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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
30-31.01.2012 Posiedzenie Rady  

SKE NSZZ Solidarność.   
W Legnicy spotkali się członkowie Rady Sekcji Kra-
jowej Energetyki NSZZ Solidarność. Wybór miejsca 
posiedzenia nie był przypadkowy. W Legnicy mamy 
kolejny jaskrawy przykład łamania prawa tj. zwol-
nienie z pracy członka Komisji Podzakładowej   
Energii Pro z Legnicy Wiesława Buratyńskiego.  
Rada SKE w pełni popiera działania polegające na 
obronie członka związku i deklaruje czynny udział w 
tej obronie oraz  uczestnictwo w pikiecie protesta-
cyjnej przed siedzibą Energii Pro w Legnicy. 

                   Członkowie Rady podczas obrad  
Pozostałe tematy  obrad Rady SKE: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania  Rady 
SKE z Suśca. 
2.Sytuacja w grupach energetycznych. Członkowie 
poszczególnych Organizacji wchodzących w skład 
Rady SKE zdali relację z sytuacji panującej w ich 
grupach. Pracodawcy we wszystkich grupach łamią 
zawarte porozumienia i prowadzą restrukturyzację z 
naruszeniem źródeł prawa pracy . Likwidowa-
nie  Rejonów i Oddziałów Dystrybucji, wyprowa-
dzanie poza struktury energetyki działalności po-
mocniczych ma miejsce w większości grup. Uzasad-
nieniem do takich działań jest  np. duża liczba osób , 
które skorzystały z Pakietu Dobrowolnych Odejść 
(PDO).                                                                         
                  Reakcją władz SKE na takie działania 
jest ogłoszenie Ogólnopolskiej akcji protestacyj-
nej w Energetyce Polskiej oraz zakrojona na szero-
ką skalę akcja informująca o zagrożeniach jakie pły-
ną z podejmowanych przez zarządy działań. Na na-
stępne posiedzenie Rady Członkowie SKE przywio-
zą propozycje działań w ramach akcji protestacyjnej. 
3.Szkolenie SIP. W lutym 2012 Sekretariat Górnic-
twa i Energetyki organizuje szkolenie dla Społecz-
nych Inspektorów Pracy. Poszczególne grupy wyty-
pują swoich przedstawicieli  do udziału w tym szko-
leniu. 
4.Referendum emerytalne. Podsumowano akcję 
zbierania podpisów w sprawie ogłoszenia  referen-

dum w sprawie wieku emerytalnego. 
5.Finanse związku .Rada SKE przyjęła preliminarz 
wydatków na 2012 r. 
6.Ankiety związkowe. Nie wszystkie Komisje prze-
słały ankiety związkowe , dlatego ponowiono apel o 
przesłanie tych ankiet. 
7. Opiniowanie aktów prawnych. Przewodniczący 
poprosił o włączenie się w opiniowanie projektów 
aktów prawnych jakie są przesyłane członkom Rady 
SKE. 
8. Ustalono ,że kolejne spotkanie członków Rady 
SKE odbędzie się 23-24.02.2012 w Legnicy. 

         Rada SKE i Komisja Podzakładowa z Legnicy. 
W drugim dniu obrad w posiedzeniu Rady uczestni-
czyli członkowie Komisji Podzakładowej z Legnicy 
oraz Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa  
i Energetyki –Kazimierz Grajcarek. 

31.01.2012 r. Posiedzenie Gorzowskiego 
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność 

W Gorzowie Wlkp. na pierwszym w nowym roku 
posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzowskiego 
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.  

Członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu. 
Tematyka posiedzenia: 
- powstanie nowych organizacji związkowych: w 
TPV Display Polska oraz koła NSZZ S w przedszko-
lu integracyjnym nr 14; 
-relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ S w 
Białymstoku 24-25 stycznia 2012 r.; 
- omówienie akcji zbierania podpisów pod wnio-
skiem o przeprowadzenie ogólnopolskiego referen-
dum dotyczącego wieku emerytalnego; 
-sytuacja w szpitalu w Obrzycach i Teleskopie w 
Kostrzynie; 
- wypoczynek letni (kolonie letnie oraz wczasy) dla 
członków związku; 
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- działalność Regionalnego Sekretariatu Ochrony 
Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w 
Domach Pomocy Społecznej; 
- posiedzenie Komisji Krajowej, które odbędzie się 
w Gorzowie Wlkp. w dniach 22-23 maja br. 

Z lewej W. Szydełko-członek KP Gorzów Wlkp. 
2.02.2012 Wartościowanie stanowisk  

bez strony społecznej?  
O problemach w Enea S.A. 

