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Czy jesteś za ogłoszeniem strajku w przypadku 
dalszego uchylania się  przez Zarząd Enea  

Operator Sp. z o.o. od zobowiązań wynikających z  
zawartych porozumień zbiorowych. 

Niestety rząd oraz pracodawcy zadbali o to ,że  
atmosfera w Kraju i w Enei daleka jest od świątecznej.  

Niemniej jednak święta zbliżają się milowymi krokami  i z 
tej okazji składam w imieniu NSZZ Solidarność Enea  

Gorzów Wlkp. najserdeczniejsze życzenia  
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1-2.03.2012 WZD MOZ NSZZ  

Solidarność ENEA. 
W Baranowie spotkali się przedstawiciele z  5 Komi-
sji Podzakładowych by uczestniczyć w Zjeździe De-
legatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ Solidarność Enea. Na 70 delegatów w zjeź-
dzie uczestniczyło 62.  

Prezydium Zjazdu Delegatów 
Delegaci wysłuchali sprawozdania  z działalności 
złożonego przez Przewodniczącego Komisji Mię-
dzyzakładowej Piotra Adamskiego. Ze sprawozdania 
można było się dowiedzieć między innymi ,że pomi-
mo stałego zmniejszania zatrudnienia w grupie Enea 
(blokada przyjęć i PDO) liczba członków naszej or-
ganizacji od ostatniego Zjazdu Delegatów zwiększy-
ła się i obecnie wynosi 3322 członków.  

Delegaci na sali obrad 
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewi-
zyjnej, delegaci przyjęli oba sprawozdania i przystą-
pili do wyborów uzupełniających na trzy wakatujące 
miejsca w Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność ENEA.W tajnych wyborach skład KM uzu-
pełnili Tadeusz Mikłosz z Poznania oraz Andrzej 
Wilkoński i Marek Szarata ze Szczecina. Dyskuto-
wano o wytypowaniu przedstawicieli KM do Rady 
Nadzorczej Enea S.A. Ostatecznie decyzję w tej 
sprawie ma podjąć Komisja Międzyzakładowa. Ter-
min zjazdu zbiegł się z Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”, dlatego delegaci stosowną 
uchwałą uczcili to święto. Wiele dyskusji wywołała 
sprawa świadczenia pieniężnego wynikającego z Po-
rozumienia ze Zdroiska (28.05.2008 R.) W porozu-
mieniu zagwarantowano kwotę 14,5 mln. zł. dla pra-
cowników: - którzy utracili prawo do akcji w wyniku 
procesów restrukturyzacyjnych, -nie nabyli prawa do 

akcji pracowniczych, -którym w wyniku procesów 
restrukturyzacyjnych zatrzymał się zegar stażowy 
uprawniający do akcji pracowniczych. W porozu-
mieniu jest mowa, że w ciągu 2 miesięcy od rozpo-
częcia obrotu akcjami pracowniczymi tej serii 
( 5.03.2012) ,  nastąpi wypłata tego świadczenia. Z 
zapowiedzi Zarządu ENEA S.A. Wynika, że Enea 
nie zamierza zrealizować postanowień w/w porozu-
mienia a powody zostaną przedstawione na spotka-
niu 7.03.2012 r. Delegaci przyjęli stanowiska wyra-
żające sprzeciw NSZZ Solidarność wobec łamania 
przez pracodawców porozumień, stanowiących w 
Grupie ENEA autonomiczne prawo pracy. Zebrani 
byli zgodni, że w przypadku braku zmiany postawy 
ze strony pracodawców należy reagować ostro do 
strajku włącznie. Ustalono treść pytania w Referen-
dum strajkowym, jakie ma się odbyć 27 marca 2012 
r. w Enea Operatorze. Delegaci zobowiązali Komisję 
Międzyzakładową i Prezydium KM do podjęcia zde-
cydowanych działań w celu wyegzekwowania należ-
nych praw pracowniczych i powstrzymania dalszych 
bezprawnych działań pracodawców zmierzających 
do przeprowadzenia restrukturyzacji wynikającej z 
tajnego dokumentu” Strategia Grupy ENEA”.  

