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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
30.06.2011 WIELKA MANIFESTACJA 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ W WARSZAWIE 
Ulicami Warszawy przeszła wielka manifestacja 
"Solidarności". W proteście , wzięło udział ponad 60 
tysięcy ludzi.  

Zbiórka uczestników na Placu Piłsudskiego  
Manifestacja, zorganizowana została przez Komisję 
Krajową NSZZ Solidarność jej głównym hasłem by-
ło "Polityka wasza - bieda nasza", Wśród uczestni-
ków nie mogło zabraknąć przedstawicieli Gorzow-
skiego Zarządu Regionu wśród których najliczniej-
szą grupą byli przedstawiciele KP NSZZ Solidarność 
Enea-42 osoby. Protestowaliśmy przeciwko polityce 
rządu. Domagaliśmy się podniesienia płacy minimal-
nej do poziomu 50-ciu procent średniej krajowej, 
zwiększenia liczby osób upoważnionych do korzy-
stania z pomocy społecznej, czasowego obniżenia 
akcyzy na paliwa i przeznaczenia większych środ-
ków na walkę z bezrobociem.  

„Solidarności” nie może zabraknąć tam, gdzie 
ludziom pracy dzieje się krzywda”  
W oczekiwaniu na rozpoczęcie manifestacji 
na specjalnie na ten cel przygotowanej sce-
nie można było wysłuchać zespołu covero-
wego Friday Feeling Band, który grał przeboje pol-

skiej muzyki rockowej lat 80 oraz Pawła Kukiza i 
zespołu Piersi. W przerwach między koncertami na 
telebimach wyświetlane były klipy wideo z niespeł-
nionymi obietnicami rządzącej koalicji. Były tam m. 
in. takie perełki jak “Naczelną zasadą polityki fi-
nansowej mojego rządu będzie stopniowe obniża-
nie podatków i innych danin publicznych” czy 
”Tanie państwo dzięki tej ekipie i tej koalicji sta-
nie się faktem szybciej niż ktokolwiek może się 
spodziewać”.  

Wymarsz uczestników z Placu Piłsudskiego 
Około godz. 14.00 ruszyliśmy w stronę Sejmu. Pod 

Sejmem rozstawiliśmy 560 krzeseł jako symbol inte-
resowności polskich polityków. Na znak protestu 

przeciwko takiemu postępowaniu parlamentarzystów 
protestujący podpalili krzesła i udali się pod Kance-
larię Premiera. Delegację związkowców przyjął tam 
premier Donald Tusk. - Po raz pierwszy zostaliśmy 
przyjęci przez samego pana premiera oraz ministra 
Boniego - powiedział Piotr Duda - Pan premier za-
proponował utworzenie wspólnych zespołów, które 
zaczną pracować nad niektórymi naszymi postulata-
mi. To dobry znak. Nasza manifestacja nie pójdzie 
na marne. Około godziny 17 manifestacja dobiegła 

końca i mogliśmy udać się w drogę powrotną do Go-
rzowa Wlkp  gdzie dotarliśmy ok. 2.00 1.07.2011r. 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA 
UCZESTNIKÓW PROTESTU . CEL JAKI 

PRZYŚWIECAŁ DEMONSTRACJI NA  
PEWNO WART BYŁ PO ŚWIĘCENIA DWÓCH  

NIEPRZESPANYCH NOCY . 
Treść petycji  złożonej na ręce Premiera, więcej 
zdjęć oraz relacje video  na naszej stronie internet. 