W Poznaniu w nowej siedzibie Enea S.A. na ulicy 
Góreckiej spotkały się strony dialogu społecznego w 
Enea S.A.  
I. W pierwszej części spotkania dyskutowano na te-
mat rozpoczętego przez Zarządy Spółek : ENEA 
S.A. , Enea Operator, ZEW, Energobud , procesu 
wartościowania stanowisk . Przedstawiciele Elek-
trowni Kozienice zdali relację z procesu wartościo-
wania jaki  został przeprowadzony w ELKO w 2011 
r. Proces  wartościowania przy współpracy a firmą 
HAY GROUP został tam opracowany   ale jeszcze 
nie wdrożony. Przedstawiciele pracodawców - Prze-
mysław Zalewski oraz Justyna Tomczyk przedstawi-
li pomysły zarządów dotyczące przeprowadzenia 
wartościowania stanowisk w w/w spółkach. Poinfor-
mowali ,że wybrana została ta sama firma doradcza 
co w ELKO i jej przedstawiciele są gotowi przedsta-
wić prezentację dotyczącą wartościowania według 
metod stosowanych przez tą firmę. Poinformowano 
również ,że przedstawiciele strony społecznej mogą 
uczestniczyć w pracach powołanych zespołów w 
charakterze obserwatorów. 

Uczestnicy spotkania w Enea S.A. 
Przedstawiciele związków  poinformowali ,że nie 
interesuje ich uczestnictwo w charakterze obserwa-
torów w procesie wartościowania  stanowisk ,a do-
datkowo  wybór firmy HAY GROUP według zasad 
znanych tylko pracodawcom budzi uzasadnione wąt-

pliwości .Przeprowadzenie procesu wartościowania 
wiąże się ze zmianami w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy a co za tym idzie przeprowadze-
nie tego procesu bez strony społecznej jest niemożli-
we. Dlatego strona społeczna wezwała pracodawców 
do przerwania tego procesu , żeby nie wyrzucać  pie-
niędzy w błoto , a tym samym nie być posądzonym o 
działanie na szkodę  spółek grupy Enea. Po zakoń-
czeniu tego procesu  strona społeczna deklaruje ,że 
już na etapie wyboru firmy doradczej  może się 
czynnie włączyć się w pracę zespołów w połowie 
złożonych z przedstawicieli pracodawców a w poło-
wie ze strony społecznej. 
Oficjalne stanowisko NSZZ Solidarność w tej spra-
wie przesłano do Zarządu Enea S.A.( treść stanowi-
ska dostępna  na naszej stronie ). 

Pierwszy z lewej  koordynator M. Michalczuk 
2.Spotkanie z koordynatorem M. Michalczukiem. 
Niestety żaden z członków Zarządu Enea S.A. nie 
znalazł czasu ,żeby spotkać się ze strona społeczną 
dlatego M. Michalczuk przekazał informację na te-
mat korespondencji jaka została skierowana do Za-
rządu Enea S.A. : 
-Dematerializacja i obrót akcjami Enea S.A. Pismo 
NSZZ Solidarność w sprawie  czasowego otwarcia 
biur maklerskich  BRE Banku w Oddziałach w Go-
rzowie Wlkp. i Zielonej Górze zostało pozytywnie 
zaopiniowane i takowe biura zostaną otwarte. Przew. 
KM NSZZ Solidarność –P. Adamski przekazał in-
formacje , że w celu uniknięcia kolejek w biurach 
maklerskich BRE Bank możliwe jest  przesłanie po-
twierdzenia  nabycia  akcji listem poleconym na ad-
res domowy uprawnionego do akcji Enea S.A.. In-
formacja zostanie sprawdzona przez służby Enea. 
- Strategia Enea  oraz wypłata świadczeń wynikają-
cych z porozumienia ze Zdroiska z  28.05.2008 r. 
Zarząd deklarował  gotowość rozmów w tych tema-
tach 15.02.2012 r.( niestety spotkanie w tym termi-
nie zostało ostatecznie odwołane ) 
-Ład korporacyjny. Rozmowy w tym temacie odbę-
dą się w późniejszym terminie.  
-Uzgodniono i podpisano  wysokość ekwiwalentu za 
pranie odzieży oraz wysokość dofinansowania 
do  okularów w Enea S.A.. Pranie odzieży roboczej: 
Grupa I- 09,75 zł. Grupa II- 19,60 zł. Grupa III -

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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39,10 zł Dofinansowanie do okularów:195 zł jeden 
raz na dwa lata 130 zł jeżeli wymiana okularów na-
stąpi częściej niż raz na dwa lata. 
 
8.01.2012 Obradowała KP Gorzów Wlkp. 

NSZZ Solidarność. 
W Międzychodzie na pierwszym w 2012r. posiedze-
niu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Po przyjęciu 
protokołu z ostatniego zebrania ,wysłuchaniu spra-
wozdania z działalności od ostatniego zebrania oraz 
przyjęciu w poczet naszej organizacji kolejnej osoby 
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego pro-
gramu. 

Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej 
 Tematyka obrad KP Gorzów Wlkp.: 
1.Spór zbiorowy w Operatorze. Przedstawiono aktu-
alny etap kolejnego nieuznawanego przez Zarząd 
Operatora sporu zbiorowego. Przedstawiono możli-
we scenariusze prowadzonego sporu. Członkowie 
KP Gorzów Wlkp. po raz kolejny wyrazili pełną go-
towość do poparcia każdej formy akcji protestacyjno
-strajkowej do strajku włącznie. Koordynowanie ak-
cji w ramach grupy Enea powierzono Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. 
2.Ogólnopolska akcja protestacyjna. Członkowie KP 
Gorzów Wlkp.  popierają działania Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ Solidarność przeciwko łamaniu 
prawa przez pracodawców w Energetyce Polskiej. 
Zaapelowano do władz SKE o koordynowanie akcji 
protestacyjnych prowadzonych w poszczególnych 
grupach energetycznych. 
3.Sprawy socjalne. Zapoznano się ze sprawozdaniem 
z działalności socjalnej za 2011 r. przygotowanym 
przez służby socjalne Oddziału Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. Przyjęto do wiadomości decyzję pracowni-
ków Energobudu Gorzów Wlkp. w sprawie wyjścia 
ze wspólnej działalności socjalnej z OD Gorzów 
Wlkp. Przedstawiono informację w sprawie planów 
Zarządu Enea S.A. dotyczących przyszłości majątku 
socjalnego. 
4.Regulamin Pracy w Enea Operatorze. Zapoznano 

się z zaproponowanymi zmianami do Regulaminu 
Pracy . Zgłoszono zastrzeżenia do niektórych zapro-
ponowanych zmian oraz upoważniono członków 
Prezydium KP do przekazania tych uwag na spotka-
niu poświęconemu zmianom do Regulaminu Pracy. 
5.Komisja Pojednawcza w OD Gorzów Wlkp. 
Członkowie Komisji desygnowali ze swego grona do 
Komisji Pojednawczej na kadencję 2012-2015  Da-
riusza Gaika. 
6.Dematerializacja akcji. Przedstawiono aktualny 
etap przygotowań do publicznego obrotu akcjami 
pracowniczymi Enea. Nasze działania zmierzające 
do otwarcia delegatur Biur Maklerskich BRE Banku  
w OD Gorzów Wlkp. i Zielona Góra  przyniosły po-
zytywny skutek-biura takowe zostaną otwarte w tych 
Oddziałach. 
7.Premia prywatyzacyjna dla pracowników nie po-
siadających praw do akcji. Porozumienie ze Zdroi-
ska  28.05.2008 roku przewiduje rozdysponowanie 
kwoty 14,5 mln. zł. dla pracowników , którzy:   w 
wyniku restrukturyzacji utracili prawo do akcji lub  
którym zatrzymał i się zegar prywatyzacyjny, za-
trudnili się w Enea po komercjalizacji i nie nabyli 
praw do akcji. Zgodnie z w/w porozumieniem wy-
płata premii prywatyzacyjnej  powinna nastąpić w 
ciągu 2 miesięcy od daty obrotu akcjami pracowni-
czymi. Spotkanie w tym temacie z Zarządem Enea 
S.A. odbędzie się 15 lutego 2012. 
8.Plan imprez organizowanych przez KP Gorzów 
Wlkp. w 2012 r. Jak co roku członkowie Komisji 
podjęli się organizacji następujących imprez: Turniej 
piłki siatkowej w Sulęcinie, Turniej piłki nożnej w 
Zdroisku, Turniej Bowlinga w Gorzowie Wlkp., 
Spływ kajakowy po Drawie, Pielgrzymka do Często-
chowy, Wycieczki zagraniczne :Kopenhaga i Hisz-
pania. Informacje o imprezach przez nas organizo-
wanych są sukcesywnie umieszczane na naszej stro-
nie w zakładce –Organizowane przez nas imprezy. 
9.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przewodniczący 
Komisji Wydziałowych z BHU i Energobudu   
przekazali informację o sytuacji panującej w tych 
spółkach 

Obrady KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
10.Sprawy różne. Udzielono dwóch zapomóg loso-
wych członkom naszej organizacji oraz zapoznano 
członków KP ze szkoleniem dla Społecznych  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Inspektorów Pracy organizowanym przez Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. 
11. Otwarte spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji 
Międzychód. Po zakończeniu obrad KP Gorzów 
Wlkp. Przew. K. Gonerski oraz członkowie Komisji 
Wydziałowej NSZZ Solidarność z Międzychodu 
spotkali się załogą Rejonu Dystrybucji. Tematyka 
spotkania pokrywała się z tematami poruszanymi 
podczas posiedzenia K P Gorzów Wlkp. 
 

10.02.2012 Posiedzenie Prezydium KM 
NSZZ Solidarność Enea. 

W Poznaniu spotkali się członkowie Prezydium Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność.  

