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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
21.05.2011 –X edycja Turnieju  
Solidarności w piłce siatkowej . 

Już po raz 10 zwolennicy aktywnego wypoczynku 
spotkali się  by rywalizować o Puchar Solidarności 
w piłce siatkowej. Na tegoroczną  edycję Turnieju o 
Puchar Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
Enea Oddział Gorzów Wlkp. w Sulęcinie zjawiło się 
osiem  drużyn w tym jedna z Niemiec . 

Prezentacja drużyn . 
Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i 
wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jed-
ną przedstawicielkę płci pięknej. Zawody przebiega-
ły w sportowej atmosferze a o zwycięstwie w po-
szczególnych pojedynkach często decydował  
tay-brek . 

Zwycięzcy Drużyna RD Sulęcin 
Wyniki turnieju: 
1-Rejon Dystrybucji Sulęcin 1 
2-Centrala Gorzów Wlkp. 1 
3-Centrala Gorzów Wlkp. 2 

4- Rejon Dystrybucji Sulęcin 2 
5- Eon-Edis (Niemcy) 
6- Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie 
7- Rejon Dystrybucji Choszczno 
8- Rejon Dystrybucji Dębno 

II miejsce Drużyna Centrali I 
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodni-
ków turnieju: 

Najlepsza zawodniczka Małgorzata Kos z córeczką. 

 

Najlepszy zawodnik Mariusz Ciszak (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się 
do pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego 
„KORMORAN” gdzie przy potrawach z grilla moż-
na było uzupełnić stracone kalorie . Organizatorom –
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność RD Sulę-
cin serdeczne podziękowania za jak zwykle wzoro-
wą organizację. 
Więcej zdjęć z turnieju na naszej stronie interne-
towej. Menu –Galeria zdjęć –Sport i rekreacja. 

25.05.2011 Wspólne posiedzenie  
KP Gorzów Wlkp. i Zielona Góra 

W Gorzowie na wspólnym posiedzeniu spotkali się 
członkowie Komisji Podzakładowych NSZZ Soli-
darność Enea z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp.  

Uczestnicy wspólnego posiedzenia 
Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół  z posiedzenia KP 
Gorzów z 20 kwietnia 2011 
2.Przyjęto kolejne trzy osoby w szeregi KP Gorzów 
Wlkp. 
3.Wysłuchano sprawozdania z działalności złożone-
go przez K. Gonerskiego i R. Jusisa. 
4.Restrukturazacja grupy kapitałowej Enea. Zapo-
znano się z planami restrukturyzacyjnymi dotyczą-
cymi BOK i handlu hurtowego w Enea S.A. Z deza-
probatą przyjęto działania Zarządu Operatora stosu-
jącego metodę faktów dokonanych, ostatni przykład 
likwidacja Rejonu Dystrybucji Kościan. Upoważnio-
no członków Komisji Międzyzakładowej do konty-
nuowania sporu zbiorowego związanego z tym tema-
tem. 
5.Spór płacowy w Operatorze-zapoznano się z aktu-
alnym stanem rokowań z udziałem mediatora oraz 
udzielono wytycznych dla negocjatorów na dalsze 
rokowania. Negocjacje należy zakończyć przed wa-
kacjami. 
6.Płaca minimalna. Zapoznano się z inicjatywą usta-
wodawcza przygotowaną  przez Komisję Krajową 
NSZZ Solidarność zwiększenia płacy minimalnej do 
wysokości 50 % średniej płacy . Przekazano materia-
ły do Komisji Wydziałowych celem zbierania podpi-
sów popierających ten projekt. 
7.Ogólnopolskie akcje protestacyjne. Trwa pogoto-
wie protestacyjne ogłoszone przez K.K. Zapoznano 

się z planami akcji protestacyjnych i postanowiono 
wziąć w nich czynny udział. 
8.Udział w proteście „POLITYKA WASZA BIEDA 
NASZA” w Gorzowie Wlkp. Po zakończeniu wspól-
nego posiedzenia członkowie KP wzięli udział w 
manifestacji , która przeszła ulicami Gorzowa Wlkp. 
pod Urząd Wojewódzki. 
25.05.2011 „POLITYKA WASZA BIEDA 
NASZA” manifestacja w Gorzowie Wlkp. 