 

Warszawa 30.06.2011         (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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30.06.2011 Dywidenda za 2010 rok ustalona. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Enea zdecy-
dowało o przeznaczeniu na dywidendę 194,23 mln zł 
z zysku za 2010 r. Oznacza to wypłatę w wysokości 
0,44 zł na jedną akcję.  "Zgodnie z uchwałą (...) usta-
lony został następujący sposób podziału zysku netto 
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 
364.386.000,00 zł: 1.wypłata dywidendy dla akcjo-
nariuszy 194.234.734,32 zł, tj. 0,44 zł zysku na jedną 
akcję; 2.zwiększenie kapitałów rezerwowych z prze-
znaczeniem na finansowanie inwestycji – 
170.151.265,68 zł" - czytamy w komunikacie. 
Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 
11 sierpnia 2011 roku, a termin wypłaty dywidendy 
na 1 września 2011 roku.W ujęciu jednostkowym, w 
2010 roku spółka miała 364,39 mln zł zysku netto 
wobec 305,41 mln zł zysku rok wcześniej. Enea mia-
ła 639,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2010 roku wobec 513,59 mln zł zysku rok wcze-
śniej. W 2010 walne zgromadzenie spółki zdecydo-
wało o wypłacie 167,75 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję 
dywidendy z zysku za 2009 rok.  
W jaki sposób można odebrać dywidendę: 
Wszyscy ,którzy założyli rachunek inwestycyjny w 
BRE  Banku  będą mieli przelaną  dywidendę na 
swój rachunek inwestycyjny. Jeżeli będą chcieli 
przelać tą kwotę na inny rachunek mogą  osobiście 
zrobić to w siedzibie Domu Inwestycyjnego lub zro-
bić dyspozycję przez telefon. Wszyscy , którzy nie 
mają rachunku inwestycyjnego w BRE Banku  na 
specjalnym druku muszą podać numer rachunku 
bankowego na , który ma być przelana  dywidenda. 
Wypełniony druk można złożyć osobiście lub wysłać 
pocztą na adres –Dom Inwestycyjny BRE Banku 
S.A. ul. Półwiejska 42,  61-888 Poznań. . Dywiden-
dę wypłaci Enea 1 września 2011 r. Kwestie podat-
kowe od dywidendy załatwia Enea. Druk dostępny 
na naszej stronie-Menu-Dokumenty. 

6.07.2011 Restrukturyzacja handlu  
hurtowego. 

W Kozienicach spotkali się przedstawiciele Enea 
S.A. i strony społecznej .  

Strona pracodawców podczas negocjacji 

Głównym celem spotkania było zawarcie porozu-
mienia  na okoliczność przejścia pracowników zaj-
mującego się handlem hurtowym z Enea S.A. do  
spółki ELKO Trading . Strona społeczna podkreśli-
ła ,że jest przeciwna takim planom  jednakże chcąc 
zabezpieczyć interesy pracownicze w procesach go-
spodarczych  za , które odpowiedzialność ponosi 
pracodawca przystąpiła do negocjacji  stosownego 
porozumienia.  
Związki zawodowe zarzuciły pracodawcy nie wy-
wiązanie się z obowiązków wynikających z prawa 
pracy a związanych z przenoszeniem pracowników. 
Przed przystąpieniem do negocjacji porozumienia  
strona społeczna zażądała dostarczenia: kompletnej 
listy przenoszonych pracowników oraz majątku jaki 
zostanie przeniesiony razem z pracownikami, struk-
tury organizacyjnej ELKO Trading , alokacji pra-
cowników w nowych strukturach, analiz porównaw-
czych  ZUZP ENEA i ELKO, analizy uprawnień 
pracowniczych wynikających z porozumień i umów 
w ENEA i ELKO, analizy PPE oraz sposobu zapew-
nienia ciągłości ubezpieczeniowej.  