Od lewej P.Adamski i R.Jusis 
Głównym tematem posiedzenia Prezydium były dal-
sze działania jakie należy podjąć w ramach prowa-
dzonego sporu zbiorowego w Operatorze. Przyjęto 
projekty dokumentów związanych z powołania Ko-
mitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz  przeprowa-
dzeniem referendum strajkowego na terenie działa-
nia Enea Operatora. Projekty dokumentów przesłano 
pozostałym organizacjom związkowym celem 
uzgodnienia . Omówiono wspólne wystąpienie 
wszystkich organizacji związkowych  do Zarządu 
Enea S.A. w sprawie planów utworzenia w  Centrum 
Usług Wspólnych (CUW). Wystosowano pisma do 
Zarządu Enea S.A. dotyczące spotkania w sprawie  
Strategii Enea i jej wpływu na pionizację w Operato-
rze , premii prywatyzacyjnej wynikającej z Porozu-
mienia ze Zdroiska z 2008 r. Ponownie wezwano 
Zarząd Operatora do rozpoczęcia negocjacji płaco-
wych .  (treść pism dostępna na naszej stronie). 
Ustalono termin i miejsce Walnego Zebrania Dele-
gatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  
NSZZ Solidarność Enea.( 1-2.03.2012 Baranów) 

16.02.2012 NSZZ Solidarność złożył w 
 Sejmie wniosek o przeprowadzenie refe-
rendum na temat wieku emerytalnego. 

 1,4 miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowa-
dzenie referendum na temat wieku emerytalnego tra-

fiło do Sejmu. Delegacja NSZZ „Solidarność” wraz 
z przewodniczącym Piotrem Dudą przekazała je 
marszałek Sejmu Ewie Kopacz.  

Przew.P.Duda wręcza E.Kopacz wnioski o referendum 
„Rozumiemy, że trzeba rozmawiać o systemie eme-
rytalnym, ale podnoszenie wieku emerytalnego nie 
powinno być kwestią kluczową” mówił podczas spo-
tkania z Marszałek Sejmu przewodniczący 
„Solidarności”. „ Do tematu systemu emerytalnego 
chcemy podejść kompleksowo. Chcemy mówić o 
demografii ale również o dysproporcjach w płaceniu 
składek na ubezpieczenie emerytalne czy odmroże-
niu środków z Funduszu Pracy na aktywne formy 
zwalczania bezrobocia”– dodał Piotr Duda.  
Ewa Kopacz przekonywała o konieczności przepro-
wadzenia reformy i apelowała o rzeczową dyskusją. 
Przewodniczący „S” odpowiedział, że Związek chce 
rozmawiać i ma argumenty a referendum jest ele-
mentem debaty. – Takie masowe poparcie pokazuje, 
jak duży opór społeczny budzą rządowe plany. W 
naszą akcję zaangażowały się również inne związki i 
stowarzyszenia. Listy otrzymywaliśmy również od 
osób prywatnych. Ludzie chcą uczestniczyć w dys-
kusji na ten temat. Referendum da im tę możliwość – 
uważa szef „S”.  
Przeliczone i spakowane podpisy przyjechały do Sej-
mu specjalnie wynajętym autobusem. Kartony z 
podpisami trafiły do biura podawczego Sejmu. Sym-
boliczną jedną paczkę przewodniczący przekazał 
marszałek Sejmu. Podczas przekazywania podpisów 
szefowi „S” towarzyszyła delegacja pracowników w 
strojach zawodowych, m. in. strażak, kolejarz, leśnik 
i ciepłownik.  
„S” planuje również listy do posłów z apelem o 
przegłosowanie uchwały w sprawie referendum, a 
także wizyty we wszystkich biurach poselskich. 
Związek zorganizuje też dużą manifestację przed 
Sejmem w momencie, gdy na Wiejskiej decydować 
się będą losy referendum. Oprócz tego na stronie 
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www.referendumemerytalne.pl pojawi się specjalna 
zakładka, na której będą na bieżąco monitorowane 
zachowania posłów w sprawie referendum, a później 
także innych ważnych sprawach społecznych.  

17.02.2012 Nowy emeryt Marian Kunitz 
Do szczęśliwców ,którzy docze-
kali emerytury w grupie kapita-
łowej Enea dołączył kolega Ma-
rian Kunitz z Rejonu Dystrybu-
cji Gorzów Wlkp. (zdjęcie obok) 
Uroczysta biesiada pożegnalna 
odbyła się 17 lutego 2012 r. w 
kultowym Gorzowskim Barze 

„MI Ś”. W pożegnaniu Kolegi Mariana uczestniczyli 
byli i obecni współpracownicy. W tak uroczystym 
dniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela związku 
do którego Marian należał. Przewodniczący Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. Krzysztof Gonerski wręczył pamiątkowy al-
bum z dedykacją oraz drobne upominki od związku. 
Były życzenia ,wspomnienia, upominki ,wspólne 
śpiewy, miła i sympatyczna atmosfera oraz tradycyj-
ne „sto lat”.            Więcej zdjęć na naszej stronie. 

                        Uczestnicy pożegnania Mariana Kunitza 
Marianowi życzymy wszystkiego najlepszego na 
nowej drodze życia , zapraszamy do częstych odwie-
dzin oraz  do aktywnej  działalności w coraz więk-
szym Kole Rencistów i Emerytów działającym przy 
Naszej Organizacji. 