Około 2 tys. związkowców i sympatyków Solidarno-
ści wzięło udział w  demonstracji sprzeciwu wobec 
polityki rządu, która odbyła się w Gorzowie Wlkp. 
pod hasłem „POLITYKA WASZA BIEDA  
NASZA” 

Czoło demonstracji w Gorzowie Wlkp 
Na demonstrację zjechali związkowcy z Zielonej 
Góry, , Krosna Odrzańskiego, Świebodzina, Sule-
chowa, Jordanowa, Międzyrzecza, Kostrzyna, Witni-
cy, Strzelec Krajeńskich, Dobiegniewa, Drezdenka i 
oczywiście Gorzowa Wlkp.  

Przedstawiciele Enei na manifestacji 
W demonstracji nie mogło zabraknąć przedstawicieli 
Enei, którzy w liczbie  50 stawili się na manifesta-
cji.  Stawiła się także blisko 20 osobowa grupa kibi-
ców Stali Gorzów, którzy także chcieli zaprotesto-
wać przeciwko ograniczani wolności słowa na sta-
dionach. Demonstranci na blisko 2 godziny sparali-
żowali główne ulica miasta maszerując pod Urząd 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Wojewódzki, gdzie chcieli wręczyć swoją petycję 
wojewodzie Helenie Hatce. 

Uczestnicy manifestacji pod UW w Gorzowie Wlkp. 
 Pani Wojewody nie było w Urzędzie więc petycję 
przyjął v-ce Wojewoda J. Świrepo. Podobne manife-
stacje odbyły się  przed Urzędami Wojewódzkimi w 
całym kraju i wzięło w nich udział kilkadziesiąt ty-
sięcy uczestników. 
Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria 
zdjęć-Pikiety-manifestacje-strajki.  

27.05.2011 Rokowania płacowe w  
Enea Operator-brak porozumienia. 

W Poznaniu na kolejnej turze rokowań w prowadzo-
nym sporze zbiorowym spotkały się strony dialogu 
społecznego w Enea Operator. W rokowaniach 
uczestniczył mediator z listy MPiPS.  

Strona pracodawcy podczas rokowań 
Podczas ostatnich rokowań strona związkowa suge-
rowała rejestrowanie przebiegu negocjacji ponieważ 
strona pracodawcy nie pamięta swoich wcześniej-
szych obietnic.. Strona pracodawcy przygotowała 
kamery wideo , które gotowe były do rejestracji tej 
tury rokowań. Jednak obwarowania czyli zgoda 
wszystkich uczestników na wykorzystanie wizerun-
ku , kopiowanie dla strony społecznej nagranych ma-
teriałów, sposób przechowywania nagranego mate-
riału , zakaz rozpowszechniania bez zgody uczestni-
ków spowodowały ,że zrezygnowano z rejestrowania 
przebiegu negocjacji. Niestety po raz kolejny nie 
udało się uzgodnić polityki płacowej w Operatorze. 

Strona związkowa znacząco obniżyła swoje żądania 
płacowe i posiadany fundusz płac pozwalał na zrea-
lizowanie tych żądań. Jednak strona pracodawcy nie 
zgadza się na przeznaczenie  większości środków na 
przeszeregowań płac zasadniczych, uważa ,że środki 
te powinny być przeznaczone na fundusz motywa-
cyjny. Ze strony pracodawcy padła deklaracja po-
dzielenia się bardzo dobrym wynikiem osiągniętym 
przez Operatora w 2010 r. , wymaga to jednak do-
datkowych uzgodnień i w związku z tym potrzeba 
jeszcze dodatkowego czasu.   

