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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
21.09.2010-Komisja Krajowa o sprzedaży 

energetyki. 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się 
do rządu RP o zaniechanie w dalszych projektach 
sprzedaży sektora paliwowo-energetycznego działań 
groźnych dla państwa i polskich pracowników. Rząd 
Premiera Donalda Tuska ogłosił sprzedaż sektora 
energetycznego, w tym zakładów energetycznych, 
elektrowni, zakładów dystrybucji energii. Najczę-
ściej do zakupu tego rodzaju firm zgłasza się kapitał 
zagraniczny. „Uważamy, że zbywanie przez Rząd 
RP przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju na 
rzecz obcego kapitału godzi w interes narodowy” – 
czytamy w stanowisku Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”– W firmach zakupionych przez kapi-
tał zagraniczny inwestorzy nie inwestują w ogóle, a 
jedyna rzecz, którą udaje im się robić skutecznie to 
likwidowanie miejsc pracy. W ten sposób w sektorze 
paliwowo-energetycznym w sprywatyzowanych 
przedsiębiorstwach w ostatnim 5-leciu straciliśmy 
około 9-12 tys. miejsc pracy, a zgodnie z umowami 
podpisanymi z tymi inwestorami miało powstać oko-
ło 40 tys. nowych miejsc pracy. Dzisiaj nigdzie 
gdzie została sprywatyzowana elektrownia, czy elek-
trociepłownia nie została obniżona cena energii, ale 
wszędzie zostały zlikwidowane miejsca pracy – po-
wiedział Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność”  
 

28.09.2010 Wystąpienie do PIP w  

Gorzowie Wlkp. 
Po spotkaniu w Zarządzie Regionu Gorzów na któ-
rym to było wiele uwag co do pracy PIP w Gorzowie 
Wlkp. Kierownik Oddziału Gorzów PIP  -Ireneusz 
Pawlik wyraził wolę spotkania i zapoznania się z 
sytuacją w Enei. Do takiego spotkania doszło 
28.09.2010r.Na wiele przykładów łamania prawa w 
ENEI  PIP w Gorzowie obiecała się zająć dwoma 
tematami prosząc jednocześnie o wystąpienie na pi-
śmie w tych sprawach. Treść pisma skierowanego do 
PIP w Gorzowie Wlkp.: 
Prosimy o interwencję w sprawie łamania prawa pra-
cy przez Zarząd Enea S.A. i  Zarząd Enea Operator 
Sp. z o.o:  

1.-27.04.2010 r. Komisja Międzyzakładowa  
NSZZ Solidarność Enea zgłosiła żądanie podwyżki 
płac zasadniczych średnio o 300 zł na etat począw-
szy od kwietnia 2010 r. Dodatkowo zażądano wypła-
ty  1000 zł na etat  w formie jednorazowej jako re-
kompensatę braku przekazania odpisu z zysku za 
2009  na ZFŚS. Dotychczasowe rozmowy płacowe 

nacechowane są złą wolą Zarządu Operatora i nie 
prowadzą do jakichkolwiek uzgodnień. Strona pra-
codawcy uchyla się od powiadomienia Państwowej 
Inspekcji Pracy o powstałym sporze i tym samym 
stara się nam uniemożliwić prowadzenie sporu zgod-
nie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

2.-25.06.2010 Komisja Podzakładowa NSZZ 
Solidarność zwróciła uwagę Zarządowi Enea S.A. 
,że łamane jest prawo pracy a konkretnie pracodaw-
ca nie chce udzielać zwolnień od pracy na czas nie-
zbędny do uczestnictwa w zebraniach związkowych 
wybranej członkini KP Natalii Nowodyła. 
W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy pracodawca jed-
nostronnie interpretuje zapisy ZUZP i na tej podsta-
wie do dnia dzisiejszego odmawia  możliwości 
uczestnictwa w zebraniach Pani Natalii Nowodyła. 
Zwracamy się o interwencje w w/w sprawach i spo-
wodowanie zaprzestania łamania  prawa przez stronę 
pracodawców. 
30.09.2010-Udostępnianie akcji pracowni-