20.02.2012 Rozmowy o funduszu  
motywacyjnym w Operatorze. 

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele pracodawcy 
i strony związkowej ,żeby ponownie spróbować 
ustalić możliwości stworzenia funduszu motywacyj-
nego. Pierwsza taka próba miała miejsce w roku 
ubiegłym jednak propozycje pracodawcy ,żeby fun-
dusz powstał z premii rocznej oraz tak zwanej górki 
z lat poprzednich (wypłat jednorazowych) spotkały 
się z ostrym sprzeciwem strony społecznej. 
Przedstawiciele pracodawcy przedstawili ogólne za-
łożenia jakimi należy się kierować przy tworzeniu 

funduszu. Strona związkowa przedstawiła waru-
nek ,że środki na zaspokojenie potrzeb systemu mo-
tywacyjnego powinny powiększyć obecny fundusz 
wynagrodzeń, oraz poprosiła o przedstawienie pro-
jektu systemu motywacji w Enea Operatorze. 

22.02.2012 Powołanie Komitetu  
Protestacyjno- Strajkowego w Operatorze. 
Brak reakcji na zgłoszone żądanie z dnia  5.01.2012 
oraz nie podjęcie rokowań w powstałym w związku 
ze zgłoszonym żądaniem sporze zbiorowym zmusił 
stronę społeczną do podjęcia następnych kroków 
przewidzianych w ustawie o rozwiazywaniu sporów 
zbiorowych.  

Członkowie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
Obradujący w Poznaniu przedstawi-
ciele wszystkich organizacji związko-
wych występujących w Enea Operato-
rze  podjęli decyzję o powołaniu do 
życia Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego. Następnym krokiem bę-
dzie przeprowadzenie 27 marca 2012 
r. referendum strajkowego ,dlatego 
Komitet zwrócił się do Zarządu Ope-
ratora o udostępnienie list pracowni-
ków Operatora. 
Przedstawiciele związków zgłosili tęż 

następne żądanie , zgodnie z zapisami Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy ustalenia rocznego wzro-
stu wynagrodzeń do końca lutego 2012 r. 
Podczas spotkania dyskutowano również o : 
1-Wyborach do Rady Nadzorczej Enea S.A.-
wytypowano związkowych przedstawicieli do głów-
nej komisji wyborczej. 
2-Społecznej Inspekcji Pracy-problemy z powoła-
niem Koordynatora SIP w Enea S.A. 
3-Sanatorium Energetyk-liczba 530 skierowań w 
Operatorze nie zapewnia możliwości skorzystania z 
sanatorium wszystkim uprawnionym. 
4-Plan działalności socjalnej na 2012 r. Pracodawca 
po raz kolejny chce przeprowadzić rewolucję w za-
sadach korzystania z ZFŚS.  
5-Strategia Enea. Zarząd Enea S.A. odwołał wcze-
śniej zaplanowane spotkanie w tym temacie.  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Strategia dalej trzymana jest w tajemnicy przed stro-
ną związkową. 
6-Porozumienie Zdroisk z 2008r.( premia dla osób 
nie posiadających praw do akcji).  Zarząd Enea S.A. 
po raz kolejny przesunął termin spotkania w tym te-
macie. Nowy termin to-7.03.2012 r. 

21.02.2012 Polska Grupa Energetyczna 
protestowała w Warszawie. 

2200 związkowców  ze spółek PGE Dystrybucja i 
PGE Obrót przez kilka godzin protestowało w War-
szawie. Protestowano  przeciwko  planom zmniej-
szenia liczby regionów i posterunków energetycz-
nych. Demonstracja rozpoczęła się przed godz. 11 
przed siedzibą centrali PGE w Warszawie. Delegacja 
protestujących  spotkała się z zarządem Grupy i 
przekazała swoją petycję.  

                   Protestujący Pracownicy PGE. 
Pracownicy PGE sprzeciwiają się łamaniu zasad po-
rozumień społecznych, "w tym umów społecznych, 
w zakresie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji 
w linii biznesowej obrotu i dystrybucji w PGE S.A.". 
Skutki planowanych zmian zagrażają bezpieczeń-
stwu energetycznemu kraju, prowadzą do pogorsze-
nia obsługi odbiorców i negatywnie wpłyną na re-
gionalne rynki pracy. Związkowcy w petycji zażąda-
li  od kierownictwa PGE, a także od ministrów skar-
bu i gospodarki, zobowiązania, że realizacja plano-
wanych zmian nie spowoduje w długoletniej per-
spektywie zmniejszenia zatrudnienia. Domagają się 
też wstrzymania zmian w obrocie i dystrybucji w 
PGE do czasu zakończenia uzgodnień i konsultacji. 
„Nie możemy się zgodzić na rozwiązywanie Rejo-
nów pod pretekstem, że nie ma ludzi do pracy, a ci 
ludzie odeszli w ramach programu dobrowolnych 
odejść, to absurd” - tłumaczył zastępca przewodni-
czącego Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
"Solidarność" Edmund Myszka z Solidarności w 
PGE Dystrybucja. Podkreślał też, że jakość obsługi 

klienta z pewnością się pogorszy, jeżeli - w wyniku 
zmian - odpowiednie służby będą miały dalej do 
swoich klientów. 