Jedno z jawnych głosowań podczas WZD 
  Zebrani podjęli decyzję o przystąpieniu do Ogólno-
polskiej Akcji Protestacyjnej ogłoszonej przez Sek-
cję Krajową Energetyki NSZZ Solidarność. Stosow-
ną uchwałą władzom SKE udzielono pełnomocnictw 
do prowadzenia i koordynowania akcji Ogólnopol-
skiej.  
2.03.2012 Nowy emeryt Krzysztof Kałka. 

Przedstawiciele Dyrekcji oraz byli i 
obecni pracownicy Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. pożegnali 
odchodzącego na zasłużoną  emeryturę  
Kolegę Krzysztofa Kałkę (na zdjęciu 
obok) z Wydziału Eksploatacji Sieci w 
Gorzowie Wlkp. Jak zwykle przy ta-
kich okazjach były wspomnienia, ży-

czenia , prezenty oraz tradycyjne sto lat. Pożegnanie odbyło 
się w Restauracji „ Pod słońcem” w Gorzowie Wlkp. Szczę-
śliwy emeryt zadbał oto by nikt nie wyszedł  z restauracji 
głodny oraz nie umarł z pragnienia. W tak uroczystym dniu 
nie mogło zabraknąć przedstawiciela związku do którego 
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Krzysztof należał oraz mamy nadzieję nadal będzie należał.   

Uczestnicy pożegnania Krzysztofa Kałki 
W imieniu Komisji Podzakładowej pamiątkowy album z de-
dykacja wręczył  Krzysztofowi Mariusz Kępiszak.. Krzyszto-
fowi  życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze 
życia , zapraszamy do częstych odwiedzin oraz do aktywnej 
działalności w coraz większym Kole Rencistów i Emerytów 
działającym przy Naszej Organizacji. 

3.03.2012- II Mistrzostwa Enei w  
Narciarstwie Alpejskim. 

Ponad 80 przedstawicieli grupy kapitałowej Enea spotkało się 
w Harrachowie by rywalizować o zaszczytny tytuł  Mistrza 
Enei w narciarstwie alpejskim.  

                                     Zwolennicy aktywnego wypoczynku z Enea. 
Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych 
dla kobiet i mężczyzn . Zarówno przed jak i po zawodach 
można było doskonalić swoje umiejętności na wielu stokach 

dostępnych dla narciarzy. Po raz 
kolejny okazał się ,że narciarstwo 
to piękny , jednak bardzo niebez-
pieczny sport. Boleśnie o tym 
przekonała się Koleżanka Alicja  
z Zielonej Góry , która doznała 
kontuzji kolana. Tą drogą Alicji  
życzymy szybkiego powrotu do 
zdrowia. Puchary dla zwycięz-
ców  poszczególnych grup wie-
kowych wręczali fundatorzy czy-
li członkowie Zarządu Enea     

 
 

         Pogoda i humory dopisywały jak widać na zdjęciu. 
Operatora-Jakub Kamyk oraz Przemysław Zalewski. 
Większość tytułów  zdobyli przedstawiciele Oddziału 
Dystrybucji Zielona Góra. Nam pozostało się cieszyć 

ze zwycięstwa w konkurencji dla najmłodszych uczestników 
turnieju oraz najlepszego czasu spośród wszystkich uczestni-
ków zawodów osiągniętego przez Ewę  córkę Romka Wosz-
czyka naszego pracownika z Rejonu Dystrybucji Choszczno. 

Więcej zdjęć na naszej stronie- 
Menu-Galeria zdjęć-Sport i Rekreacja 

5.03.2012 –Debiut akcji  
pracowniczych ENEA 

5 marca 2012 r. do obrotu na giełdzie weszło prawie 
31 mln akcji pracowniczych Enea. W efekcie w trak-
cie dnia kurs poznańskiej grupy spadał nawet o 4,6 

%, do poziomu 16,32 zł. za akcję . 
Ostatecznie na zamknięciu  sesji 
akcje Enei potaniały o 2,3 % do 
16,71 zł. za akcję.   

6.03.2012 Posiedzenie ZR 
Gorzów NSZZ Solidarność. 

W Gorzowie  spotkali się członko-
wie Gorzowskiego ZARZĄDU  Re-
gionu  NSZZ Solidarność. Po przy-
jęciu protokołu z 31  stycznia 2012 
przystąpiono do realizacji wcześniej 
przyjętego programu zebrania.  