czych.-Informacja dla osób uprawnionych 

do nieodpłatnego nabycia akcji ENEA SA. 
 W „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”    
(wydanie ogólnopolskie), „Głosie Wielkopolskim”, 
„Gazecie Lubuskiej”, „Kurierze Szczecińskim” oraz 
„Gazecie Pomorskiej” ukazało się ogłoszenie doty-
czące rozpoczęcia procesu podpisywania umów  z 
osobami uprawnionymi oraz ich spadkobiercami.  
Wszelkich informacji nt. nieodpłatnego nabycia ak-
cji ENEA SA można zasięgnąć pod numerem bez-
płatnej infolinii 0 800 305 605 lub płatnym telefonii 
komórkowej 0 22 574 05 55 od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie do 31 
grudnia 2010. 

30.09.2010 – 07.10.2010 Wycieczka do 

 Tunezji 
W tym roku zdecydowaliśmy się odwiedzić Tune-
zję .Po nocnym locie 1 października  dotarliśmy do 
Tunezji a konkretnie do Monastiru i  Hotelu Vime 
Helya Beach położonego tuż przy lotnisku. W ra-
mach wycieczek fakultatywnych mogliśmy poznać 
piękny kraj jakim jest Tunezja oraz jego  największe 
atrakcje : 

 
(Ciąg dalszy na stronie 3) 

str. 2 \ 100  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 



Sahara ,gaje oliwne, domy wykute w skale, słone 
jeziora, miasteczko znane z „Gwiezdnych wojen” 
jazda Jeepem po trasie rajdu Paryż-Dakar ,Oazy  w 
pustynnych górach Atlasu Saharyjskiego ,Kartagina 
–Muzeum Bardo z wspaniałą kolekcją mozaik rzym-
skich oraz ruiny Term Antonina z II wieku, Mia-
steczko Sidi Bou Said –określanym mianem „perły 
Tunezyjskiego wybrzeża” Kawa  oraz herbata mięto-
wa z migdałami spożywana w biało-niebieskiej sce-
nerii smakowała znakomicie.  

Tunezja- Monastir -Hotel „VIME HELYA BEACH” 
Tunis –spacer po uliczkach oraz zakupy na najwięk-
szym bazarze Tunezji, chociaż zdecydowanie więk-
sze pole do negocjacji czyli jedynej formy zakupu na 
bazarach  było na bazarze w Monastirze .Sousse 
miasteczko położone 13 km. od Monastiru z Medina 
i pięknym portem. Rejs statkiem  po morzu Śród-
ziemnym oraz kąpiel na otwartym morzu, Monastir 
ze słynnym Ribatem i mauzoleum Habiba Bouguiby. 
Podczas wspólnych wieczorów nie zabrakło biesiady 
w wydaniu Polskim. oraz inhalacji z fajek wodnych 
zwanych tutaj shishą.  

Tunezja –Kartagina 
Wspólnie obchodziliśmy też urodziny Przemka –w 
takiej scenerii na pewno długo pozostaną w pamięci. 

W niedzielę uczestniczyliśmy też w mszy świętej 
odprawianej w języku francuskim   w Sousse w  je-
dynym w okolicy  Kościele Katolickim  pod wezwa-
niem św. Feliksa. 
Podczas całego naszego pobytu towarzyszyła nam 
wspaniała słoneczna pogoda. Temperatura powietrza 
wynosiła 33* C a wody 28*C. Zanim się spostrzegli-
śmy trzeba było wracać do Polski-do Poznania z 
międzylądowaniem we Wrocławiu. 
Opalenizna , wspomnienia , oraz zdjęcia będą nam 
przypominały o pięknym kraju jakim na pewno jest  
Tunezja 
Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria zdjęć-
Wycieczki zagraniczne.  

4.10.2010 r.- w ENEA Operator zawarto 

porozumienie płacowe 
W Poznaniu odbyła się  kontynuacja spotkania pła-
cowego z 22 września 2010. Zarząd po raz kolejny 
chciał zmienić porządek spotkania tym razem zapro-
ponował połączenie polityki zatrudnieniowo -
płacowej ze wskaźnikami efektywnościowymi dla 
poszczególnych jednostek organizacyjnych. NSZZ 
Solidarność potraktowała to jako temat zastępczy.  