Do protestujących  przemawia Edmund Myszka. 
Plany zmian obejmują siedem oddziałów PGE Dys-
trybucja: Białystok, Lublin, Łódź-Teren, Rzeszów, 
Skarżysko-Kamienna, Warszawa i Zamość. Z działa-
jących w nich 66 Rejonów i 218 Posterunków ma 
zostać odpowiednio: 40 i 143.  
Po rozmowach z zarządem PGE związkowcy złożyli 
petycję w Ministerstwie Gospodarki, gdzie rozma-
wiali z przedstawicielami gabinetu politycznego mi-
nistra i departamentu energetyki. Jak mówił Myszka, 
resort powinien zainteresować się skutkami zmian, 
bo mają wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kra-
ju. "Jest deklaracja, żeby doszło do spotkania z wice-
premierem Waldemarem Pawlakiem" - zaznaczył. 
Spod gmachu resortu gospodarki związkowcy skie-
rowali się przed ministerstwo skarbu, tam też złożyli 
swoją petycję i przed godz. 15 zakończyli demon-
strację.  
PGE podała ,że w 2011 r. z PGE Dystrybucja ode-
szło 830 pracowników, co stanowi ponad 7 proc. za-
trudnionych. To efekt uruchomienia Programu Do-
browolnych Odejść Przedemerytalnych. W przyszło-
ści - jak zapewniono - "dochodzenie do optymalnego 
zatrudnienia" będzie realizowane w taki sam sposób. 
PGE zadeklarowała wsparcie pracowników w czasie 
wprowadzania nowej organizacji pracy, np. poprzez 
rekompensaty kosztów dojazdu do nowej jednostki 
czy szkolenia.  

24.02.2012 Uzgodnienie preliminarza 
ZFŚS na 2012, nowa kadencja  

komisji pojednawczych. 
 W Poznaniu spotkały się strony dialogu społeczne-
go  Operatorze celem uzgodnienia preliminarza  Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 
na 2012r.  

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Zebranie rozpoczęto jednak od uzgodnień w sprawie  
powołania składów Komisji Pojednawczych  na no-
wą trzyletnią kadencję , oraz zaproponowanych 
przez stronę pracodawcy zmian do regulaminu funk-
cjonowania powyższych komisji. Po zapoznaniu się 
strony społecznej z treścią uzgodnienia i treścią re-
gulaminu oba dokumenty zostały podpisane przez 
strony. 

Strona społeczna podpisuje uzgodnione dokumenty 
 

Następnie przystąpiono do omawiania Planu Wspól-
nej Działalności Socjalnej w GK ENEA ze szczegól-
nym prześledzeniem treści  załącznika nr 3 do tego 
planu jakim jest Preliminarz Działalności Socjalnej 
w GK ENEA na 2012r. Już  od spotkania w  listopa-
dzie 2011r. kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie 
stron w tym  temacie, propozycja treści tego załącz-
nika wywarła na stronie społecznej wiele kontrower-
sji co do zaproponowanych zmian sposobu dofinan-
sowywania imprez o charakterze rekreacyjno-
sportowym oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów tury-
stycznych . Niestety przekazany stronie społecznej  
materiał na spotkanie w dniu 24-02-2012r. nie dość , 
że nie uwzględniał najważniejszych uwag strony 
społecznej do tego załącznika  ,to  w zapisach doty-
czących udzielania dofinansowania do wycie-
czek ,wyjazdów turystycznych , dofinansowywania 
wszelkich imprez sportowo-rekreacyjnych wprowa-
dza zupełnie nowe nie stosowane  i nie omawiane 
wcześniej  rozwiązania , które w znaczący sposób 
burzą do tej pory wypracowane i sprawdzone proce-
dury funkcjonowania tej strefy FŚS . Szczególnie da 
się to odczuć w naszym Oddziale gdzie przez wiele 
lat wypracowano w należyty sposób funkcjonowanie 
ZFŚS . Obecnie przyjęte zmiany w funkcjonowaniu 
Wspólnej Działalności Socjalnej w GK ENEA mogą 
spowodować wiele zamieszania i dezorientacji , nie 
tylko służb socjalnych ale przede wszystkim u 
 korzystających z ZFŚS.  