Tematyka Obrad: 
1.Sytuacja w zakładach pracy Regionu Gorzowskie-
go. Przykłady łamania prawa w swoich zakładach 
pracy przedstawili reprezentanci : Szpitala w      

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Międzyrzeczu, Gorzowie Wlkp., DPS w Rokitnie, 
PKO BP, Bama.  Sytuację w Enei zrelacjonował K. 
Gonerski. 

Członkowie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. 
2.Akcja wypoczynku letniego „Lato z Solidarno-
ścią”-podsumowano aktualny stan zaawansowania 
organizacji wypoczynku letniego. W Karpaczu są 
już tylko wolne miejsca w II turnusie .W Niechorzu 
są jeszcze wolne miejsca na wszystkich turnusach. 
Szczegóły na naszej stronie:-Menu-Organizowane 
przez nas imprezy. 
3.Referendum w sprawie podwyższenia wieku eme-
rytalnego. Podsumowano akcję zbierania podpisów 
pod referendum , oraz omówiono dalsze kroki jakie 
mogą zostać podjęte przez związek w obronie  
dotychczasowych uprawnień. 
4.Prezydium MRZZ „Widrina” Członkowie Prezy-
dium ZRG zdali relację ze spotkania jakie odbyło się 
we Frankfurcie. 
5.Spotkania z Komisjami Zakładowymi. Wzorem 
roku ubiegłego w marcu i kwietniu 2012 odbędą się 
spotkania z przedstawicielami Komisji Zakładowych 
w Naszym Regionie. 
6.Szkolenia związkowe. Omówiono tematykę naj-
bliższych szkoleń jakie przeprowadzi ZRG: Czas 
pracy, SIP, negocjacje , ABC związkowca. 
7.Sklep internetowy. Fundacja dla Solidarności w 
najbliższym czasie otworzy sklep z gadżetami 
związkowymi. 
8.Posiedzenie  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
w Gorzowie Wlkp. Omówiono przygotowania do 
organizacji posiedzenia KK w Gorzowie Wlkp. 
9. Składki związkowe. Skarbnik ZRG M. Rusakie-
wicz przedstawił informację na temat ściągalności 
składek od Komisji Zakładowych. 
10. Wstępnie ustalono termin następnego posiedze-
nia ZRG-17.04.2012 r. 
7.03.2012 Kolejne złamane porozumienie- 
Świadczenie, premia dla pracowników nie 

posiadających praw do akcji  Enea. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego 
w ENEA S.A. Głównym celem spotkania było   

ustalenie sposobu realizacji uprawnień pracowni-
czych wynikających z porozumienia ze Zdroiska z 
28.05.2018 r.( wypłata kwoty 14,5 mln. zł. dla pra-
cowników ,którzy nie mają praw do akcji ,utracili  
w wyniku procesów restrukturyzacyjnych  prawo 
do akcji lub zatrzymał im się staż  
prywatyzacyjny).  
W imieniu pracodawcy głos zabrał Mec. Paweł  
Moskwa. Jego zdaniem Porozumienie ze Zdroiska 
jest niezgodne z prawem gdyż rozszerza uprawnienia 
do akcji pracowniczych wynikające z ustawy o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji. Wypowiedź P. Moskwy 
uzupełnił Prezes M. Owczarek , który stwierdził ,że 
„ nie ma tytułu prawnego ,żeby wypłacić pienią-
dze wynikające z Porozumienia ze Zdroiska i tyl-
ko wyrok Sądu da mu taką możliwość”. 

Z lewej  Prez. M. Owczarek z prawej Mec. P. Moskwa 
Strona społeczna z dezaprobatą przyjęła stanowisko 
pracodawcy.  Postępowanie pracodawcy jest bardzo 
dziwne. Z jednej strony wypłaca się premię prywaty-
zacyjną dla pracowników Elektrowni Kozienice a z 
drugiej strony nie widzi się możliwości wypłacenia 
takich świadczeń dla pracowników ENEA. Wypłata 
takich świadczeń miała miejsce w innych grupach 
energetycznych i nikt nie kwestionował podstaw  
prawnych takich działań. Dodatkowo Enea w Pro-
spekcie Emisyjnym (str.97) ujęła świadczenia na 
rzecz pracowników wynikające z Porozumienia ze 
Zdroiska w kwocie 14,5 mln. zł., a teraz nie widzi 
możliwości wypłaty  tych środków. 