Strona społeczna podczas negocjacji 
Ostatecznie zainteresowane strony miały wytypować 
swoich przedstawicieli do specjalnego zespołu. Po 
powrocie do negocjacji płacowych  uzgodniono za-
sady polityki płacowej w Operatorze  do końca 2010  
- podwyższenie od 1października  2010 płacy zasad-
niczej  średnio o 50 zł 
  -jednorazowa spłatą tej podwyżki od 1 .01. 2010 
 - wypłata jednorazowej nagrody  na zasadach 
uzgodnionych ze Związkami Zawodowymi w danej 
jednostce organizacyjnej, 
-dodatkowo pracownicy otrzymają bony towarowe.  
Powyższe ustalenia dotyczą pracowników zatrudnio-
nych na dzień 31.12.2009 r. i pozostających w za-
trudnieniu na dzień 30.09.2010 r. Zasady podziału w 
Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. zostały ustalo-
ne 14.10.2010 r.  
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4.10.2010 -Posiedzenie Rady SKE  

NSZZ Solidarność  
W Mikorzynie obradowała Rada Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ Solidarność. 

Członkowie Rady SKE NSZZ Solidarność 
Realizując ustalenia podjęte w dniu 09.09.2010r. w 
czasie posiedzenia Prezydium Rady Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ „Solidarność”, członkowie Rady 
SKE z poszczególnych Grup kapitałowych omówili 
sytuację w grupach, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na łamanie zawartych porozumień. Przewod-
niczący w swych wypowiedziach podkreślali stoso-
wanie pozorowanego dialogu przez Pracodawców 
lub całkowity jego brak. Sprowadzenie na margines 
dialogu społecznego lekceważenie Związków Zawo-
dowych oraz jednostronne dokonywanie zmian re-
strukturyzacyjnych odbywa się z dużą aprobatą Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa. W jednej z wypowiedzi 
podczas Komisji Skarbu Państwa w sprawie prywa-
tyzacji sektora energetycznego porównano obecne 
działania jako terroryzm gospodarczy narzucony jed-
nostronnie. W wyniku dokonanej analizy, Rada SKE 
podjęła decyzję o zwróceniu się po  raz kolejny do 
Ministra Skarbu Państwa z listą żądań, których speł-
nienie jest niezbędne (z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa pracowników) przed rozpoczęciem jakichkol-
wiek działań związanych z przekształceniami w 
branży elektroenergetycznej. Określono również 
wstępny harmonogram działań, jakie „Solidarność” 
będzie realizować w grupach kapitałowych zmierza-
jących do skoordynowania wspólnych działań prote-
stacyjno-strajkowych. Przewodniczący SKE podkre-
ślał w swych wypowiedziach ważność wspólnych 
działań , jakie są niezbędne w obecnej sytuacji 
mogących wypracować rozwiązania hamujące szko-
dliwe zmiany dla pracowników sektora energetycz-
nego. Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 
21-23 października 2010r. we Wrocławiu to kolejny 
punkt Posiedzenia SKE NSZZ „Solidarność”. Omó-
wiono cele oraz przedstawiano działania jakie po-
winny zmienić dotychczasową politykę Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność”, zobowiązując dele-
gatów SKE do realizacji ustalonej strategii. 

