obligują Pracodawców do konsultowania z Forum wszelkich zamierzeń i planowanych decyzji, związanych z restrukturyzacją i
konsolidacją Spółek, takiej konsultacji nie przeprowadzono.
Restrukturyzacja struktury którejkolwiek z konsolidowanych
Spółek w okresie konsolidacji, wpływa na sytuację całej Grupy

W

dniu 29.10.2002 roku w siedzibie Regionu Mazowsze odbyło się posiedzenie Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ
„Solidarność”. W posiedzeniu uczestniczył szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek.
Zreferował on przebieg manifestacji górników, która odbyła się w
Warszawie dwa tygodnie wcześniej. Zwrócił on uwagę na to, ze
rząd Millera wyraźnie dąŜył do konfrontacji. Na dojazdach do Warszawy policja urządzała szczegółowe kontrole i rewizje autokarów.
Wszystko w jednym tylko celu- aby jak najmniej osób uczestniczyło
w manifestacji i sprowokowania zamieszek. Podczas demonstracji
policja uŜyła gazu bojowego, którego uŜycie jest zabronione przez
konwencje międzynarodowe.
wiadczy to o tym, Ŝe rząd Leszka Millera wbrew deklaracjom o
dialogu społecznym stawia na rozwiązania siłowe i będzie dąŜył
do dalszych konfrontacji.
Tzw. lewica poza zuŜytymi frazesami nie ma Ŝadnego pomysłu
na wzrastające bezrobocie.
Na 18.11 jest zaplanowane rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ
„S” w obronie miejsc pracy i popierającej tworzenie nowych.
Sekretariat zwrócił się o poparcie dla tej akcji do wszystkich Ogólnopolskich Central Związkowych działających w sektorze energetyczno-paliwowym oraz innych branŜy oraz do wszystkich Zarządów Regionów NSZZ „S”.
Obecnie Sekretariat zrzesza 94600 członków.
Rada Sekcji apeluje o czyny i liczny udział w planowanej manifestacji w Warszawie.
rzewodniczący NSZZ „Solidarność” STOEN zreferował przebieg negocjacji z RWE Plus i przedstawił niektóre zapisy wynegocjowanego Pakietu Gwarancji Pracowniczych. Jednocześnie poinformował zebranych, Ŝe spotkanie z premierem miało na celu zaprotestowanie przeciw konsolidacji spółek dystrybucyjnych, a wypowiedzi tzw. związkowców wyraŜające zadowolenie z prywatyzacji
nie są i nie były stanowiskiem Komisji Zakładowej NSZZ „S” STOEN. Prezentowane były wypowiedziami jednego związku, tj. branŜowego.
Jest to ewidentna manipulacja mediów, która miała stworzyć
wraŜenie o rzekomym poparciu dla sprzedaŜy 85% akcji STOEN i stworzeniu atmosfery akceptacji społecznej dla działania
MSP.
Wynikło to wszystko po burzy, jaką rozpętała ta sprzedaŜ zarówno
w koalicji SLD-PSL, jak i w opozycji.
Przedstawiciel PSE poinformował, Ŝe Prezes Stanisław Dobrzański
( ten sam, którego nominacja była motywowana chęcią sprawdzenia
się przez niego w biznesie) wypowiedział ZUZP i nie zamierza
respektować jego zapisów, a takŜe zapisów PUZP.
Wobec powyŜszego Komisja Zakładowa PSE powiadomiła o tym
fakcie Państwową Inspekcję Pracy, a Sekcja przyjęła stanowisko
popierające działania Komisji Zakładowej PSE.
Zostaliśmy takŜe poinformowani o próbach usunięcia przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej PSE i spółkach zaleŜnych.