8.07.2011 Końcowe porozumienie sporu 
płacowego. Nie podjęcie rokowań w  

drugim sporze. 
Strony dialogu społecznego w Operatorze w obecno-
ści mediatora z listy MP i PS- J. Męciny  zakończyły 
spór płacowy w Operatorze. Dokonano szczegóło-
wych uzgodnień dotyczących wypłaty poszczegól-
nych kwot wynikających z zawartego porozumienia 
z 2 czerwca 2011 r. 
Strona pracodawcy  ponownie nie podjęła rokowań 
związanych ze zgłoszonym żądaniem z dnia 26 
kwietnia 2011.Strona związkowa poinformowała 
przedstawicieli  Zarządu Operatora że o fakcie uchy-
lania się od rokowań 18 maja 2011  została powiado-
miona  Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu . 
Ponadto niepodjęcie rokowań było też podstawą za-
wiadomienia 28 czerwca 2011 Prokuratury w Pozna-
niu o podejrzeniu  popełnienia przestępstwa przez 
Zarząd Operatora.  

8-10.07.2011 V spływ  Solidarności  
szlakiem JP II-Drawa 2011 

Już po raz piaty zwolennicy aktywnego wypoczynku 
spotkali się w Drawnie aby uczestniczyć w spływie 
kajakowym szlakiem Jana Pawła II -Drawa 2011. 
Organizatorem spływu była Komisja Podzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  
Pierwszego dnia tj.8 lipca 2011  po przyjeździe i 
„zakwaterowaniu” w namiotach uczestnicy spływu 
spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organi-
zacyjne  ,oraz skosztować specjałów przygotowa-
nych przez organizatorów spływu. Po kolacji było 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych przy akom-
paniamencie gitary. 

Uczestnicy V spływu Solidarności 
9.07.2011 zaczęliśmy inaczej niż zawsze tj . od ła-
twiejszego odcinka  z Bogdanki do Elektrowni Wod-
nej Kamienna ( 17 km). Powodem zmiany była bar-
dzo duża liczba uczestników innych spływów. Spły-
wy  szlakiem  JP II na Drawie stały się bardzo popu-
larne. Spalone kalorie można było uzupełnić trady-
cyjną wojskową grochówką z wkładką na jedynym 
postoju podczas tego odcinka spływu. Po dotarciu do 
Kamiennej autokarem udaliśmy się do Drawna gdzie 
czekała na nas obiado-kolacja. Po krótkim odpo-
czynku wszyscy spotkali się przy ognisku by paso-
wać  na kajakarza  tych ,którzy pierwszy raz uczest-
niczyli w spływie. Swoje umiejętności wokalne 
można było sprawdzić podczas konkursu karaoke.  

Chwila odpoczynku  na Drawie 
10.07.2011 Nocne opady deszczu zasiały odrobinę 
zwątpienia wśród uczestników spływu. Jednak im 
bliżej było do godziny rozpoczęcia spływu tym po-
goda była lepsza. Ostatecznie  po śniadaniu przy 
pięknej słonecznej pogodzie  udaliśmy się na  25 km 
odcinek od  Drawna  do Bogdanki. "dziką" Drawą 
płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodowe-
go. Trasa spływu prowadziła przez teren jednego z 
najdzikszych i najpiękniejszych zakątków Europy - 
DPN. Podczas pierwszego odpoczynku w Barnimiu 
można było uzupełnić spalone kalorie tym razem 

pysznymi flakami. Ci którym spieszyło się do domu 
lub nie czuli się na siłach by dalej płynąć mogli tutaj 
zakończyć spływ. Ok. godz. 

15.00 
zwy-
cięsko 
dotarli-
śmy na 
piękny 
leśny 
biwak 
znajdu-
jący 
się w 
wi-
dłach 
Drawy 
i Ko-

rytnicy w samym sercu DPN. Autokarem udaliśmy 
się do Drawna gdzie czekał na nas obiad grillowy. 
Po obiedzie pełni niezapomnianych wrażeń udaliśmy 
się do swoich miejsc zamieszkania.  Uczestnikom 
spływu pozostały wspomnienia ,zdjęcia oraz nadzie-
ja ,że za rok znów się spotkamy. 
Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Soli-
darność Rejonu Dystrybucji Choszczno i jej prze-
wodniczącemu  Waldemarowi Ziółkowskiemu wiel-
kie słowa podziękowania za wzorowa organizację. 
Fotorelacja z tegorocznego i wcześniejszych spły-
wów na naszej stronie –Menu –Galeria zdjęć-Sport i 
Rekreacja i Menu- Pliki video. 