1.06.2011 PODNIEŚMY POLAKOM 
PŁACĘ MINIMALN Ą  

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Go-
rzów Wlkp. włączyła się w ogólnopolską akcję zbie-
rania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy 
o wzroście płacy minimalnej. Obecnie płaca mini-
malna jest na żenująco niskim poziomie i wynosi - 
1386 zł. brutto . Ceny w naszym kraju dorównują już 
tym w najdroższych państwach UE najwyższy czas 
podjąć działania celem podnoszenia wynagrodzeń . 
Rozwiązanie przygotowane przez NSZZ Solidarność 
zakłada stopniowe zgodne ze wzrostem gospodar-
czym podniesienie płacy minimalnej do poziomu 50 
% przeciętnego wynagrodzenia . Dziś byłoby to ok. 
1700 zł brutto. Zbieranie podpisów spotkało się z 
dużym poparciem pracowników Centrali Oddziału w 
Gorzowie Wlkp. W pierwszym dniu zbierania podpi-
sów akcję poparło 150 osób. Wśród osób popierają-
cych inicjatywę ustawodawczą NSZZ Solidarność  
 znalazł się także Prezes Stali Gorzów –Władysław 
Komarnicki. W sumie udało nam się zebrać ponad  

Władysław Komarnicki poparł nasza akcję 
400 podpisów. Jeszcze można złożyć swój podpis 
pod tą słuszną inicjatywą –zapraszamy.  
 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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2.06.2011 Z Zarządem Enea S.A. o  
Strategii i Spółce ELKO-Trading. 

W Baranowie spotkały się strony dialogu społeczne-
go w Enea S.A. 

Przedstawiciele Zarządu Enea S.A. 
1. W pierwszej części spotkania stronę społeczną 
zapoznano ze Strategią korporacyjną GK Enea na 
lata 2010-15.Strategia przyjęta w sierpniu 2010 pod-
legała modyfikacjom i jej poprawiona wersja została 
przyjęta przez Radę Nadzorczą Enea S.A.31.maja 
2011. Aktualna wersja strategii jest bardzo ogólna i 
zawiera hasłowe kierunki w jakich będzie szła spół-
ka w najbliższych latach. Niestety podobnie jak stra-
tegia przedstawiona związkom w styczniu 2010 r. 
tak i ta nie zawiera skutków społecznych konkret-
nych posunięć i z tego względu jest nie do przyję-
cia . Dowolne zmienianie klocków w strukturach 
organizacyjnych wiąże się z bardzo konkretnymi za-
grożeniami uprawnień pracowniczych. Strona związ-
kowa domaga się zdefiniowania tych zagrożeń oraz 
stosownych uzgodnień , które pozwolą skutecznie 
zabezpieczyć interesy pracownicze w prowadzonych 
działaniach restrukturyzacyjnych. 
2.Druga część spotkania poświęcona była planom 
powołania spółki ELKO Trading. Powołana  spółka 
córka dla Elektrowni Kozienice i wnuczka dla Enea 
S.A. ma przejąć handel hurtowy prowadzony  do-
tychczas przez oba podmioty. Osoby referujące plan 
połączenia  przedstawiały uzasadnienia do powoła-
nia takiej spółki oraz  zapewniały , że żadnemu pra-
cownikowi przenoszonemu do spółki ELKO Trading 
nie zostaną zaproponowane gorsze warunki pracy i 
płacy od obecnie posiadanych. Stronie społecznej 
brakowało w uzasadnieniu celowości powołania 
spółki aspektów ekonomicznych całego przedsię-
wzięcia . Podkreślono ,że takie działania wiążą ze 
sobą konieczność zawarcia stosownego porozumie-
nia gwarantującego bezpieczne przejście pracowni-
ków do nowego podmiotu. Do zawarcia porozumie-
nia potrzebne będzie przeprowadzenie analizy po-
równawczej uprawnień pracowniczych oraz wyna-
grodzeń w dwóch łączonych podmiotach. Strona 
pracodawcy  zobowiązała się przesłać projekt poro-
zumienia oraz przedstawić stosowne analizy. 