11.10.2010-Związkowcy z Enei protestują 

przeciwko prywatyzacji 
Wszystkie organizacje związkowe z grupy Enea za-
powiadają akcję protestacyjną przeciwko prywatyza-
cji Enei SA i zapowiadają akcje obywatelskiego nie-
posłuszeństwa. "Stanowczo sprzeciwiamy się sprze-
daży pakietu większościowego akcji Enea SA. Taka 
forma zbycia jest szkodliwa z punktu widzenia inte-
resów obywateli, stwarza realne zagrożenie utraty 
kontroli przez państwo nad strategiczną dziedziną, 
jaką jest elektroenergetyka" - napisali związkowcy z 
grupy kapitałowej we wspólnym oświadczeniu.  
W stanowisku podkreślono, że wielomiesięczne pró-
by środowisk społecznych w celu nawiązania debaty 
w sprawie prywatyzacji branży energetycznej ze 
stroną właściciela, reprezentowanej przez Aleksan-
dra Grada, Ministra Skarbu Państwa, należy uznać 
za całkowite fiasko. Nieprzebrana arogancja admini-
stracji rządowej przemieszana z manipulacją wize-
runkową, negatywnie oceniająca organizacje związ-
kowe, stworzyły bezrefleksyjny obraz w społeczeń-
stwie, który daje decydentom (MSP) usprawiedli-
wienie dla bezkarności i głupoty. Najprostsza ocena 
wypowiadanych słów strony rządowej przestała tra-
fiać obecnie do opinii publicznej, co poza samym 
incydentem sprzedaży spółki jest przejawem upadku 
demokracji i wolności" - czytamy w oświadczeniu.  
Zdaniem związkowców wieloletnie drenowanie fi-
nansów spółek skarbu państwa przez układy poli-
tyczne wszelakich partii i ich niejawnych grup inte-
resów staje się dzisiaj argumentem przeciwko robot-
nikom, dla których, przewrotnie, nieudolność w za-
rządzaniu i nadzorze właściciela jest karą wyznaczo- 
ną dla ludzi broniących miejsc pracy.  

Przedstawiciele NSZZ Solidarność GK Enea 
"W związku z powyższym już dzisiaj nie prosimy o 
rozmowę, a stawiamy ultimatum. Żądamy wstrzy-

mania procesów prywatyzacyjnych Enea SA. W in-
nym przypadku władza doświadczy ponownie siły, 

gniewu robotnika, któremu bardziej na sercu leży los 
własnego kraju niż politykom, których czas mierzo-

ny jest chciwością i chęcią zachowania władzy.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Nie strajkiem będziemy straszyć, na który rząd się 
uodpornił, lecz stanem choroby wyrażonej uczciwo-
ścią i patriotyzmem, którego władzy nie staje. Wy-

starczy naszym zdaniem dwudniowa absencja w pra-
cy by stwierdzić, bez płomiennych manifestacji, jak 
sobie poradzą z tym stanem menadżerowie z nadania 
politycznego" - napisali związkowcy. Zapowiadają, 
że decyzja w sprawie sprzedaży Enea stanie się zna-
kiem do powstania odruchu nieposłuszeństwa oby-
watelskiego.  
Pełna treść wystąpienia na naszej stronie –Menu-
Aktualności. 

12.10.2010 –O prywatyzacji i akcjach  

pracowniczych  z Zarządem Enea S.A. 
1.W Baranowie doszło do spotkania przedstawicieli 
Zarządu Enea S.A. oraz doradców Zarządu  z przed-
stawicielami załogi tj. związków zawodowych.  

Zarząd Enea S.A. + jego doradcy 
Głównym tematem spotkania była planowana pry-
watyzacja Enea S.A. Przedstawiono historycznie 
prowadzony proces prywatyzacji oraz aktualny stan 
zaawansowania   oraz planowany termin zakończe-
nia procesu prywatyzacji. Strona związkowa zwróci-
ła się do Zarządu o wystąpienie do właściciela o za-
warcie z przedstawicielami załogi  pakietu socjalne-
go w procesie prywatyzacji Enea-Zarząd  obiecał ,że 
to uczyni . 2.Udostępnianie akcji uprawnionym oso-
bom to następny temat przedstawiony przez przed-
stawicieli Zarządu Enea S.A. Przedstawiono aktual-
ny stan procesu udostępniania akcji pracowniczych. 
Poinformowano ,że ponad 4500 osób złożyło rekla-
macje z czego ponad 100 zostało uwzględnionych. 
Termin zakończenia podpisywania umów udostęp-
niania akcji pracowniczych w siedzibach Enei plano-
wany jest na początek grudnia 2010. Strona związ-
kowa zakwestionowała celowość wybrania BRE 
Banku jako prowadzącego proces zakładania rachun-
ków inwestycyjnych. Prowizja maklerska tego banku  
w przypadku  złożenia zlecenia sprzedaży akcji jest 
znacząco wyższa od innych biur maklerskich oraz 
nie we wszystkich Oddziałach istnieją biura  makler-
skie tego banku.3.Ewentualne rekompensaty za nie 
uznanie stażu  pracy w Operatorze do stażu akcyjne-
go, ubezpieczenia grupowe dla całej grupy Enea oraz  
premia prywatyzacyjna dla pracowników nie mają-
cych praw do akcji. Zarząd na te tematy nie chciał 
rozmawiać oświadczył ,że o nich  będzie mógł roz-
mawiać za około 4 tygodnie. 