11.07.2011 Restrukturyzacja  
BOK Enea S.A. do BUT S.A.  

Strony dialogu społecznego w Enea S.A.  spotkały 
się w Poznaniu.  

Przedstawiciele pracodawców. 
Głównym celem spotkania było zaopiniowanie pro-
jektu porozumienia dotyczącego przejścia części 
BOK Enea S.A. do  BUT S.A. Przedstawiciele 
związków zawodowych zgłosili szereg uwag do pro-
jektu porozumienia oraz  postulat by wraz z przeno-
szonymi pracownikami szedł za nimi majątek.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



12.07.2011 Pierwsza rocznica śmierci  
ks. prał. Henryka Jankowskiego 

Niemal niezauważenie 
minęła w mediach 
pierwsza rocznica 
śmierci legendarnego 
kapelana 
"Solidarności" ks. pra-
łata Henryka Jankow-
skiego. Był to czło-

wiek o niepodważalnych zasługach dla walki o nie-
podległość kraju. Ks. Henryk Jankowski urodził się 
18 grudnia 1936r. w Starogardzie Gdańskim, w ro-
dzinie kupieckiej. Miał ośmioro rodzeństwa. Po woj-
nie skończył gimnazjum i zaczął pracę w urzędzie 
skarbowym. W 1958 r. wstąpił do seminarium du-
chownego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1964 r. 
Ksiądz Henryk Jankowski zmarł po długiej chorobie 
w lipcu 2010 roku. Proboszczem św. Brygidy był w 
latach 1970-2004, był organizatorem odbudowy tej 
świątyni, zniszczonej w 1945 r. przez Armię Czer-
woną. W grudniu 1975 r., jako jedyny w diecezji od-
prawił Mszę Św. w intencji ofiar Grudnia 1970, od 
tej pory robił to rok rocznie. W sierpniu 1980 r. od-
prawił pierwszą Mszę dla strajkujących w Stoczni 
Gdańskiej, od tego czasu stale w otoczeniu Lecha 
Wałęsy. Prymas Stefan Wyszyński w kwietniu 1981 
r. powołał go na kapelana Solidarności. W stanie 
wojennym organizował pomoc dla represjonowa-
nych i odwiedzał internowanych. Od 1982 współpra-
cował z podziemną Solidarnością m.in. przy przeka-
zywaniu sprzętu i materiałów poligraficznych prze-
mycanych w zagranicznych transportach z pomocą 
żywnościową. Przez całe lata osiemdziesiąte, kościół 
św. Brygidy był głównym miejscem zgromadzeń 
ludzi Solidarności. W roku 1988 udostępnił po-
mieszczenia na plebanii kościoła na siedzibę Krajo-
wej Komisji Wykonawczej Solidarności, skąd koor-
dynowano wszystkie strajki na 

terenie całego kraju.  
13.07.2011 Obradowała Rada  

SKE NSZZ Solidarność. 
W Mikorzynie spotkali się członkowie Rady Sekcji 
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. Tematyka 
obrad: 1.Sytuacja w branży-członkowie poszczegól-
nych grup energetycznych zdali relację z sytuacji w 
ich firmach. W większości grup spory płacowe za-
kończono. Wiele czasu poświęcono analizie Pakie-
tów Dobrowolnych Odejść (PDO) jakie pojawiają 
się w poszczególnych grupach. Ograniczanie zatrud-
nienia i wyprowadzanie działalności na zewnątrz 
prędzej czy później na pewno odbije się na jakości 
świadczonych usług przez spółki dystrybucyjne. 