 

 
2.06.2011 Zawarto porozumienie  

płacowe w Operatorze. 
Kolejna tura rokowań w ramach prowadzonego spo-
ru zbiorowego miała rozpocząć się o godz. 16.00 
ostatecznie rozpoczęła się  o godz. 19.30. Przyczyną 
opóźnienia był mediator Jacek Męcina , który miał 
problemy z dotarciem do miejsca rokowań czyli do 
Baranowa. Rokowania zakończyły się o godz. 22 .50 
i przyniosły długo oczekiwany kompromis. Zawarto 
warunkowe porozumienia płacowe .Podwyżka płac 
zasadniczych dla wszystkich pracowników Operato-
ra  od czerwca 2011 wyniesie 120 zł. Możliwa jest 
jeszcze wypłata nagrody z zysku za 2010 r. wymaga 
to jednak zgody WZA. Więcej szczegółów na temat 
zawartego porozumienia jest do uzyskania w siedzi-
bach związku. 

Strona społeczna podczas negocjacji 

14.06.2011 Posiedzenie ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność 

W Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne posiedzenie 
Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ 
„Solidarność”, Po wysłuchaniu informacji z prac 
Prezydium ZR przystąpiono do realizacji wcześniej 
przyjętego programu zebrania. Tematyka poruszana 
podczas zebrania: 
1- Podsumowano wojewódzką manifestację 
"Polityka Wasza - Bieda Nasza" jaka odbyła się 25 
maja 2011 w Gorzowie Wlkp. Podziękowano uczest-
nikom za tak liczny udział w manifestacji. 
2- Przedstawiono informację dotyczącą kandydowa-
nia na ławników w sądach na kadencję 2012-
2015.Zapoznano członków ZR z wymogami jakim 
powinni się wykazać  kandydaci na ławników. Kan-
dydaci mogą się zgłaszać do końca czerwca 2011. 
3- Podjęto uchwałę o zwołaniu II Sesji VIII Walnego 
Zebrania Delegatów ZR Gorzów  NSZZ 
„Solidarność” na dzień 16 września 2011 roku 
4- Omówiono akcję zbierania podpisów pod obywa-

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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telskim  projektem ustawy o podwyższeniu płacy 
minimalnej. 

Członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu. 
5- Przewodniczący ZRG przedstawił relację z posie-
dzenia Krajowego Sztabu Protestacyjnego i Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. 
6- Dyskutowano nad przygotowaniami do manifesta-
cji ogólnopolskiej w Warszawie pod hasłem 
„Polityka Wasza-Bieda Nasza” która odbędzie się 30 
czerwca 2011.Przyjęto uchwałę zobowiązującą Ko-
misje Zakładowe i Międzyzakładowe do uczestnic-
twa w tej manifestacji. 
7- Przedstawiono sytuację w zakładach pracy nasze-
go regionu.                                                 
8- Omówiono przygotowania do obchodów XXX 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.                                                     
9-Ustalono termin następnego posiedzenia ZR-23 
sierpnia 2011. 

14.06.2011 Projekt restrukturyzacji 
- BOK do BUT 

Przedstawiciele Zarządu Enea S.A. zaprosili przed-
stawicieli strony społecznej do Poznania celem zapo-
znania ich z projektem wydzielenia części Biura Ob-
sługi Klienta z Enea S.A. do spółki Biuro Usług 
Technicznych S.A. (BUT).  