15.10.2010 –Obchody 30 -lecia  NSZZ  

Solidarność RD Choszczno. 
Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność  Rejonu 
Dystrybucji Choszczno zorganizowała okoliczno-
ściowe spotkanie z okazji 30-lecia związku.  

Członkowie KW NSZZ Solidarność RD Choszczno 
W spotkaniu uczestniczyli byli i obecni działacze 
Solidarności z Rejonu Dystrybucji Choszczno , 
członkowie Komisji Wydziałowej oraz Prezydium 
Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. Po wy-
stąpieniach zaproszonych gości krótki referat oko-
licznościowy przedstawił Przewodniczący Komisji 
Wydziałowej Waldemar Ziółkowski. Były rozmowy  
wspomnienia  oraz sympatyczna atmosfera. Zasłuże-
ni działacze zostali uhonorowani nagrodami książko-
wymi.  

Wyróżnieni działacze z RD Choszczno 
Podczas spotkania poruszano również aktualne te-
maty związane z prywatyzacją ,restrukturyzacją oraz 
płacami. Kolegom z Komisji Wydziałowej z 
Choszczna gratulujemy pomysłu.  

18.10.2010-Obradowała KP NSZZ  

Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. po 
raz pierwszy w nowej siedzibie  obradowała Komi-
sja Podzakładowa z Gorzowa Wlkp. Po przyjęciu 
protokołu z ostatniego zebrania  oraz wysłuchaniu 
sprawozdania z działalności przystąpiono do realiza-
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cji wcześniej przyjętego programu zebrania. 

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Tematyka poruszana podczas zebrania: 
1.Prywatyzacja Enea S.A.- omówiono aktualny etap 
prywatyzacji Enea  oraz przedstawiono  inwestorów 
zainteresowanych kupnem  Enea S.A. 
2.Akcja protestacyjno-strajkowa -przedstawiono for-
my protestu w związku z prowadzonym procesem 
prywatyzacji oraz łamaniem prawa przez Pracodaw-
ców.3.Sprawy płacowe- zapoznano zebranych z 
efektami negocjacji płacowych z 22 września oraz 4 
października 2010 roku. Przekazano uzgodnienia 
płacowe z Dyrekcją Naszego Oddziału. 
4.Restrukturyzacja- omówiono prowadzony proces 
inkorporacji przez Energobud spółek EWiN i Ener-
gotrans. Przedstawiono plany Dyrekcji Oddziału Go-
rzów Wlkp. w zakresie dozorowania i sprzątania OD 
Gorzów. 5.Akcje pracownicze-zamieszanie jakie po-
wstało w związku z uruchomieniem procesu udo-
stępniania akcji  skłoniło KP do napisania  pisma do 
Zarządu Enea S.A. z powiadomieniem Komisji Mię-
dzyzakładowej Enea.  Pytania związane z procesem 
udostępniania akcji pracowniczych. Uruchomiony w 
dniu 14 października 2010  proces udostępniania ak-
cji pracowniczych w Oddziale Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. oraz wcześniejsza akcja uświadamiania pra-
cowników spowodowała wielkie zamieszanie oraz 
brak uzyskania wiarygodnych informacji dotyczą-
cych procesu udostępniania akcji oraz późniejszego 
etapu obrotu akcjami pracowniczymi. 
W związku z tym Zarząd Enea S.A. prosimy o wiary-
godną odpowiedź na następujące pytania: 
-Czy możliwe jest zawarcie w umowie nieodpłatnego 
zbycia akcji sposobu rozdysponowania akcji upraw-
nionych osób na wskazany rachunek inwestycyjny w 
dowolnym banku ?-Czy możliwe jest fizyczne przeka-
zanie uprawnionej  osobie akcji bez deponowania 
ich w BRE Banku ?-Dlaczego wybrano BRE Bank do 
realizacji procesu udostępniania akcji pracowni-
czych ,skoro ten bank ma największą prowizję ma-

