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W tym roku obchodzimy
70 rocznicę powstania.
Czy dane nam będzie świętować
kolejne rocznice, zależy od nas i od naszej
determinacji w obronie miejsc pracy w
NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE.

Nie oglądaj się na innych, sam też walcz.
„Jedyną rzeczą potrzebną złu
do zwycięstwa jest bierność
dobrych ludzi”
Edmund Burke

Wersja elektroniczna biuletynu- www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
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1945-2015
70 LECIE ENERGETYKI
GORZOWSKIEJ
RYS HISTORYCZNY
Właśnie mija okrągła 70 rocznica powstania Energetyki
Gorzowskiej. Jeszcze nie tak dawno hucznie obchodzono
kolejne okrągłe rocznice. Były akademie , zabawy ,
okolicznościowe publikacje ,odznaczenia itp..
Chciałoby się powiedzieć –komu to przeszkadzało.
Z niepokojem obserwuję próby „zaorania” Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. W wielu wystąpieniach i
publikacjach pojawia się sformułowanie poznańska grupa
Enea. W tym momencie pragnę przypomnieć ,że Enea
powstała z połączenia pięciu niezależnych podmiotów w tym
z Zakładu Energetycznego Gorzów S.A.
Nie wypadliśmy sroce spod ogona. Mamy swoją historię,
której skróconą wersję podsumowującą 70 letni okres
przedstawiam w tej publikacji.

W 1945 roku majątek dawnego przedsiębiorstwa niemieckiego
przekazany został Zjednoczeniu Energetycznemu Okręgu Poznańskiego, w tym 4 elektrownie wodne: EW Bledzew na rzece
Obrze w okolicach miejscowości Bledzew, EW Kamienna na
rzece Drawie w miejscowości Kamienna Knieja, EW Gucisz na
rzece Myśli w miejscowości Gucisz, EW Międzylesie na rzece
Myśli w miejscowości Reczyce. Uruchamianie elektrowni lokalnych i przywracanie chociaż częściowo dostawy energii elektrycznej w poszczególnych miastach i osiedlach było w dużej
mierze uzależnione nie tylko od stanu technicznego urządzeń, ale
także bardzo często od możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych elektryków. Przy uruchamianiu i przywracaniu dostawy
energii elektrycznej w początkowym okresie korzystano również
z poniemieckiej obsługi tych urządzeń.

Gorzów Wlkp. Fontanna Pauckscha

Energetyka zawodowa na obszarze Ziemi Lubuskiej formalnie
rozpoczyna działalność w końcu maja 1945 r., po powołaniu w
Poznaniu przedsiębiorstwa energetycznego pod nazwą: Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Poznańskiego /ZEOP/, które1945r. Gorzów Wlkp. po „wyzwoleniu”
Po przejściu frontu, przybyłe na Ziemię Lubuską grupy operacyj- go obszar działania obejmował prawie cały teren ówczesnego
ne, przy współudziale powołanych władz samorządowych, przy- województwa poznańskiego z wyłączeniem powiatów wschodnich, które należały do ZEOC w Warszawie.
stąpiły do organizowania prac nad odbudową i uruchamianiem
przemysłu, warsztatów rzemieślniczych oraz handlu.
Natychmiast przystąpiono, także do przywracania dostawy energii elektrycznej dla miast i osiedli wykorzystując w tym celu
istniejące lokalne źródła wytwórcze ,elektrownie wodne i cieplne. Zasilanie, bowiem ze źródeł centralnych, było przerwane na
skutek poważnych zniszczeń w sieciach elektroenergetycznych
wysokich i średnich napięć. Uszkodzone były, także centralne
źródła wytwarzania energii elektrycznej, a uruchomienie ich nie
było możliwym w krótkim okresie.

Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego

ZEOP po zebraniu w terenie wstępnych informacji o stanie urządzeń i terenowych powiązaniach organizacyjnych, natychmiast
przystąpiło do organizowania terenowych jednostek. Województwo zostało podzielone na tak zwane Obwody, w skład których
wchodziły: biura obwodowe, placówki, punkty monterskie i niektóre elektrownie małej mocy. W zachodniej części województwa obwody utworzono w Międzychodzie a na Ziemi Lubuskiej
w Gorzowie, Słubicach i Zielonej Górze.
Powojenny Gorzów Wlkp.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Sprawy organizacyjne w latach 1945 - 1950
Po wyzwoleniu, lokalne władze samorządowe samorzutnie na
obszarze swego działania przystąpiły do uruchomiania istniejących urządzeń elektrycznych w miarę możliwości technicznych,
materiałowych i kadrowych. Uruchamiano, także często odstawione już z ruchu małe elektrownie cieplne i wodne.
Po powołaniu w końcu maja 1945 r. Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Poznańskiego w Poznaniu (ZEOP), przedsiębiorstwo to przystąpiło do przejmowania i eksploatacji urządzeń
elektrycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i sprzedaży energii elektrycznej.
Jednostką organizacyjną, która w tym okresie działała w imieniu
ZEOP na terenie miast i gmin Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew,
Drezdenko, Skwierzyna, Kostrzyn, Witnica, Bledzew i Gorzów
był utworzony Obwód nr 4 w Gorzowie a w miejscowościach :
Sulęcin, Lubniewice, Rzepin, Ośno, Słońsk, Torzym, Łagów,
Trzemeszno Lubuskie i Słubice z przynależnymi wioskami Obwód nr 6 w Słubicach.
Jednostkami terenowymi podporządkowanymi Obwodom były:
biura obwodowe, placówki i posterunki monterskie. Na terenie
działania Obwodu nr 4 - Gorzów utworzono w tym czasie
jednostki terenowe placówki, punkty monterskie w: Gorzowie, Deszcznie, Skwierzynie, Bledzewie, Witnicy, Strzelcach
Krajeńskich - z elektrownią, Drezdenku
Gorzów Wlkp. elektrownia miejska przy ul. Składowej 11
W lipcu 1945 r. Obwód przejął do eksploatacji elektrownie wodW Gorzowie elektrownia miejska przy ul. Składowej 11, wybu- ną w Bledzewie, uruchomioną i eksploatowaną już od lutego
dowana została w latach 1889-90 . Elektrownia była na prąd sta- 1945 r., a następnie od 1.02.1946 r. elektrownie w Sulęcinie,
ły 2 x 220 V o łącznej mocy 508 kW z trzema kotłami dwupłotworząc tam równocześnie placówkę.
mienicowymi i trzema zespołami prądotwórczymi oraz zespoła- W końcu 1946 r. następuje zmiana nazwy, "Obwód" na
mi prądotwórczymi do zasilania trakcji miejskiej.
"Oddział". W 1947 r. Stara Elektrownia Gorzów przy ul.
W Gorzowie przy ul. Tkackiej była stacja 100/50/15 kV /obecnie Składowej zostaje podporządkowana Oddziałowi Gorzów.
Słoneczna/. Stacja, była połączona liniami 100 kV ze stacjami:
Z dniem 15.12.1947 r. Oddział przyjmuje do eksploatacji od
Stargard i Czerwonak k/Poznania oraz linią dwutorową ze stacją PKP - Krzyż elektrownię wodną Kamienna.
przy elektrowni Finkenheerd. Linia Gorzów - Czerwonak wybudowana została w latach 1942/43. W Międzyrzeczu była stacja
100/30 kV, która zasilała rejon umocnień międzyrzeckich. Po
wojnie stacja została zdemontowana.
W Skwierzynie była stacja 100/15 kV, po wojnie nie uruchomiona, zdemontowana a urządzenia wywiezione przez ZE0P.
W wyniku prowadzonej elektryfikacji i rozbudowy sieci rozdzielczo - zasilającej średniego i niskiego napięcia prądu przemiennego, z roku na rok ubywało sieci i urządzeń prądu stałego.
Sieci prądu stałego wraz z urządzeniami wytwórczymi do 1945 r.
istniały jeszcze, częściowo tylko w niektórych miastach, przeważnie w centrum, jak w Gorzowie, Strzelcach Krajeńskich,
Sulęcinie, Witnicy. Były to sieci w większości kablowe.
Sieci rozdzielcze średniego napięcia budowano jako sieci trójfazowe napowietrzne. Sieci kablowe na tym napięciu stanowiły
znikomy procent
Obwód w Międzychodzie w latach 1945-47 mieścił się w budynku prywatnym przy ul. Lipowej 8. Obwód w Gorzowie mieścił
się przy ul. Składowej nr 11, na terenie elektrowni. Obwód w
Słubicach miał siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 27. Obwód
Zielona Góra zajmował budynek przy ul. Pionierska 85/86, /
obecnie hotel śródmiejski/.

Gorzów Wlkp. widok od stronu pomnika A. Mickiewicza.

W 1947 r. utworzono Placówkę Miejską w Gorzowie, na bazie której z dniem 1.01.1951 r. powołano Rejon Sieciowy Gorzów. W 1949 w. w ramach usprawniania i uproszczania organizacji przystąpiono do likwidacji Oddziału Słubice, włączając
go do Oddziału Gorzów. Utworzona jednostka przyjęła nazwę
Podokręg Sieciowy Ziemi Lubuskiej w Gorzowie.
W pierwszej kolejności do Gorzowa przeniesiona została księgowość i służby administracyjno-handlowe, a następnie służby
techniczne do 31.12.1950 r.
Utworzony Obwód był jednostką o ograniczonej samodzielności.
Podstawowe sprawy, jak: kadrowe, finansowe, planowanie. gospodarka zaopatrzeniowo-materiałowa przeprowadzone były na
szczeblu ZEOP.
Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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W miarę jednak upływu czasu, rozbudowy i rozwoju energetyki,
następuje większa decentralizacja w zarządzaniu ZEOP, a podległe temu przedsiębiorstwu oddziały a później podokręgi sieciowe otrzymały od Dyrektora Naczelnego ZEOP coraz szersze
pełnomocnictwa.

Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego

W zakładzie działały, wówczas dwa podstawowe piony. Techniczny i gospodarczo-finansowy /z obsługą odbiorców energii
elektrycznej/.
W komórkach centrali Obwodu, Oddziału czy później Podokręgu skupione były wszystkie sprawy decyzyjne, stąd kierowano i
zarządzano jednostką.
Także, w Centrali usytuowane były: warsztaty, scentralizowane
brygady remontowo-konserwacyjne oraz brygady specjalistyczne -zabezpieczeń, łączności itd. Sprawami związanymi z ruchem
od początku w centrali zajmowała się wydzielona komórka podległa administracyjnie kierownikowi technicznemu, a dyspozycyjnie Głównemu Dyspozytorowi Mocy Okręgu w Poznaniu.
Zakres uprawnienia tej komórki był ściśle określony przez ZEOP. Dyżurnemu Ruchu w czasie pełnienia służby podlegały dyspozycyjnie posterunki sieciowe.
Sprawami eksploatacji i remontami urządzeń elektrowni cieplnych zajmowała się stara elektrownia Gorzów i Strzelce. Obsługą elektrowni wodnych Bledzew i Kamienna zajmowała się w
wydzielona komórka w centrali o nazwie Zespół Wytwórni II podległy bezpośrednio kierownikowi jednostki.
Pod koniec 1949 r. Centralny Zarząd Energetyki w Warszawie
opracował dla jednostek energetyki zawodowej jednakowe regulaminy organizacyjne, celem ujednolicenia i usprawnienia zarządzania tymi jednostkami w kraju.
Powyższy projekt dla Podokręgu zakładał, że całokształtem prac
kieruje Kierownik, działający na zasadzie pełnomocnictw udzielonych przez Dyr. Naczelnego przedsiębiorstwa /ZEOP/.
Kierownikowi Podokręgu byli podporządkowani: Kierownik
Techniczny Kierownik Finansowo –Administracyjny oraz Sekcja Personalna, Oddział Socjalny, Sekcja Ogólnotechniczna,
Komisarz Oszczędnościowy, Oddział Elektrowni, Straż przemysłowa i pożarna. Podokręg Sieciowy na przydzielonym terenie
był odpowiedzialny za: przetwarzanie, przesyłanie oraz dostarczanie i sprzedaż odbiorcom energii elektrycznej o właściwych
parametrach, techniczną i handlową obsługę odbiorców energii
elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej w podległych
elektrowniach cieplnych i wodnych, odbudowę i eksploatację
urządzeń elektrycznych.
Pod koniec 1950 r. ZEOP nastąpiły zmiany organizacyjne w
Podokręgach. Od samego początku problemem dla utworzonego
Obwodu było pozyskanie wykwalifikowanych pracowników dla
obsługi i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych.
Odbudowywane stacje i linie elektroenergetyczne z drogą aparaturą i urządzeniami, wymagały coraz to większej ilości pracowników o wysokich kwalifikacjach. Pracowników o takich kwalifikacjach na miejscowym rynku pracy było brak. Problem ten
starano się choć częściowo rozwiązać, poprzez intensywne prowadzenie szkoleń zatrudnianych pracowników na organizowa-

nych kursach wewnątrzzakładowych i poza zakładem przy ścisłej współpracy z sekcją szkolnictwa zawodowego przedsiębiorstwa. Dla przyszłościowego zapewnienia dopływu wykwalifikowanej kadry zostało utworzone w 1947 r. w Gorzowie Gimnazjum Przemysłu Energetycznego, podległe Ministerstwu Przemysłu z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich, Opiekunem
Gimnazjum został Oddział Gorzów a wykładowcami nauki zawodu byli pracownicy energetyki gorzowskiej.
1.01.1951 r. przeprowadzono ogólnokrajową reorganizację energetyki zawodowej.
W Gorzowie na bazie Podokręgu Sieciowego Gorzów, Zielona
Góra i częściowo Międzychodu, powołano Zakład Sieci Elektrycznych, podległy bezpośrednio powstałemu przedsiębiorstwu
wielozakładowemu- Zakłady Energetyczne Okręgu Zachodniego
w Poznaniu.
W Zakładzie Sieci Elektrycznych (ZSE) utworzono siedem rejonów sieciowych: Gorzów, Zielona Góra, Krosno, Sulęcin, Świebodzin, Międzychód, Wolsztyn.
Elektrownia cieplna przy ul. Składowej i elektrownie wodne
Bledzew, Kamienna zostały przekazane do powstałego Zespołu
Elektrowni w Gorzowie przy ul. Walczaka.
Z działalności ZSE wyłączono techniczną i handlową obsługę od
-biorców energii elektrycznej, przekazując tę działalność do
utworzonego w Poznaniu Zakładu Zbytu Energii.