2.Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy- 
przedstawiono program  XXVI Pielgrzymki Energe-
tyków do Częstochowy jaka odbędzie się 20-
21.08.2011 r. Zaapelowano do członków SKE o licz-
ny udział w Pielgrzymce. Dokładny program piel-
grzymki dostępny jest  na stronie internetowej SKE.  
3.PGE struktura związkowa- omówiono problemy 
wyłonienia władz związku na szczeblu Centrali   ja-
kie występują w Polskiej Grupie Energetycznej. 
SKE poprzez SGiE podejmie się próby wyłonienia 
reprezentacji związkowej NSZZ Solidarność na 
szczeblu PGE. 4.Akcje protestacyjne- podsumowano 
manifestację w Warszawie jaka odbyła się 30 czerw-
ca 2011r. oraz omówiono przygotowania do manife-
stacji , która odbędzie się 17 września 2011 r. we 
Wrocławiu. 5.Strona internetowa -po raz kolejny po-
proszono o przesyłanie informacji na stronę oraz 
propagowanie strony wśród członków SKE i nie tyl-
ko. 6.Ankiety związkowe- przewodniczący SKE   
ponownie poprosił o przesłanie ankiet mówiących o 
liczebności związku wśród organizacji będących 
członkami SKE. 

Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyki 
15.07.2011-Nowelizacja Prawa  
Energetycznego- uprawnienia  
kwalifikacyjne bezterminowe. 

 
Dzięki wysiłkom Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
Solidarność kilka tysięcy pracowników energetyki 
nie będzie już musiało co pięć lat powtarzać egzami-
nów, potwierdzających ich kwalifikacje i uprawnie-
nia - zakłada przyjęte przez Sejm znowelizowane-
Prawo energetyczne. Nowe, istotne dla pracowników 
tej branży uregulowania wejdą w życie, gdy ustawę 
przyjmie Senat i podpisze prezydent. Inicjatorzy 
zmian podkreślają, że wśród wielu zawartych w no-
welizacji propozycji, ta dotycząca potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych należy do najistotniej-
szych z punktu widzenia pracowników energetyki. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Dotychczasowe prawo traktowało energetyków nie-
równo. Swoje uprawnienia (np. w zakresie eksploat-
acji urządzeń, instalacji i sieci) co pięć lat musieli 
potwierdzać Polacy, a osoby, które nabyły je w in-
nych krajach UE - nie.  Parlamentarzyści postanowili 
utrzymać obowiązek ponownego sprawdzenia kwali-
fikacji jedynie w ograniczonym zakresie. Dotyczy to 
osób, które mają odpowiednie kwalifikacje, ale w 
ciągu ostatnich pięciu lat nie pracowały przy urzą-
dzeniach, instalacjach lub sieciach. Sprawdzenie 
kwalifikacji będzie także konieczne - na wniosek 
pracodawcy - w przypadku modernizacji lub innej 
istotnej zmiany parametrów urządzeń, instalacji czy 
sieci, przy których zatrudnieni są pracownicy. 
Utrzymano także obowiązek potwierdzania co pięć 
lat kwalifikacji w przypadku osób zajmujących się 
eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, a świad-
czących usługi na rzecz konsumentów, mikro, ma-
łych i średnich przedsiębiorców. Chodzi o pracowni-
ków firm, działających poza strukturami przedsię-
biorstw energetycznych, świadczących usługi na 
rynku. Zmienione Prawo Energetyczne  doprecyzo-
wuje również obowiązujące przepisy, szczególnie w 
części dotyczącej zasad handlu energią za pośrednic-
twem giełdy. Ustawa zmienia definicję odbiorcy kra-
jowego i precyzuje warunki przyłączenia do sieci 
energetycznej. Nowe zapisy bardziej szczegółowo 
określają warunki sprzedaży energii elektrycznej 
oraz wymagania dla osób zajmujących się eksploata-
cją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych. 
Zmiany dotyczą też zasad sprawozdawczości o wiel-
kościach dostępnej mocy przyłączeniowej i aktuali-
zowania informacji o podmiotach ubiegających się o 
przyłączenie do sieci. Nowelizacja ułatwia składanie 
wniosków o przyłączenie do sieci. 
 