Przedstawiciele Strony Społecznej w Enea S.A. 
Strona społeczna kwestionuje bezstronność P.     
Moskwy. Jego dotychczasowe opinie nakierowane 
są na kwestionowanie zawartych porozumień. Od 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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9.03.2011 czyli od ostatniego spotkania w tej spra-
wie Mec. P. Moskwa nie zaproponował ,żadnego 
rozwiązania tej sytuacji. Za to Zarządowi potrafi do-
radzić jak omijać ustawę kominową. 
Przedstawiciele pracodawcy i związków uzgodnią 
wybór innej kancelarii prawnej i poproszą ją o  opi-
nię. Dodatkowo temat zostanie postawiony na Ze-
spole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. 
Zgodnie z Porozumieniem wymagalność świad-
czenia rozpoczęła się 5 marca a kończy się 5 maja 
2012 r. , dlatego strona społeczna poprosiła o udo-
stępnienie list pracowników uprawnionych do tego 
świadczenia. Pismo w tej sprawie skierowane zosta-
ło do Zarządu Enea S.A. i pozostaje bez odpowiedzi. 
Prezes Owczarek woli poczekać na opinię kancelarii 
prawnej i ustalenia Zespołu Trójstronnego. 
7.03.2012 Zarząd Operatora –uznał spór 
płacowy. Premia roczna 21.03.2012r.  
Jesteśmy w szoku.  
Zarząd Operatora uznał ,że jest w sporze zbioro-
wym. Powiadomił Państwową Inspekcję Pracy w 
Poznaniu o zaistniałym sporze oraz wyznaczył ter-
min rokowań na 23 marca 2012 r. Wszystko zgodnie 
z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych.  
Zarząd podjął też decyzję ,że  wypłata premii rocz-
nej w Operatorze nastąpi 21marca 2012 r. Zgodnie z 
zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego wypłata 
powinna nastąpić do końca pierwszego kwartału da-
nego roku. (wysokość premii  11,87 % podstawy) 

Niedowierzanie i szok pracodawca zaczął   
respektować prawo pracy. Liczymy na  

kontynuację tego dobrego trendu. 
8.03.2012 KOD w PGE przekształcony w 

Komitet Protestacyjny  
Brak reakcji na manifestacje w Warszawie  z 
21.02.2012 oraz inne działania podjęte przez stronę 
społeczną w Polskiej Grupie Energetycznej zmusił 
organizacje związkowe  skupione wokół  Komitetu  
Obrony Dystrybucji   do przekształcenia się w Ko-
mitet Protestacyjny PGE. 
Komitet Protestacyjny wystosował pisma do Prezy-
denta ,Premiera, Prezesa PGE, Ministra Skarbu Pań-
stwa  i Ministra Gospodarki. W pismach związkow-
cy domagają się zaprzestania restrukturyzacji , która 
łamie prawo pracy  oraz prowadzi do zagrożenia 
bezpieczeństwa energetycznego Naszego Kraju. 
Związkowcy zwrócili się też do Krajowych Central 
Związkowych działających w Energetyce  o koordy-
nowanie Ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Na ra-
zie akcja protestacyjna polega na oflagowaniu bu-
dynków  w PGE oraz strajku włoskim . Związkowcy 
nie wykluczają następnych manifestacji oraz blokad 
dróg.  

12.03.2012 Obradowała KM NSZZ  
Solidarność Enea-przygotowania do  

 Referendum Strajkowego w Operatorze 
W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.  

Przedstawiciele Zielonej Góry Prez. J.Kamyk ( w środku) 
Tematyka obrad Komisji: 
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji 
Międzyzakładowej  z Fojutowa. 
2.Wybory uzupełniające w Prezydium Komisji Mię-
dzyzakładowej. W tajnych wyborach do Prezydium 
Komisji Międzyzakładowej wybrano Krzysztofa Na-
wrockiego ze Szczecińskiej Komisji Podzakładowej. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebra-
nia. Członkowie Prezydium zdali relację faktów ja-
kie zaistniały od ostatniego zebrania KP. Wiele dys-
kusji wywołała sprawa nie wykonania ustaleń z Fo-
jutowa w sprawie spionizowania struktur Operatora. 