1.05.1952 r. Pracownicy Zakładu Sieci Elektrycznych

Z dniem 1.01.1952 r. ZSE podporządkowane zostają: elektrownia /przetwórnia/ przy ul. Składowej i elektrownie wodne: Bledzew, Kamienna oraz elektrownie wodne Gucisz i Międzylesie
przekazane z Zakładu Sieci Elektrycznych - Stargard.
Od 1.01.1953 r. do 31.12.1958 r. ZSE był samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym .1.04.1958 r. przyjmuje nazwę Zakład Energetyczny Gorzów oraz prowadzi działalność związaną z obsługą techniczną i handlową odbiorców energii.
30.06.1955 r. ulega likwidacji Rejon Sieci Elektrycznych w
Sulęcinie.
1.07.1955 r. elektrownia Zielona Góra zostaje przekazana do
ZSE Gorzów. W maju 1962 r. powstał przy ZSE Gorzów
Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI)
- dla zabezpieczenia realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych. Z dniem 28.02.1970 r. SOWI - Gorzów zostaje przekazany do Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w Poznaniu .
Z dniem 1.01.1964 r. Rejon Energetyczny Wolsztyn przechodzi do ZE Poznań - Teren, z dniem tym likwidacji ulega Rejon Energetyczny Międzychód, a tworzy się RE-Drezdenko z
siedzibą w Międzychodzie oraz do ZE-Szczecin przekazane zostają elektrownie wodne: Kamienna, Gucisz i Międzylesie.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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tację elektrowni do dnia 01.04.1999r. W następstwie dalszych
restrukturyzacji ZE Gorzów S.A. powołał spółkę córkę tj: Zakład
Elektrowni Wodnych „ENERGOZEW” Sp. z o. o. z siedzibą w
Gorzowie Wlkp. przy Ul. Energetyków 4. Zakład ten prowadził
nadzór i eksploatację Gorzowskich Elektrowni Wodnych do dnia
03.12.2007r. Po konsolidacji w Grupie Kapitałowej ENEA S.
A., Zakład Elektrowni Wodnych „ENERGOZEW” Sp. z o. o.
przejęty został przez Elektrownie Wodne Sp. z o. o. z siedzibą
w Samociążku. Kolejna zmiana organizacyjna w Grupie Kapitałowej Enea podporządkowała w dniu 31.12.2013r. elektrownie
wodne pod Spółkę Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. z siedzibą
Świerże Górne.

1960 r. Ćwiczenia Obrony Cywilnej -3 od prawej S.Meller

1.07.1967 r. następuje połączenie Elektrowni Gorzów z Zakła
-dem Energetycznym Gorzów. W skład nowo utworzonego
Zakładu, wchodziły następujące jednostki organizacyjne, prowadzone na częściowym rozrachunku gospodarczym: Elektrociepłownia Gorzów, Elektrownia Wodna Bledzew, Rejon Energetyczny Gorzów, Rejon Energetyczny Zielona Góra, Rejon Energetyczny Krosno, Rejon Energetyczny Świebodzin, Rejon Energetyczny Drezdenko, Samodzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego.
Elektrownia wodna w Bledzewie

1.01.1977 r. utworzono w Gorzowie Zakład Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych z oddziałami w Gorzowie, Dychowie i Szczecinie.
W latach 1975 - 1978 w wyniku zmian organizacyjnych,
spowodowanych nowym podziałem administracyjnym kraju
utworzono Zakład Energetyczny Zielona Góra .
Zakład Energetyczny Gorzów przekazał do: ZE Legnica - Rejon
Energetyczny Głogów, do ZE Zielona Góra - Rejon Energetyczny Zielona Góra, Żary, Nowa Sól, Krosno, Świebodzin, Wolsztyn oraz przejął od: ZE Szczecin - Rejon Energetyczny Dębno
oraz z Rejonu Energetycznego Stargard - miasto Choszczno z
przyległymi gminami a z Rejonu Elektrowni Wodnych - Płoty
elektrownie wodne Kamienna, Gucisz, Międzylesie. Z ZE Poznań - Rejon Energetyczny Wolsztyn
1966-Od Lewej Cz. Markiewicz ,K.Kuźniak, T.Kostecki F. Kosowicz,

Z dniem 1.01.1969 r. Zakład obejmuje swą działalnością obszar całego województwa zielonogórskiego - przyjmując od
ZE Jelenia Góra - Rejon Energetyczny Żary, a od ZE Legnica - Rejon Głogów i Nowa Sól .

1.05.1976 Od lewej T.Grajek, M.Jarosz, E. Kuciński, B. Bonczek,
B. Dżumak, H.Bortkiewicz

1971r. Ćwiczenia Obrony Cywilnej stoją od lewej H. Bortkiewicz,
R. Krawczyk, R. Grębowicz, E. Prażmowska, H. Ratuszniak, Pomorska

W dniu 01.01.1976r. ze struktur ZE Gorzów powstaje w
Rejon Elektrowni Wodnych, który prowadził nadzór i eksploa-

W sierpniu 1980 roku bezpośrednio po podpisaniu porozumień
społecznych w Gdańsku , Szczecinie i Jastrzębiu w Zakładzie
Energetycznym Gorzów przystąpiono do tworzenia nowych
niezależnych związków zawodowych .W 1980 r. ZEG posiadał
w swoich strukturach Elektrociepłownię Gorzów. (ECG).
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Właśnie w elektrociepłowni rodził się nowy ruch związkowy
( NSZZ Solidarność) w regionie Gorzowskim a co za tym idzie i
ZEG. Motorem wszystkich tych działań był Edward Borowski
późniejszy pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Działania organizacyjne doprowadziły w dniu 17 września 1980 roku do walnego zebrania załogi ,
na którym został wybrany Komitet Założycielski na czele którego stanął pan Marian Pawlak. 16.12.1980 r. w dziesiąta rocznicę
masakry na wybrzeżu wybrano Komisję Zakładową NSZZ
Solidarność na czele której stanął Zdzisław Karczmarz.
13 grudnia 1981 roku zostaje wprowadzony stan wojenny związek zostaje zdelegalizowany a energetyka zmilitaryzowana.
W zakładzie wprowadzono umundurowanie oraz stopnie
energetyczne- Energetyk I, II i III stopnia. Członkowie KZ
pomimo delegalizacji i kar grożących za prowadzenie działalności związkowej podejmowali działania zmierzające do pomocy
rodzinom internowanych i zwolnionych z pracy działaczy
związkowych, nie tylko w ZEG ale też w całym regionie .W tym
celu zbierano dobrowolne ofiary od sympatyków związku i następnie przez nielegalne struktury podziemne związku pomoc ta
docierała do potrzebujących rodzin. Członkowie KZ zawsze
czynnie uczestniczyli w nielegalnie obchodzonych uroczystościach rocznicowych , których większość zaczynała się mszą
świętą w gorzowskiej katedrze. Wyjście z podziemia zapoczątkowano już na początku 1989 roku . 21 lutego 1989 roku ukonstytuował się Komitet Organizacyjny reaktywacji związku w zakładzie. Na czele komitetu stanął Tadeusz Langowski.
3 października 1989 r. wybrano władze związku na dwuletnią
kadencję. Przewodniczącym Komisji Zakładowej został Bogdan Duszak. Więcej o historii związku można się dowiedzieć ze
strony:
www.solidarność.enea.pl