Uczestnicy spotkania. 
Przedstawiona prezentacja nie zawierała skutków 
społecznych tych działań. Harmonogram , który za-
kłada przejście pracowników od 1 sierpnia 2011 do 
BUT nie zawiera zawarcia porozumienia ze stroną 
społeczną . Przenoszenie w pierwszym etapie 130 
pracowników bez zabezpieczenia ich praw  w sto-
sownym porozumieniu jest nie do przyjęcia.  Przed-

stawiciel Zarządu zadeklarował przygotowanie  
przez wynajętą kancelarię projektu stosownego po-
rozumienia i przesłanie go stronie społecznej do 21 
czerwca 2011. Strona społeczna w ciągu dwóch ty-
godni zapozna się z projektem i przedstawi swoje 
propozycje. Strona pracodawców zadeklarowała się 
pokryć stronie społecznej koszty doradztwa prawne-
go w tym procesie. Przedstawiony model obsługi 
Klientów  zakłada przejmowanie zadań od Enea 
Operatora  począwszy od III kwartału 2011. Czy i na 
jakich zasadach będą przejmowani pracownicy Ope-
ratora?. Na to i na wiele innych pytań nie było odpo-
wiedzi , gdyż jak twierdzili  przedstawiciele praco-
dawcy trwa proces stosownych uzgodnień w ramach 
komitetu sterującego , w komitecie sterującym jest 
między innymi Prezes Enea Operatora.   

17.06.2011 Posiedzenie  
MK NSZZ Solidarność Enea. 

W Baranowie spotkali się członkowie Międzyzakła-
dowej Komisji NSZZ Solidarność Enea.  

Członkowie MK NSZZ Solidarność Enea  
Tematyka obrad MK: 
1.-Członkowie Prezydium MK przekazali sprawoz-
danie  z działalności   od ostatniego zebrania tj. od 
17 marca 2011r. 
2.Sprawy płacowe- podsumowano negocjacje płaco-
we w Enea Operator i innych spółkach grupy Enea. 
Przedstawiono  wstępne warunkowe porozumienie 
płacowe w Enea Operator. Dużą dyskusję wywołała 
sprawa funduszu motywacyjnego czyli składnika 
płacowego którego nie ma w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy w Enea.   
3.Łamanie prawa pracy w Enea S.A. i Operatorze. 
Bardzo krytycznie oceniono przypadki łamania pra-
wa pracy oraz uchylanie się od rokowań w ramach 
sporu zbiorowego. Ponownie wezwano Zarząd Ope-
ratora do podjęcia rokowań w związku z żądaniem z 
26 kwietnia 2011r. Mecenas Paweł Cierkoński 
przedstawił  opinię prawną w zakresie legalności 
sporu zbiorowego związanego ze zgłoszonym żąda-
niem. Oficjalnym pismem wezwano Zarząd   Opera-
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tora do podjęcia rokowań.    
4.Pozwy Sądowe przeciwko Enea S.A. Podsumowa-
no akcję składania pozwów w związku z niezalicze-
niem stażu pracy  w Operatorze do stażu akcyjnego. 
Na obecnym etapie ponad 400 pracowników złożyło 
stosowne pozwy. Pierwsze rozprawy odbędą się w 
sierpniu i wrześniu 2011. 

Członkowie MK NSZZ Solidarność Enea 
5.Strategia  grupy Enea. Komisja negatywnie zaopi-
niowała strategię przedstawioną stronie społecznej 2 
czerwca 2011 r. Strategia nie zawiera skutków spo-
łecznych plonowanych działań oraz jest bardzo ogól-
na nie pokazuje docelowych struktur poszczegól-
nych działalności i z tego powodu jest nie do przyję-
cia przez NSZZ Solidarność. Stosowne stanowisko 
w tej sprawie przesłano do Zarządu Enea S.A. 
6.Restrukturyzacja grupy Enea. Omówiono prowa-
dzone projekty restrukturyzacyjne tj. przeniesienie 
Handlu Hurtowego z Enea S.A. do ELKO Trading i 
części BOK Enea 
S.A. do BUT. Przed 
przystąpieniem do 
finalizacji tych 
przedsięwzięć ko-
nieczne jest zawar-
cie trójstronnego 
porozumienia gwa-
rantującego pra-
cownikom niepo-
gorszenie warun-
ków  pracy i płacy. 
W tej kwestii zajęto 
stosowne stanowi-
sko i przesłano je 
stronie pracodaw-
ców . 
7.Regulamin  Pracy 
Enea S.A. Nega-
tywnie zaopiniowa-