klerską oraz  nie ma biur maklerskich w Oddziałach 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. i OD  Zielona Góra ? -
Czy prawdą jest ,że dopiero  od lutego 2012 roku 
potrzebny będzie rachunek inwestycyjny ? - Czy jako 
współwłaścicielom należy się nam dywidenda w 
przypadku podjęcia decyzji przez WZA a jeżeli tak to  
w jaki sposób będzie ona nam przekazana.- Dlacze-
go pracownicy BRE Banku , którzy założyli rachunek 
inwestycyjny  naszym pracownikom  nie mogą jego 
zamknąć i  odsyłają  te osoby  do Poznania lub 
Szczecina ? -Czy podpisanie umowy o nieodpłatnym 
zbyciu akcji jest jedynym dokumentem wymaganym 
do stania się akcjonariuszem Enea S.A. ? -Czy prze-
kazanie akcji przez BRE Bank na wybrany przez 
uprawnionego do akcji  rachunek inwestycyjny bę-
dzie nieodpłatne?  Prosimy o pilną odpowiedź . 
6.Sprawy różne wolne wnioski-udzielono jednej za-
pomogi losowej członkowi naszej organizacji oraz  
poinformowano o Zabawie Andrzejkowej organizo-
wanej przez Fundację dla Solidarności. 

19.10.2010 -26 rocznica zabójstwa ks.  

Jerzego Popiełuszki 
Jerzy Popiełuszko 
był kapłanem w pa-
rafii św. Stanisława 
Kostki w Warsza-
wie. Odprawiane 
przez niego Msze za 
Ojczyznę gromadzi-
ły tysiące ludzi. W 
swoich homiliach 
ksiądz Jerzy mówił 
o prawach człowie-
ka i obronie ideałów 
"Solidarności".  
Podczas swojej 
działalności wielo-
krotnie był zastra-
szany i szykanowa-

ny przez SB. 19 października 1984 roku funkcjona-
riusze SB porwali go i zamordowali. 
Jego pogrzeb zgromadził milion ludzi i przerodził 
się w wielką manifestację przeciw komunistycznej 
władzy. Wkrótce po śmierci ksiądz został powszech-
nie uznany za męczennika okresu komunizmu. Jego 
proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1997 roku, 
natomiast ogłoszenie błogosławionym Kościoła ka-
tolickiego odbyło się 6 czerwca 2010 w Warszawie 
na placu Piłsudskiego. Mszy świętej beatyfikacyjnej 
przewodniczył arcybiskup Angelo Amato, prefekt 
Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, który w imieniu 
papieża Benedykta XVI odczytał akt beatyfikacyjny. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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20-22.10.2010 XXV KZD NSZZ  

Solidarność –Piotr Duda nowym Przewod-

niczącym  KK NSZZ Solidarność 
Wrocław -313 delegatów z całego kraju spotkało się  
na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidar-
ność by dokonać wyboru władz związku na kadencję 
2010-2014 .Po wysłuchaniu sprawozdania z działal-
ności Komisji Krajowej złożonego  przez dotychcza-
sowego Przewodniczącego Janusza Śniadka oraz 
Przewodniczącego  Krajowej Komisji Rewizyjnej 
przystąpiono do wyborów szefa związku na nową 
kadencję. 

Przedstawiciele ZR Gorzów Wlkp. na KZD  
Nowym przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność" został  wybrany Piotr Duda, do tej po-
ry szef śląsko-dąbrowskiej "S". Na  Piotra Dudę za-
głosowało 166 delegatów zaś na  Janusza Śniadka 
139. Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania dele-
gaci owacjami na stojąco gratulowali  P.Dudzie, 
skandując na przemian: "Piotrek, Piotrek" i 
"Solidarność, Solidarność".  J.Śniadkowi sala rów-
nież na stojąco podziękowała.P. Duda osobiście 
dziękował Śniadkowi za przewodniczenie związku 
w latach 2002-2010 oraz zaprosił do dalszej  współ-
pracy w Komisji Krajowej , zaproszenie zostało 
przyjęte. 
Politycy  powinni się uczyć jak po wyborach prze-