Lata 80-te Brygada Liniowa z RE Gorzów.

W tym okresie przedsiębiorstwo działa na obszarze województwa gorzowskiego. W skład przedsiębiorstwa wchodziły: 1/ Zarząd (Centrala) Przedsiębiorstwa, 2/ Rejony Energetyczne:
Gorzów, Dębno, Choszczno, Międzychód, Sulęcin, 3/ Elektrociepłownia Gorzów, 4/ Elektrownie wodne: Bledzew, Kamienna, Gucisz i Międzylesie.
Siedzibą Przedsiębiorstwa było miasto Gorzów Wlkp. Zarząd
Przedsiębiorstwa mieścił się przy ul. Sikorskiego 37. Organem
założycielskim Przedsiębiorstwa był Minister Przemysłu. Nadzór
nad działalnością Przedsiębiorstwa sprawował Dyrektor Generalny Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego. Do 30.09-1990 r.
ZE Gorzów wchodził w skład przedsiębiorstw państwowych
zgrupowanych we Wspólnocie Energetyki i ZE)
W Zakładzie działał samorząd pracowniczy. Organami samorządu przedsiębiorstwa było : a/ zebranie ogólne delegatów załogi,
b/ rada pracownicza, które działają na mocy Statutu Samorządu
Załogi uchwalonego przez zebranie delegatów przedsiębiorstwa
w dniu 20 grudnia 1989 r. Rada pracownicza zakładu posiadała
kompetencje stanowiące i opiniodawcze w zasadniczych sprawach jego działalności i rozwoju określone w statucie.

9 sierpnia 2000 r. Przewodniczący NSZZ „Solidarność”. Od lewej : Tadeusz
Langowski- przew. Komitetu Założycielskiego (reaktywacja związku) od
19.04.1989 do 3.10.1989r. , Marian Pawlak- przew. Komitetu Założycielskiego
NSZZ”S” ZEG od 17.091980 do 16.12.1980r. , Czesław Szablewski –przew. KZ
od 14.12.1994 do 24.06.1997r. ,† Zdzisław Karczmarz- przew. KZ od 16.12.1980
do 13.12.1981r. ,Krzysztof Gonerski- przew. MK od 21.04.1998r.i obecnie ,
Bogumiła Strzelecka- przew. KZ od 17.12.1991 do 14.12.1994r. , Bogdan Duszak - przew. KZ od 3.10.1989 do 17.12. 1991r., Mieczysław Ogrodnikprzew. KZ później MK od 24.06.1997 do 21.04.1998r.

1.01.1989 r. powstaje przedsiębiorstwo państwowe użyteczności publicznej pod nazwą Zakład Energetyczny Gorzów w wyniku podziału przedsiębiorstwa Zachodni Okręg
Energetyczny. Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa było: 1)
przetwarzanie oraz dostarczanie i sprzedaż odbiorcom energii
elektrycznej, 2) techniczna i handlowa obsługa odbiorców energii elektrycznej, 3) wytwarzanie energii cieplnej w połączeniu z
wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrociepłowni oraz wytwarzanie energii elektrycznej w podległych elektrowniach wodnych, 4) sprzedaż energii cieplnej oraz wody, 5) budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty elektrociepłowni, sieci elektroenergetycznych i elektrowni wodnych, 6) ochrona środowiska
przed ujemnymi skutkami działalności przedsiębiorstwa.

Lata 80-te Pochód 1 majowy- Od lewej w umundurowaniu : M. Palejczyk,
J. Pulkowski, M. Zentkowski, Cz. Surma, J. Szmyt.