Komisja Międzyzakładowa podczas obrad 
4.Uchwały kompetencyjne. Zmiany w Prezydium 
KM wymusiły zmiany w osobowym reprezentowa-
niu związku w spółkach grupy Enea oraz do wystę-
powania na zewnątrz.  
  5.Przejście zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
z Operatora do Centrum. Pismem z 6.03.2012 r pra-
codawcy zawiadomili nas o przejściu części zakładu 
pracy na nowego pracodawcę. Przenoszenie pracow-
ników w grupie kapitałowej wymaga zawarcia ze 
stroną społeczną stosownego porozumienia , a nie 
tylko zawiadomienia. Odpowiedź na pismo w tej 
sprawie przygotują członkowie Prezydium KM. 
6.Porozumienie ze Zdroisk z 2008 r. Pracodawca 
kolejny raz złamał uzgodnienia ze stroną związko-
wą. Tym razem nie zamierza wypłacić 14,5 mln 
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świadczenia pieniężnego dla pracowników , którzy: 
- w procesach restrukturyzacyjnych utracili prawo do 
akcji pracowniczych lub zatrzymał im się zegar pry-
watyzacyjny,-zatrudnili się po komercjalizacji i nie 
nabyli praw do akcji. Ustalono działania jakie zosta-
ną podjęte w celu wyegzekwowania respektowania 
prawa przez Zarząd Enea S.A.  
7.Sprawy płacowe. Członkowie Prezydium zdali re-
lację z rozmów płacowych w poszczególnych spół-
kach grupy Enea. Tylko w Operatorze wszczęto spór 
zbiorowy. Rokowania w Operatorze odbędą się 
23.03.2012 r. 
8.Spory zbiorowe. Postepowanie pracodawcy w 
Operatorze zmusza nas do zaostrzenia akcji protesta-
cyjnej. Przyjęto treść pytania referendalnego. Refe-
rendum strajkowe w Operatorze zostanie przeprowa-
dzone 27 marca 2012. Prezydium KM przygotuje 
materiały  informacyjne  o powodach protestów. 
9.Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. Członko-
wie KM desygnowali  jako Naszych  kandydatów  
na wybory do  RN kol. Tadeusza Mikłosza i Sławo-
mira Brzezińskiego. Wybory odbędą się 26.03.2012 

Nasi kandydaci do Rady Nadzorczej Enea S.A. 
10.Wartościowanie stanowisk-Zarządy na siłę chcą 
przeprowadzić wartościowanie stanowisk bez strony 
społecznej. KM przyjęła stanowisko w tej sprawie 
kierowane do Rad Nadzorczych spółek zaangażowa-
nych w proces wartościowania. 
11.Majatek socjalny. Przedstawiono plany praco-
dawców w stosunku do majątku socjalne-
go .Wytypowano naszych przedstawicieli do zespo-
łu , który do końca 2012 r. ma opracować strategię 
dotycząca majątku socjalnego. 
12.Fundusz motywacyjny w Operatorze. Zarząd 
Operatora próbuje wprowadzić fundusz motywacyj-
ny –składnik płacowy , który nie występuje w Zakła-
dowym Układzie Zbiorowym Pracy. Członkowie 
zespołu powołanego do tego celu  zdali relację z 
ostatniego spotkania w tej sprawie. 
13.Ogólnopolska Akcja Protestacyjna w Energetyce. 
Członkowie Komisji przyjęli uchwałę popierającą 

działania Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ  
Solidarność. 
14. Plan działalności socjalnej na 2012 r. Przyjęty 
plan po raz kolejny wywraca do góry nogami  do-
tychczasowe zasady. Potrzebne będzie dokładne po-
informowanie uczestników wspólnej działalności 
socjalnej o nowych zasadach.  

13.02.2012 Przyjacielska wizyta  
Grzegorza Sychli. 

W siedzibie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność w Gorzowie Wlkp. mieliśmy okazję gościć 
działacza związkowego nie tylko Naszej Komisji –
Grzegorza Sychlę. 