24.02.2012 Obradowała Rada SKE NSZZ 
Solidarność.-przygotowania do  

Ogólnopolskiego Protestu w Energetyce. 
W Legnicy spotkali się członkowie Rady Sekcji Kra-
jowej Energetyki NSZZ Solidarność. 
Głównym tematem obrad były przygotowania do 
przeprowadzenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyj-
nej ogłoszonej przez SKE 31.01.2012 r. 
Przedstawiciele: ENEI, TAURONA, PGE, ENERGI 
oraz Zaplecza Energetyki zdali relację z sytuacji pa-
nującej w tych podmiotach oraz stopnia realizacji 
ustaleń z 30 stycznia 2012 r. 
W akcję protestacyjną wpisują się działania podjęte 
przez PGE (manifestacja w Warszawie 22.02.2012) 
oraz protest TAURONA (manifestacja przed  
siedzibą Energii Pro w Legnicy -25.02.2012 r.) 
Nie wszystkie Komisje wchodzące w skład SKE 
podjęły uchwały dające kompetencje władzom SKE 
do przeprowadzenia i koordynowania Ogólnopol-
skiej Akcji Protestacyjnej. Uchwały te należy jak 
najszybciej podjąć i przesłać do SKE. 
Ustalono wstępny harmonogram akcji protestacyj-
nej , który zostanie przyjęty na następnym posiedze-
niu SKE (po otrzymaniu uchwał z Komisji) 
Inne tematy poruszane podczas zebrania: 
-Szkolenie SIP. Relację z pierwszego szkolenia or-
ganizowanego przez Sekretariat Górnictwa i Energe-
tyki zdał Roman Rutkowski. Omówiono też plany 
dalszych szkoleń. 

Rada SKE NSZZ Solidarność w Legnicy. 
-Pikieta pod siedzibą Energii Pro w Legnicy. Omó-
wiono sprawy organizacyjne związane z pikietą w 
której czynny udział wezmą członkowie Rady SKE.  
-Przewodniczący SKE -R. Rutkowski przedstawił 
pismo Jana Burego z dnia 17.02.2012  w sprawie 
Centrum Usług Wspólnych w Enea i Energa. MSP 
wystąpiło do Zarządów  z prośbą o respektowanie 
zasad dialogu społecznego w ramach prowadzonych 
zmian organizacyjnych w Grupach Kapitałowych. 
Pismo jest reakcją na  ustalenia Zespołu Trójstronne-
go ds. Branży Energetycznej.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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-Termin WZD SKE Energetyki. W związku z  zaistniałą 
sytuacją w branży energetycznej Komisja z PGE Łódź 
Teren zwróciła się o pilne zorganizowanie Walnego Ze-
brania Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ So-
lidarność. Rada pozytywnie ustosunkowała się do wnio-
sku Kol. z Łodzi Teren i ustaliła termin WZD na 26-
27.04.2012 r ( miejsce ustali Przew. SKE) 
-Pielgrzymki i udział w nich SKE. Sprawy organizacyjne 
związane z pielgrzymkami  wymagają uporządkowania –
potrzebna bliższa współpraca z władzami Duszpasterstwa 
Energetyków „Nazaret”  
-Polityka informacyjna. Przew. SKE ponowił prośbę o 
przesyłanie materiałów na stronę internetową SKE oraz 
do Tygodnika Solidarność. 

24.02.2012 Energetyczny protest  
w Legnicy. 

Przed siedzibą dyrekcji legnickiego Oddziału TAURON 
Dystrybucja S.A. odbyła się pikieta w obronie zwolnione-
go członka NSZZ „Solidarność”, pracownika legnickiego 
Oddziału Spółki z ponad 34 letnim stażem pracy.   

Uczestnicy pikiety w Legnicy 
Ponad 200 związkowców pikietowało przeciwko zwol-
nieniu pracownika bez potwierdzonych dowodów winy 
czy popełnienia przestępstwa. Pikieta zakończyła się od-
czytaniem petycji, w której protestujący domagali się 
przywrócenia do pracy zwolnionego członka związku. W 
petycji napisano również, że coraz częściej w Polsce za-
rządzanie firmą opiera się na szykanowaniu pracowni-
ków, na nienawiści i agresji.  

Delegacja Gorzowskiej Komisji na pikiecie w Legnicy 
W pikiecie uczestniczyła Sekcja Krajowa Energetyki 
NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele  Zarządu Regionu 
Zagłębie Miedziowe , członkowie  Organizacji Między-
zakładowej Tauron oraz delegacje z innych grup energe-
tycznych wśród których nie mogło zabraknąć delegacji 
Komisji Podzakładowej Enea z Gorzowa Wlkp. 

 

24.02.2012 Pożegnanie Aleksandry  
Wieczorek. 

Dyrektor oraz byli i obecni 
pracownicy Rejonu Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. oraz  
Centrali Oddziału Dystrybu-
cji Gorzów Wlkp. pożegnali 
Aleksandrę Wieczorek
(zdjęcie obok), która odeszła 
z zakładu  w ramach Pakietu 
Dobrowolnych Odejść. Tra-
dycyjnie jak na takich impre-
zach były; życzenia, prezen-

ty , poczęstunek oraz miła i sympatyczna atmosfera. Na 
tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawi-
ciela organizacji do której Ola należy.  Aleksandra  otrzy-
mała  od Nas piękny album z dedykacją oraz  pre-
zent ,który w imieniu Komisji Podzakładowej  przekazał 
Dariusz Gaik. Kariera zawodowa Aleksandry w ten spo-
sób się zakończyła ale członkostwo w Naszej organizacji 
pozostało. Zachęcamy do działalności w coraz większym 
Kole Rencistów i Emerytów.  
Więcej zdjęć  z pożegnania Oli na naszej stronie. 