no nowy Regulamin Pracy w Enea S.A. Szereg zapi-
sów jest dla pracowników gorszych od dotychczas 
obowiązujących. 
8.Manifestacja w Warszawie 30.06.2011r. Omówio-
no przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji 
organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ Soli-
darność. Poszczególne Komisje Podzakładowe we-
zmą w niej udział i zaapelują do swych członków o 
udział w manifestacji. 
9.Wypowiedź Prez. Enea S.A. dla Rzeczpospolitej.  
Bardzo negatywnie oceniono wypowiedź P. Owczar-
ka   jakoby w Enea były 50 % przerosty zatrudnie-
nia . Wypowiedź była publikowana na portalach in-
ternetowych i przedstawiła  nieprawdziwy obraz 
Enei. MK zajęła w tej sprawie stanowisko i wysłała 
je do Zarządu Enea S.A.   
=====================================                                                                 
W tym roku mija 30 lat od czasu wprowadzenia stanu 
wojennego. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Go-
rzowie Wielkopolskim przygotowuje uroczystości zwią-

zane z tym dramatycznym momentem naszej historii. 
Chcielibyśmy zaprosić na nie szczególnie gorąco osoby, 
które uczestniczyły w strajkach 14-16 grudnia 1981 roku, 
a szczególnie tych którzy zostali pobici i zatrzymani po 
strajku w Zakładach Mechanicznych. Dlatego prosimy o 
zgłaszanie się tych osób do naszego biura i pozostawienie 
nam swoich danych adresowych, abyśmy mogli wystoso-

wać zaproszenia do udziału w obchodach.  
Informacje o adresach i telefonach kontaktowych proszę 
składać w siedzibie ZRG NSZZ „S” przy ul. Borowskie-
go 31 (w dni powszednie w godzinach 8.30-15.00) lub 

przesyłać pocztą elektroniczną na adres:  
solidarnosc.gorzow@op.pl  

======================================== 

Zarobki w Polsce   

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Humor z Internetu 

Bajka o Donaldzie 
Był Donald uczciwy, reformował państwo awanso-
wał prawych, brzydziło go kłamstwo urzędników 
karał, sam kajał się przed ludem wszystko ciężka 

pracą, nic nie zdziałał cudem. 
 

Archiwum Czesława M. 

Lata 90-te-Szkolenie BHP 
 

Okiem Jujki 

Złote myśli  

 

Chcesz poprzeć inicjatywę ustawodawczą 

NSZZ Solidarność  zgłoś się do nas. 

 
Liczby miesiąca: 

 
-Z 95 mld. zł.  udało się  wykorzystać 35 mld. zł.  w 
2010 roku na organizację EURO 2012. 
-Z zaplanowanych 35 mln. zł. wydano 83,1 mln. zł. 
na wynagrodzenia urzędników  w 2010 r. 
-3430 zł. wyniosła średnia płaca w Polsce  w 2010 r. 
Najniższa średnia płaca wśród miast wojewódzkich  
jest w Gorzowie Wlkp-2821 zł, drugie od końca 
miejsce zajmuje Zielona Góra-2893 zł. Najwyższe  
średnie zarobki są w Katowicach -4703 zł i w War-
szawie-4483 zł. 
-Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 
2011 r. wzrosły o 5 % w stosunku do maja 2010 r. 
Jest to najwyższy  od 10 lat  wskaźnik inflacji w  
Polsce. 
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Praca jest dla człowieka, a nie  
człowiek dla pracy.       JP II 