W 1993 r. Ze struktur ZE Gorzów wyodrębniono samodzielne przedsiębiorstwo –Elektrociepłownię” Gorzów” W 1994 r.
EC Gorzów przekształcono w spółkę Skarbu Państwa . W 2007
Elektrociepłownia „Gorzów” SA weszła w skład Polskiej Grupy
Energetycznej. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Polska Grupa
Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział
Elektrociepłownia Gorzów Wlkp.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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modelu, czyli konsolidację spółek energetycznych z północnozachodniej Polski. Na spotkanie z MSP zaproszono Zarządy
W 1993 r. nastąpiła komercjalizacja zakładu w wyniku której oraz Związki Zawodowe z Energetyki Poznańskiej S.A. (EPSA),
powstała jednoosobowa spółka skarbu państwa Zakład Energe- Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. (ZZE), Energetyczny „ Gorzów” Spółka Akcyjna. Majątek przedsiębiorstwa tyki Szczecińskiej S.A.(ESSA) , Zakładu Energetycznego
państwowego stał się majątkiem spółki. Pracownikom przeGorzów S.A.(ZEGSA), Zakładu Energetycznego Bydgoszcz
kształconego w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa przyznano pra- S.A.(ZEBYD). Minister w krótkim wystąpieniu przedstawił plan
wo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji ZE Gorzów S.A.
połączenia w/w zakładów. 29.07.2002 r. MSP podjął decyzję o
utworzeniu tz. Grupy Zachodniej i połączeniu 5 spółek w
jedną. Wolą MSP było by konsolidację spółek zakończyć w
2002r. Stronom dialogu społecznego dał czas do końca roku na
zawarcie ewentualnych porozumień na okoliczność połączenia 5
zakładów.
(Ciąg dalszy ze strony 6)

Lata 90-te od lewej J. Tomczak, Cz. Markiewicz, B. Teleśnicki,
H. Kotlarski, M. Frątczak

Pod koniec lat 90-tych w ramach restrukturyzacji wewnętrznej
powołano do życia spółki córki ZE Gorzów S.A. W 1998 r. z
Wydziału Wykonawstwa Własnego powstał “Energobud" Sp. z
o.o., a z Wydziału Usług Przewozowych powstał “Energotrans”
Sp. z o.o. W 1999r. Zarząd ZE „Gorzów” powołał do życia dwie
17.06.2002 r. Spotkanie 5 Prezesów ZE z MSP-W. Kaczmarkiem
następne spółki córki “Energoauto” Sp. z o.o. ( na bazie Wydzia( drugi od prawej)
łu Warsztatów Samochodowych), i “Energozew” Sp. z. o.o. ( na
17.10.2002r. W Inowrocławiu zostało podpisane porozumieBazie Rejonu Elektrowni Wodnych). W tym czasie w ZE
nie pomiędzy zarządami grupy P-5 oraz 16 przewodniczącymi
„Gorzów” funkcjonowała jeszcze jedna spółka córka „ Elzw.
zaw. występujących w grupie P-5.Porozumienie dotyczyło
zut” (powstała od zera, nie na bazie istniejących wydziałów ZE).
przeprowadzenia konsolidacji z poszanowaniem zasad dialogu
społecznego, oraz zawierało deklarację zawarcia osobnych porozumień dotyczących gwarancji pracy w nowym podmiocie, oraz
wolę ujednolicenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
W Inowrocławiu ustalono że nowy podmiot powstały z połączenia 5 ZE przyjmie nazwę ENEA (rozpatrywana była również nazwa PROEN). Podobno przy wyborze nazwy znaczenie
miała też obecność w Inowrocławiu Elżbiety Niebisz Dyrektor
Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Skarbu Państwa. Od
inicjałów EN zaczynały się nazwy wszystkich grup energetycznych tworzonych w tamtym czasie. (ENERGA, ENION, ENERGIA PRO).

2002 r. Wydział automatyki i zabezpieczeń.

W 2003 r. po powstaniu grupy ENEA. podjęto działania w celu
połącznia spółek córek z poszczególnych ZE. Stopniowo gorzowskie spółki zostały przejęte przez poznańskie. W 2007 r. „
Energobud” został przejęty przez poznański „ Energobud” Sp.
z o.o. , a w 2008 r. „Elzut” przez „BHU” Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu . Problemy finansowe spółki „ Energoauto” spowodowały przejęcie w 2009 r. przez siostrzaną spółkę „ Energotrans”,
a w 2010 r. nastąpiło wchłonięcie połączonego podmiotu do
struktur poznańskiego „ Energobudu”. Od styczna 2015 r. nastąpiła zmiana nazewnictwa poznańskich spółek: „ Energobud” na
„Enea Serwis” Sp. z o.o., „BHU” na „Enea Logistyka”.
17.06.2002 r. Minister Skarbu Państwa koalicji SLD-PSL
Wiesław Kaczmarek złożył wizytę w siedzibie Energetyki Poznańskiej. Wizyta miała na celu przedstawienie modelu restrukturyzacji branży energetycznej oraz programu pilotażowego tego

17.10.2002 połącznie 5 Zakładów Energetycznych.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Po powstaniu GE Enea struktura Oddziału Gorzów Wlkp.
przedstawiała się następująco:- Centrala Oddziału Gorzów
Wlkp.( ul. Sikorskiego 37). -Rejon Energetyczny (RE) Gorzów Wlkp. (ul Energetyków 4) z Posterunkami Energetycznymi (PE)- Gorzów Wlkp. i Strzelce Krajeńskie. -RE Sulęcin ( ul. Lipowa 30) z PE : Sulęcin, Krzeszyce, Słubice,
Rzepin. – RE Międzychód (ul. Chrobrego 11) z PE : Międzychód, Trzciel, Skwierzyna, Drezdenko, Międzyrzecz. – RE
Dębno (ul. Gorzowska 3) z PE: -Dębno, Barlinek, Witnica,
Kostrzyn, Myślibórz.-PE Choszczno (ul. Energetyków 2) z
PE:-Choszczno, Drawno, Dobiegniew.