Ś

P

(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy ze strony 2)

Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”

MoŜna domniemać, Ŝe próby nie respektowania zapisów ZUZP
jak i Ponadzakładowego a takŜe próba usunięcia z Rady Nadzorczej przedstawicieli załogi są częścią większej akcji i jej inspiratorzy bez wątpienia są usadowieni w rządzie.
trakcie obrad na salę przybył szef Zarządu Regionu Mazowsze Jacek Gąsiorowski, z którego gościny korzystała Sekcja.
Przedstawił zebranym przebieg konfliktu w Fabryce Kabli w OŜarowie oraz w branŜy hutniczej (jest on przewodniczącym Komisji
Zakładowej w Hucie Lucchini). Jego wypowiedź potwierdziła wcześniejsze Kazimierza Grajcarka o dąŜeniu rządu do konfrontacji ze
związkami zawodowymi, a w szczególności z NSZZ Solidarność.
Zwrócił się on z apelem o udzielenie pomocy protestującym w OŜarowie.
Zebrani omówili przebieg akcji protestacyjnej w poszczególnych
spółkach dystrybucyjnych.
Przyjęto w stanowisku Rady Sekcji treść listu otwartego do Premiera
Rządu RP Leszka Millera oraz treść komunikatu do mediów. Przy
redagowaniu powyŜszego listu oraz komunikatu. Sekcja skorzystała
z pomocy specjalistów od public relations
Do spraw stałych kontaktów z mediami wyznaczono Macieja Nejkaufa i Edmunda Myszkę. Koordynatorem będzie Przewodniczący
SKE NSZZ „S” Tadeusz Kobylarczyk.

W

Rada Sekcji powołała szefa zespołu ekspertów Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ „Solidarność”.

*****
Posiedzenie MFZ

W

W dniu 05. 11. 2002 odbyło się posiedzenie ZR NSZZ „S”. Jednym
z punktów obrad Zarządu było przedstawienie sytuacji w zakładach
naszego regionu.
Uczestniczyli w nim przewodniczący Komisji Zakładowych PKP,
Szpitala Wojewódzkiego oraz naszego Zakładu, który w swoim
krótkim wystąpieniu zreferował aktualną sytuację w naszym zakładzie oraz zamierzenia Ministerstwa Skarbu Państwa wobec naszej
firmy. Poinformował o zagroŜeniach jakie niesie dla załogi proces
konsolidacji.
Wobec wydarzeń, które miały miejsce w Sejmie po sprzedaŜy niemieckiej firmie RWE PLUS 85% akcji STOEN wywiązała się dyskusja dotycząca celowości prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.

*****
Turniej piłki siatkowej o Puchar NSZZ
„Solidarność” ZE Gorzów SA

W

dniu 09.11 w Sulęcinie odbył się w ramach obchodów Dnia
Energetyka turniej piłki siatkowej o Puchar ufundowany
przez NSZZ „Solidarność” ZE Gorzów S.A. W turnieju uczestniczyły następujące zespoły: Centrala ZE, RE Gorzów, RE Dębno, dwie
druŜyny RE Sulęcin, RE Choszczno oraz PE Strzelce Kraj.
Turniej rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, spowodowanym
nagłym atakiem zimy. Utrudniło to dotarcie na czas ekipom spoza
Sulęcina.
Pomimo tych początkowych kłopotów turniej był udaną imprezą i
toczył się w duchu sportowej rywalizacji. Czarnym koniem okazała
się druŜyna RE Dębno, która niespodziewanie lecz zasłuŜenie
zwycięŜyła w turnieju . Drugie miejsce zajęła Centrala ZE, trzecie
miejsce przypadło druŜynie RE Choszczno.
Kolejne miejsca: IV– RE Sulęcin I, V– PE Strzelce Kraj., VI– RE
Gorzów, VII– RE Sulęcin II.

dniach 28-29.10 w Sierakowie odbyło się robocze spotkanie
MFZ. Głównym tematem posiedzenia było opracowanie
projektu porozumienia gwarantującego wszystkie dotychczasowe
uprawnienia pracownicze oraz gwarancje zatrudnienia przy przenoszeniu pracowników do innego pracodawcy.
Powstał ramowy projekt, który po uściśleniu niektórych zapisów
Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju został wybrany
będzie przedstawiony Forum do akceptacji a następnie zostanie
kolega Jan Pulkowski
przedłoŜony pracodawcom jako punkt wyjściowy negocjacji.
Podczas obrad Forum poruszono takŜe sprawę niewłaściwego sposobu wyliczenia wartości akcji pracowniczych. Tym problemem zajmie się Forum podczas następnego spotkania.
Opracowano teŜ drugi numer Biuletynu Informacyjnego, z którego
treścią większość mam nadzieję miała się okazje zapoznać.
Zostało teŜ wystosowane pismo do Prezesów Zarządów w którym
zwrócono uwagę na nieprzestrzeganie zapisów dopiero co podpisanego Porozumienia...i nie informowanie strony społecznej o zmianach dotyczących EP S.A.