16.07.2011 Drużynowy Puchar Świata w 
Gorzowie Wlkp. 

Zwycięstwem reprezentacji Polski zakończył się fi-
nał Drużynowego Pucharu Świata, który rozegrany 
został na torze w Gorzowie. Jest to trzeci z rzędu 

triumf  Polaków w tych zawodach. Tegoroczny finał 
Drużynowego Pucharu Świata dostarczył wielu emo-
cji. Komplet  publiczności zgromadzony na trybu-
nach Stadionu im. Edwarda Jancarza w Gorzowie 
Wlkp. oglądał pasjonujące widowisko. Polscy żuż-
lowcy dostarczyli wielu wrażeń swoim kibicom.  
Wśród publiczności widać było liczną reprezentację 
Enei -sponsora polskiej reprezentacji. Nasi żużlowcy 
po raz trzeci z rzędu sięgnęli po trofeum Ove Fundi-
na wyprzedzając o 6 punktów Australijczyków. Na 
trzecim miejscu rywalizację zakończyli Szwedzi, 
którzy o punkt wyprzedzili Duńczyków. 
Wyniki naszych reprezentantów:  
1. Krzysztof Kasprzak - 8 (2,1,0,3,2)  2. Jarosław 
Hampel - 11 (2,0,3,3,3)  3. Tomasz Gollob - 17 
(1,3,6!,3,1,3)  4. Piotr Protasiewicz - 8 (0,-,3,2,3)  
5. Janusz Kołodziej - 7 (1,1,0,3,2) -razem 51 pkt. 

Polska -Drużynowi Mistrzowie świata na żużlu 
Więcej zdjęć na naszej stronie -Menu-Speedway 
18.07.2011 Inicjatywa ustawodawcza 

NSZZ Solidarność w/s płacy minimalnej 
złożona w Sejmie 

Specjalnie wynajęty 
autobus przewiózł do 
Sejmu ok. 300 tys. pod-
pisów zebranych pod 
solidarnościowym pro-
jektem ustawy o pod-
niesieniu minimalnego 
wynagrodzenia za pra-
cę . Pełnomocnik Ko-

mitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej 
Piotr Duda wraz z delegacją przekazali Marszałkowi 
Sejmu RP Grzegorzowi Schetynie zebrane przez 
„Solidarność” podpisy. Podejście Pana Marszałka 
jest bardzo pozytywne, mamy więc nadzieję, że 
pierwsze czytanie projektu odbędzie się jeszcze w tej 
kadencji sejmu - powiedział Piotr Duda na spotkaniu 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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z dziennikarzami. Przewodniczący KK tłumaczył, że  

P. Duda przekazuje dokumenty G. Schetynie 
wbrew opiniom pracodawców, projekt nie jest żad-
nym "rozdawnictwem". Wzrost płacy minimalnej 
jest rozłożony na lata. Poza tym płaca wzrośnie, jeśli 
w Polsce PKB będzie na odpowiednim poziomie. 
Duda również zwrócił uwagę, że projekt jest wyj-
ściem naprzeciw obietnicom premiera Tuska. Przy-
pomniał, że kiedy strona społeczna zgodziła się na 
podpisanie pakietu antykryzysowego, premier obie-
cał, że do końca 2009 roku powstanie harmonogram 
dojścia płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia. - Nie tylko ten rząd obiecywał, rząd 
Prawa i Sprawiedliwości i Samoobrony też miał 
przygotowywać taki harmonogram. Nikomu jakoś 
się nie udało, stąd nasza inicjatywa - podkreślił prze-
wodniczący. 
18.07.2011 Restrukturyzacja –zawarto po-

rozumienie w sprawie przejścia części  
pracowników handlu hurtowego do Elko 

Trading. 
 Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych 

działających w Grupie Kapitałowej ENEA oraz  

Na pierwszym planie przedstawiciele ELKO 
przedstawiciele Zarządów ENEA S.A., Elektrowni 
„Kozienice” S.A. oraz ELKO Trading Sp. z o.o. 
podpisali porozumienie dotyczące przejścia części 
pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A., oraz 
ENEA S.A. do spółki handlu hurtowego ELKO Trading 