kazuje się władzę. 
Delegaci wybrali również 100 osobową Komisję 
Krajową oraz 15 osobową Komisję Rewizyjną. W 
przyjętych uchwałach i stanowiskach delegaci zobo-
wiązali nowo wybrane władze związku do podjęcia 
skutecznych  działań mających na celu walkę z pato-
logiami jakie panują w naszym kraju. Zjazd między 
innymi przyjął protest w sprawie łamania praw pra-
cowniczych i związkowych w procesach restruktury-
zacyjnych i prywatyzacyjnych w branży energetycz-

nej. W przyjętym stanowisku delegaci zwrócili  rów-
nież uwagę na nierzetelnych inwestorów występują-
cych  w branży energetycznej. 
Zjazd przyjął również Uchwałę Programową. 
Sylwetka P.Dudy. 
W NSZZ „S” od 1980 r., kiedy zaczął pracę w Hucie 
Gliwice na stanowisku tokarza. W latach 1981-83 
jako komandos służył w elitarnej VI Pomorskiej Dy-
wizji Powietrzno-Desantowej, w tym w siłach ONZ w 
Syrii. Po skończeniu służby wojskowej wrócił do 
pracy w hucie. 
W 1992 r. został wybrany na przewodniczącego ko-
misji zakładowej. Trzy lata później został wybrany 
do Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego. 
Od 8 lat jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność". Od 1998 r. jest prezesem Fundacji na 
Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy - największej w 
regionie pozarządowej instytucji zajmującej się or-
ganizacją letniego wypoczynku dla dzieci. Jest też 
członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP oraz 
wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialo-
gu Społecznego. Ma 48 lat. Mieszka w Gliwicach. 
Żonaty, ma dwoje dzieci: 25-letniego Marcina i 22-
letnią Sabinę. Interesuje się sportem i muzyką. 
Więcej zdjęć ze zjazdu na naszej stronie interneto-
wej. 

25.10.2010 Restrukturyzacja  

wewnętrzna w OD Gorzów Wlkp. 
Dyrekcja Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. , 
Przedstawiciele Spółki Energobud oraz przedstawi-
ciele związków zawodowych  z terenu działania OD 
Gorzów Wlkp. spotkali się w Centrali Oddziału.  
Celem  spotkania było uzgodnienia zasad przejścia 
pracowników Operatora zatrudnionych przy dozoro-
waniu i sprzątaniu do spółki Energobud Leszno Od-
dział w Gorzowie Wlkp. Wstępnie uzgodniono pro-
jekt porozumienia w w/w sprawie. Ewentualne po-
prawki można zgłaszać do 2.11.2010r. Porozumienie 
zakłada nie pogorszenie warunków pracy i płacy 
oraz utrzymanie dodatkowych uprawnień zawartych 
w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz za-
wartych porozumień.Planowany termin przejęcia 
pracowników to 1.12.2010 r. 
 

 
 
 
 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

 
Dyrekcja OD Gorzów Wlkp. 
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1975 Ćwiczenia OC w ZE Gorzów. 

Zarobki Prezesów w Polsce 

 

Propaganda PRL 

Okiem Jujki 

Złote myśli 

 

Liczby miesiąca. 
-16,1 proc. emerytur mieści się w przedziale od 120-
00 do 1400 zł. Tej wysokości emeryturę dostaje naj-
więcej Polaków. 10,6 proc. emerytów dostaje od 800 
zł do 1000 zł., a 4 proc. otrzymuje poniżej 700 zł. - 
21,3 proc. – taki odsetek wśród zarejestrowanych 
bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, w wieku od 
19 do 24 lat 

Humor z  Internetu 
Po latach okazało się ,że Platformie nie  

podobają się dopalacze .Bo tumanią ludzi. 
Ogłupiają .  Rozmiękczają mózg.  
A Platforma nie lubi konkurencji. 

 

Archiwum Czesława M. 

 

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. 
Zwyciężyć i spocząć na laurach  

to klęska” J. Piłsudski 
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