*****
Posiedzenie MK NSZZ „S” ZE Gorzów
SA

2

3.10.2002 odbyło się posiedzenie MK NSZZ „S” w którym
uczestniczyła równieŜ zaproszona przez MK firma LCEK pana
Łysiaka, która doradza stronie związkowej podczas negocjacji z
pracodawcami.
Pan Łysiak osobiście odpowiadał na padające pytania oraz zgłaszane wątpliwości dotyczące treści podpisanego porozumienia a takŜe
poruszył wiele bardzo interesujących zagadnień dotyczących taktyki negocjacji oraz samego procesu łączenia spółek.

( Zdjęcie zwycięskiej druŜyny z RE Dębno)

Niestety, do dnia oddania do druku nie otrzymałem wyników poszczególnych meczy

Podczas posiedzenia zajmowano się takŜe bieŜącą działalnością
związku w naszym zakładzie.

*****

******

ma bezpośredniego połączenia z Zieloną Górą i Berlinem.

Komentarz

S

przedaŜ 85% akcji stołecznej energetyki
STOEN niemieckiemu koncernowi energetycznemu RWE Plus AG wywołała w Sejmie
burzę, która omal nie doprowadziła do rozpadu
koalicji oraz do odwołania Marka Borowskiego
z funkcji marszałka Sejmu.

T

Tylko „przytomna” postawa posłów Samoobrony dała niezbędny
czas do uratowania rządu Leszka Millera.

D

zięki zdecydowanej postawie posła LPR Gabriela Janowskiego
doszło do sejmowej debaty w tej sprawie. I choć nie popieram
takich metod działania , to trzeba uczciwie przyznać, była ona skuteczna. Dzięki temu prasa zainteresowała się problemami sektora
elektroenergetycznego i doszło wreszcie do publicznej debaty, o
którą bezskutecznie energetycy oraz Sekcja Krajowa Energetyki
NSZZ „S” zabiegali od wielu miesięcy.
Niestety, pan minister Kaczmarek raczej starał się zagadać problem
oraz posłów niŜ rzeczowo odpowiadać na pytania. Dwugodzinny
monolog pana ministra tylko potwierdził podejrzenia, Ŝe tak naprawdę głównie chodziło o doraźne potrzeby budŜetu i pokazał kompletny brak strategii rządu Millera wobec elektroenergetyki.
ielu ekspertów od dawna alarmuje, Ŝe tak prowadzona prywatyzacja zagraŜa bezpieczeństwu energetycznemu kraju
oraz narusza suwerenność państwa polskiego.
Przy prywatyzacji STOEN-u wyszły na jaw nowe zagroŜenia.
Okazało się bowiem, Ŝe STOEN zarządza równieŜ siecią łączności specjalnej, w tym tzw. siecią bezpieczną (odporną na podsłuch, z której korzystają zarówno rząd jak i słuŜby specjalne)
oraz światłowodową siecią monitorowania polskich elektrowni
systemowych. Na zbudowanie tej ostatniej rząd RP zaciągnął
poŜyczkę w wysokości 100 milionów dolarów (400 milionów
złotych), której jeszcze nie spłacił.
To co tak naprawdę pan minister Kaczmarek pośpiesznie sprzedał i co robiły w tym czasie słuŜby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa?
Czy rzeczywiście zrobiliśmy taki wspaniały interes?

W

W Niemczech i w kaŜdym innym cywilizowanym państwie taki
skandal zakończyłby się dymisją całego rządu.
Bowiem tam liczy się przede wszystkim interes własnego państwa i dobro jego obywateli.

e fakty skłaniają do postawienia być moŜe kontrowersyjnej
tezy: dalsze istnienie województwa lubuskiego pod rządami
SLD nie ma sensu.
Wiesław Szydełko