Sp. z o.o. Porozumienie jest efektem kilkutygodniowych 
negocjacji. Gwarantuje ono niepogorszenie warunków 
pracy i płacy  pracowników przechodzących ze spółek 
Grupy do ELKO Trading .  
Finalna faza negocjacji była bardzo trudna i trwała od  
popołudnia do późnych godzin nocnych, a porozumienie 
zostało podpisane dopiero po północy.  
        19.07.2011 Operator kolejny raz  nie  

podjął rokowań w sporze zbiorowym. 
Kolejna termin rokowań wyznaczony przez stronę związ-
kową ponownie został zbojkotowany przez Zarząd Enea 
Operatora. Zgodnie z pismem z dnia 11 lipca 2011 o 
godz. 10.00 przedstawiciele strony społecznej stawili się 
w  siedzibie Enea Operatora w Poznaniu  by podjąć roko-
wania w związku ze zgłoszonym żądaniem z dnia 26 
kwietnia 2011r. Nasze działania czyli poinformowanie 18 
maja 2011   Państwowej Inspekcji  Pracy w Poznaniu 
oraz  zawiadomienie 28 czerwca 2011 Prokuratury w Po-
znaniu o podejrzeniu  popełnienia przestępstwa przez Za-
rząd Operatora nie przyniosły zmiany postępowania Pra-
codawcy . Teraz pozostaje nam wystąpić do Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej o wyznaczenie mediatora czyli 
przejście do następnego etapu sporu zgodnie z ustawą o 
rozwiazywaniu sporów zbiorowych.  

21.07.2011 Restrukturyzacja 
przejście części BOK S.A. do BUT. 

Przedstawiciele związków zawodowych działających w 
Enea oraz zarządów  BUT i ENEA spotkali się w Pozna-
niu celem wynegocjowania porozumienia w sprawie 
przejścia pracowników ENEA S.,A. do BUT. Długie i 
czasami nerwowe negocjacje nie doprowadziły do zawar-
cia w/w porozumienia. Kwestią sporną są trzy punkty z 
których na dwa nie chce się zgodzić strona pracodawcy a 
na jeden strona związkowa. 

Strony podczas negocjacji 

25.07.2011 Restrukturyzacja BOK do BUT 
zawarto porozumienie. 

W Poznaniu kontynuowano negocjacje z sprawie 
przejścia pracowników z Enea S.A. do BUT. Strona 
związkowa mając do wyboru przeniesienie od 
1 .08.2011  127  pracowników bez stosownego poro-
zumienia  ostatecznie podpisała porozumienie w 
wersji zaproponowanej przez stronę pracodawców. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Lata 80-te Dyrekcja ZE Gorzów. 

Okiem Jujki 
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Złote myśli  

Liczby miesiąca 
1800 urzędników przybyło w Warszawie w ciągu 
pięciu lat urzędowania prezydent Hanny Gronkie-
wicz –Waltz 
60000 urzędników przybyło nam w Polsce od po-
czątków rządów PO. Tak  wygląda tanie państwo w 
wykonaniu PO. 
0,44 zł na jedną akcję wynosi dywidenda z zysku za 
2010r. dla akcjonariuszy Enea . Za rok 2009 dywi-
denda nanosiła  0,38 zł za akcję . 
 

      www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

Humor z  Internetu 

Archiwum Czesława M. 
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„Nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle 
trafieni. Na razie źle mnie trafiają” 
 Donald Tusk     