Prezesi 5 ZE od lewej. A. Kielich (ZZE) M. Malinowski (ZE BYD),
J. Gruszka (EPSA) , H. Szałek ( ZEG SA) , D. Wieczorek (ESSA)

9-14.12.2002r.-W Baranowie odbyły się negocjacje porozumienia w sprawie zasady przechodzenia pracowników do innego pracodawcy oraz zabezpieczania interesów pracowniczych
w tym procesie. Po długich i ciężkich negocjacjach udało się w
sobotę 14 grudnia o godz. 4.00 uzgodnić treść Porozumienia oraz
parafować je przez zarządy i związki zawodowe. Formalne podpisanie porozumienia nastąpiło 18.12.2002r. w Zielonej Górze. (Porozumienie Zielonogórskie) .
17.12.2002 r. Odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
Akcjonariuszy 5 ZE na których MSP-W. Kaczmarek podjął
decyzję o połączeniu spółek z północno-zachodniej Polski. W
obecności notariusza podpisano akt utworzenia od 1.01.2003
Grupy Energetycznej Enea S.A.

Struktura organizacyjna Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

2004 r. Zarząd GE Enea S.A. od lewej W. Piosik, R. Gral,
J. Rączka, J. Gruszka, M. Szopa.

1.07.2007-Dyrektywa Unii Europejskiej oraz jej implementacja
do Prawa Energetycznego spowodowały wydzielenie z Enea
S.A. spółki Enea Operator Sp. z o.o. Do spółki tej przeszło
ponad 90% załogi Enea S.A. w tym 100% załogi Oddziału Gorzów Wlkp. W Enea Operator przedsiębiorstwo funkcjonowało
pod nazwą Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. a Rejony Energetyczne przekształcono w Rejony Dystrybucji.
Pod koniec 2012 r. ówczesny Zarząd Enea Operatora podjął
próbę likwidacji energetyki lubuskiej Zaproponował nową strukturę organizacyjną spółki. Restrukturyzacja zakładała likwidację dwóch Oddziałów Dystrybucji -Gorzów Wlkp. i Zielona
33 Zakłady Energetyczne zostały połączone w 4 Grupy Energetyczne.
Góra. OD Gorzów miał być przejęty przez OD Szczecin, a OD
2.01.2003 r. W Krajowym Rejestrze Sadowym dokonano wpisu Zielona Góra przez OD Poznań. Dyrektor OD Gorzów od grudo powołaniu nowej spółki- Grupy Energetycznej Enea S.A. ponia 2012 odszedł na Pakiet Dobrowolnych Odejść. W jego miejwstałej z połączenia Energetyki Poznańskiej S.A. , Zielonogórsce powołano Dyrektora OD Szczecin, który do IV 2014 r. kieroskich Zakładów Energetycznych S.A. , Energetyki Szczecińskiej wał dwoma OD. Wizyty u Parlamentarzystów, Radnych, PrezyS.A. , Zakładu Energetycznego Gorzów S.A., Zakładu Energedenta Miasta oraz wspólne działania z KM NSZZ Solidarność
tycznego Bydgoszcz S.A. ZE Gorzów S.A. W nowej strukturze Enea . spowodowały odstąpienie od planów likwidacji. ( na
zakład funkcjonował pod nazwą Enea S.A. Oddział Gorzów
jak długo czas pokarze).
Wlkp.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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cław). 3. Miejskie typu B – 15 PE ( żaden z terenu OD Gorzów
Wlkp.) 4. Trenowe -91 PE w tym 14 z OD Gorzów Wlkp. Standaryzacja spowodowała zmniejszenie liczby PE z 138 do 112.
Zlikwidowano 4 PE z OD Gorzów Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew)
Reorganizacja Służb Ruchu. Docelowy model organizacji służb
ruchu zakłada trójpoziomową strukturę hierarchiczną: - Jedna
Centralna Dyspozycja Mocy- (CDM), - Pięć Oddziałowych Dyspozycji Stacji- (ODS), - Jedenaście Regionalnych Dyspozycji
Mocy(RDM). 32 Rejonowe Dyspozycji Ruchu poddano weryfikacji w wyniku której na ich miejsce ma powstać 11 ODS.
Na terenie OD Gorzów Wlkp. mają funkcjonować dwie dyspozycje, po jednej ODS i RDM. Przedstawiono harmonogram
wprowadzenia w życie proponowanych zmian. Zakończenie procesy reorganizacji służb ruchu przewidziano na koniec 2017 r.
Połączenie RDR Gorzów, Dębno, Choszczno, Międzychód,
Sulęcin przewidziano na koniec 2016 r.
Na dzień dzisiejszy pracownicy byłego Zakładu Energetycznego
Gorzów pracują w następujących spółkach grupy Enea: -Enea
S.A., Enea Operator, Enea Centrum, Enea Serwis, Enea Logistyka, Enea Wytwarzanie.
Od momentu powstania Enea w 2003 r. stale dążono do ograniPlany likwidacji OG Gorzów Wlkp. i Zielona Góra
czenia zatrudnienia. Na początku przyjęto zasadę 3 do 1 ( stosunek odchodzących na emeryturę do nowych przyjęć). Później
stosowano zasadę 5 do 1. Aż doszło do sytuacji, że decyzję o
przyjęciach podejmowały zarządy spółek w Poznaniu. Większość pracowników posiada wywalczone przez związki zawodowe gwarancje zatrudnienia do końca 2018 r., dlatego dodatkowo
w celu ograniczania zatrudnienia stosowano zachęty w postaci
trzech Programów Dobrowolnych Odejść-PDO ( odprawa
finansowana za rozwiązaniem umowy o pracę z inicjatywy pracownika) Taka polityka spowodowała bardzo znaczne ograniczenia miejsc pracy w grupie Enea. Poniższe liczby wskazują
skalę tego procederu na przykładzie byłego Zakładu Energetycznego Gorzów:
W ZE Gorzów Wlkp. w 1990 r. pracowało 1705 osób. (bez
Elektrociepłowni -1062 osoby).
Centrala Gorzów Wlkp.- 412, Elektrociepłownia-634, -RE Gorzów-164, -RE Dębno-124, RE Choszczno-105, -RE Międzychód-123, -RE Sulęcin, -110, -Rejon Elektrowni Wodnych-24.
24.03.2014 Okupacja siedziby Enea S.A. w Poznaniu
W Energetyce Gorzowskiej na początku 2015 r. pracowało
W 2014 r. pomimo wielu protestów w tym okupacji Siedziby
1108 osób. (bez PGE EC- 778 osób)
Enea S.A. w Poznaniu oraz strajku ostrzegawczego28 .03.2014 r. Enea Operator-560, -PGE EC Gorzów- 330, -Enea Centrum-91, w grupie Enea w spółce Enea Centrum powołano do życia
Enea Serwis-87, -Enea Logistyka- 19, -Enea Wytwarzanie-12, Centrum Usług Wspólnych ( CUW). Do CUW kolejno przeno- Enea S.A. -9.
szono Piony: -finansowo-księgowy, obsługi klienta, informatyIle jeszcze dobrych miejsc pracy zostanie zlikwidowanych?
ki , spraw pracowniczych.