Uczestnicy pożegnania Aleksandry Wieczorek 

Dematerializacji-Obrót akcjami Enea. 
Odpowiedzią na nasze pismo z 19 stycznia 2012 r. jest 
decyzja o czasowym otwarciu Tymczasowych Punk-

tów Obsługi Klienta Domu Inwestycyjnego BRE    
Banku w siedzibach Enea Operatora    w Gorzowie 

Wlkp. i Zielonej Górze. (od 22-28.02.2012 r)                           
Obrót akcjami tej serii możliwy odbędzie od 5.03.2012 r.                           

Szczegółowe informacje na temat obrotu akcjami ,      
prowizji itp. znajduje się na naszej stronie: Menu-

Aktualności-10.02.2012 Informacje dla akcjonariuszy.                 

PODATKI ZA 2011 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Siostra z Irlandii dzwoni do brata: 
-Cześć Michał, co tam u Was w Polsce słychać? 
- Mam dwie wiadomości, dobrą i złą.... - Zacznij od złej. 
- Mama chora, dom zajął komornik, mój zakład upadł, babcia 
umarła bo nie miała na leki, sąsiad się powiesił po stracie  
pracy, zamknęli szkołę .Ania wiec nie chodzi do szkoły bo nie 
mają pieniędzy na dojazdy, Wojtkowi odmówili chemioterapii 
wiec szykuje się kolejny pogrzeb... 
- A dobra!? - Na szczęście to PO jest u władzy a nie PiS. 

ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.    

196919691969---Szkolenie OBRONY CYWILNEJ od Lewej :Szkolenie OBRONY CYWILNEJ od Lewej :Szkolenie OBRONY CYWILNEJ od Lewej :---
Zdzisław Karczmarz, Podgórski, Andrzej .Więckowski.Zdzisław Karczmarz, Podgórski, Andrzej .Więckowski.Zdzisław Karczmarz, Podgórski, Andrzej .Więckowski.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA 
-17,60 zł wartość akcji Enea S.A. na 27.02.2012 
godzina 11,57 
-27 % ogółu pracujących w Polsce zatrudnionych 
jest na umowach śmieciowych ( nr 1 w UE). 
-4000 zł wynosi zasiłek dla bezrobotnych we   
Włoszech. 
-2500 zł wynosi średnia emerytura w Hiszpanii. 
-4400 zł wynosi „becikowe” w Grecji. 
-z  751 euro do 600 euro (czyli do 2500 zł)  
rząd Grecji planuje zmniejszyć płacę minimalną.  
-1500 zł. wynosi płaca minimalna w Polsce. 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 
Zanotowaliśmy już ponad 200000 wejść . 
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„O świata bez religii wyhoduje tylko   
złodziei i bandytów”      H. Sienkiewicz 

Leki w Polsce należą do najdroższych w 
Europie !!! 

-W Grecji za medykamenty na receptę płaci się maksy-
malnie 25 % ich ceny. 
-W Hiszpanii emeryci i renciści dostają leki za darmo. 
-W Niemczech na darmowe leki mogą liczyć dzieci do 
18 roku życia i kobiety w ciąży. Dla pozostałych ubez-
pieczonych maksymalna cena leku to 10 euro. 
-W Wielkiej Brytanii leki za darmo dostają dzieci , ko-
biety w ciąży i emeryci. Pozostali chorzy płacą za każdy 
lek 6,4 funta. 
-W Holandii leki na receptę są w pełni refundowane 
przez państwo , chyba ,że chory chce brać droższy odpo-
wiednik leku – wtedy płaci różnicę ceny. 
-We Francji zaś wszystkie niezbędne pacjentowi i przyjmowa-
ne na stałe lekarstwa są refundowane w pełni , a zniżki innych 
wynoszą 65 % lub 35 % ceny.   

Premie dla wybranychPremie dla wybranychPremie dla wybranych   
-570 000 zł taką premię za oddanie Stadionu Narodowego 
otrzyma odchodzący Prezes Narodowego Centrum Sportu. 

-55 mln. zł. Wydano w 2011 r na nagrody pracowników 

ministerstw. -7000 zł wyniosła średnia premia wypłacona 
w 2011r. na pracownika Ministerstwa Skarbu Państwa . 

1.5 mln. zł pochłonęły  w 2011 nagrody dla burmistrzów 
warszawskich dzielnic pochodzących w większości z  PO. 

36000 zł nagrody otrzymał burmistrz Pragi –Północ Piotr 
Zalewski.  