*****
11 listopada-Narodowe Święto
Niepodległości

O

bchodzimy kolejną rocznice odzyskania przez państwo polskie
niepodległości. Po okresie ponad 100 letniej niewoli i przelaniu morza krwi przez kolejne pokolenia Polaków, państwo polskie
znów zaistniało na mapie świata.
Ta z takim trudem odzyskana niepodległość dzięki wysiłkowi naszych wielkich rodaków ( pozwolę sobie przypomnieć nazwiska
najbardziej znanych członków obozu narodowego - Ignacy Paderewski, Ignacy Mościcki, Józef Piłsudski), jest obecnie zagroŜona.
a parę srebrników zdrajcy systematycznie wyprzedają nasz
majątek narodowy obcemu kapitałowi, wmawiając Polakom, Ŝe
to dla ich dobra oraz dla dobra Polski. (polecam uwaŜną lekturę
Dodatku)
Zaiste szatańska logika myślenia!

Z

B

owiem cóŜ z tego, Ŝe państwo polskie nie zniknie z mapy.
PrzecieŜ obywatele i państwo, wyzbyte ze swojego majątku tak
naprawdę staną się tylko wasalami, których los tak naprawdę nie od
nich będzie zaleŜał lecz od decyzji tych państw, które zawładną tym
majątkiem.
Przypomina to najgorsze czasy targowicy, gdy paru sprzedawczyków na cały wiek pozbawiło Polaków ich państwa.

J

W

Gorzowie mieszkańcy naszego miasta postanowili zagłosować nogami i bez mała 70% uprawnionych do głosowania
mieszkańców wolało zostać w domach.
W ich mniemaniu była to forma swoistego protestu przeciwko całej
klasie politycznej. Jednak akurat taka postawa jest dla mnie niezrozumiałą.
Miasto, które pod względem wielkości bezrobocia wśród stolic
wojewódzkich za kadencji SLD i Tadeusza Jędrzejczaka awansowało na „zaszczytne” drugie miejsce, wymagało gruntownego przewietrzenia gabinetów.
I naleŜy się tylko modlić, aby za tej kadencji w tej niechlubnej
statystyce nie zostało samodzielnym liderem.

S

Jak tak dalej pójdzie, to Gorzów stanie się podrzędną stacyjką na
kolejowej mapie Polski.
Likwiduje się Zakład Energetyczny Gorzów S.A., który będzie
wchłonięty przez Energetykę Poznańską
Upadek grozi takim dyscyplinom sportowym jak siatkówka, ŜuŜel.
Ten ostatni najbardziej kojarzył się z naszym miastem

woją drogą tak się jakoś dziwnie składa, Ŝe im dłuŜej rządzi
naszym miastem ekipa SLD, tym bardziej jego ranga jako stolicy województwa się obniŜa.
Coraz więcej instytucji wojewódzkich jest przenoszonych do Zielonej Góry.
Postępuje kolejowa degradacja. PKP systematycznie likwiduje
kolejne połączenia kolejowe, w tym dalekobieŜne między innymi z
Warszawą, sprowadzając gorzowską stację do roli przystanku. Nie

estem ciekawy, ilu Polaków w ten dzień pamiętało o wywieszeniu naszych barw narodowych?
Na ilu supermarketach i będących w rękach obcego kapitału zakładach pamiętano o tym obowiązku.
Czego nie udało się zrobić zaborcom- mam takie odczucie, skutecznie udaje się spadkobiercom PZPR– zatrzeć historię narodu polskiego i ich toŜsamość oraz zabić instynkt samozachowawczy narodu.
rzecieŜ sztandarowym hasłem lewicy jest zwrot: „Nie patrzmy
w przeszłość, patrzmy w przyszłość”
Im oraz nam wszystkim z tej okazji wypada przypomnieć:

P

Barwy narodowe uchwalił Sejm 7 lutego 1831 roku, a czerwień i
biel łącznie pojawiły się 3 maja 1792 roku.
Hymn Polski obowiązuje od 1831 roku, a powstał w 1797 roku
podczas formowania Legionów Polskich , a pierwotnie tekst
zaczynał się słowami: „Jeszcze Polska nie umarła...”. Autorem
był Józef Wybicki - działacz polityczny, publicysta i poeta.
Biały orzeł jest oficjalnym godłem Polski od czasu koronacji
Bolesława II w 1295 roku. Ponownie został uznany przez Sejm
RP za godło Polski po uzyskaniu niepodległości w roku 1919.
Wiesław Szydełko
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