28.03.2014 Strajk w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Od początku 2015 r. wprowadzany jest autorski projekt zarządu
Enea Operatora: „ Harmonizacja Oddziałów Dystrybucji
(OD), standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE),
przebudowa pomiarów, reorganizacja służb ruchu”
Standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE). PE podzielono
w zależności od posiadanej infrastruktury oraz liczby klientów
na cztery grupy: 1. Wielkomiejskie ( Poznań, Bydgoszcz, Szczecin). 2.Miejskie typu A ( Gorzów Wlkp. , Zielona Góra, Inowro-

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Polityka ograniczania zatrudnienia dalej jest kontynuowana
( aktualnie trwa 4 edycja PDO).
Jak widać z przytoczonych liczb i faktów aktualnie zarządzający
za wszelką cenę pozbywają się pracowników. Ich główny cel to
maksymalizacja zysku. W 2014 osiągnęliśmy najlepszy wynik
w historii Enea –909 mln. zł zysku netto. Bardzo dobre wyniki
inwestowane są w pozbywanie się Pracowników oraz likwidację:
Posterunków Energetycznych , Dyspozycji Ruchu, Biur Obsługi
Klienta. Wszystko w trosce o „ poprawę niezawodności dostaw
energii elektrycznej i jak najlepszą obsługę klienta”.
Taka polityka już niedługo się zemści, ale wtedy Ci co teraz o
tym decydują, już nie będą ministrami, prezesami i dyrektorami.
Chodzi tylko o wyniki tu i teraz, po nich choćby potop.
Smutne ale prawdziwe.
Pod koniec 2012 podjęto próbę likwidacji OD Gorzów Wlkp.
Wtedy udało się udaremnić te zamiary. Niestety tu i ówdzie słychać, że plany te leżą w biurkach i czekają tylko na
odpowiedni moment by powtórnie próbować wprowadzić
je w życie.

W tym roku obchodzimy 70 rocznicę powstania
Energetyki Gorzowskiej. Czy dane nam będzie
świętować kolejne rocznice, zależy od nas i od
naszej determinacji w obronie miejsc pracy w
NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE.
Nie oglądaj się na innych, sam też walcz.

Mimo nienajlepszych informacji zawartych
w końcówce materiału, z okazji pięknego
jubileuszu wszystkim Energetykom
składam jak najserdeczniejsze życzenia
powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym, oraz pracy do emerytury ( na starych
zasadach) w strukturach grupy Enea.
Maj 2015

Krzysztof Gonerski

„Jedyną rzeczą potrzebną złu do zwycięstwa jest
bierność dobrych ludzi”.
Edmund Burke
Materiały
źródłowe:
Archiwum
KP NSZZ
Solidarność Enea
Gorzów Wlkp.
Zdjęcia:
Cz. Markiewicz,
K. Gonerski ,
Internet

Jak trzeba będzie to wieszcz narodowy A. Mickiewicz zejdzie z cokołu i będzie bronił zakładu na, który już tyle lat spogląda