K. Gonerski i G. Sychla (brygada automatyki i zabezpieczeń) 
 Grzesiu od dziewięciu lat przebywa na emigracji w 
Stanach Zjednoczonych. Były wspomnienia z cza-
sów walki o Wolną Polskę  oraz refleksja nad jakże 
szybko upływającym czasem. 
 Tą droga kierujemy pozdrowienia dla wszystkich  
od Grzesia. 

16.03.2012 Emeryt Czesław Skrycki. 
Kolejnym szczęśliwcem , który 
doczekał emerytury w Enea 
został Czesław Skrycki ( na 
zdjęciach obok) Kierownik Wy-
działu Eksploatacji Sieci  z Za-
kładu Wspomagania Dystrybu-
cji w Centrali Oddziału Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. W oko-
licznościowym spotkaniu Kole-

gi Czesława uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji 
OD Gorzów , byli i obecni współpracownicy oraz 

delegacja NSZZ 
Solidarność czyli 
związku do które-
go Czesław nale-
ży i w którym 
przez wiele lat 
pełnił funkcję 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Emeryt zad-
bał o to by żaden z uczestników biesiady pożegnal-
nej nie wyszedł głodny i nie umarł z pragnienia.  

                                   Uczestnicy spotkania pożegnalnego 
Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosfe-
rze. Były wspomnienia, prezenty życzenia, oraz tra-
dycyjne ”sto lat”. Kariera zawodowa Czesława do-
biegła końca ale przynależność do NSZZ Solidar-
ność nadal trwa. Zapraszamy do  częstych odwiedzin 
oraz działalności w Kole Emerytów i Rencistów 
działającym przy naszej Komisji Podzakładowej. 
Więcej zdjęć na naszej stronie : 
Menu-Aktualności 

19.03.2012 Rocznica śmierci  
Marka Gajka. 

Komisja Podzakładowa NSZZ Soli-
darność z Gorzowa Wlkp. Dyrektor 
RD Dędno oraz koledzy z pracy 
spotkali  przy grobie Marka Gajka 
w Barlinku. Okazją do spotkania 
była pierwsza rocznica tragicznej 
śmierci Marka. Krótką modlitwą w 
której uczestniczyła Żona Marka 

uczczono Pamięć Naszego Kolegi. 

„Człowiek żyje tak długo  , 
aż nie zginie po nim pamięć”  

Marek został zamordowany 19 marca 2011 r na  
GPZ-cie Barlinek podczas wykonywania obowiąz-
ków służbowych. Sprawcami tego bestialstwa  była 

5 osobowa   grupa młodych ludzi (od 15 do 22 lat) z 
powiatu goleniowskiego. Mordercy jeszcze nie zo-
stali skazani. 

19.03.2012  
Obradowała  
KP Gorzów Wlkp.   
W Rejonie Dystrybucji 
Dębno na wyjazdowym 
posiedzeniu spotkali się 
członkowie Komisji 
Podzakładowej NSZZ 
 Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. Po odczytaniu i 
przyjęciu protokołu z 
ostatniego zebrania 
( 8.02.2012 z Międzycho-
du) przystąpiono do reali-
zacji wcześniej przyjętego 

programu zebrania. Tematyka obrad KP: 
1.Przyjecia członków. W szeregi naszej organizacji 
przyjęto kolejne dwie osoby. 
2.Sprawozdanie z działalności. Przew. KP  
K. Gonerski zdał relację z wydarzeń jakie miały 
miejsce od ostatniego zebrania Komisji. 

Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej 
3.Ogólnoposka Akcja Protestacyjna. Omówiono ewentu-
alne działania jakie mogą zostać podjęte w ramach akcji 
protestacyjnej. 
4.Spory zbiorowe. W Operatorze wszczęto dwa spory 
zbiorowe . Jeden dotyczy tz pionizacji i jest nie uznawa-
ny przez Zarząd Operatora. Czekamy na mediatora z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społeczne. 27.03.2012 zosta-
nie przeprowadzone referendum strajkowe dotyczące te-
go sporu. Drugi spór płacowy został uznany przez Zarząd 
Operatora. Na dzień 23 marca 2012 wyznaczono termin 
rokowań.   
5.Referendum strajkowe- Omówiono techniczne sprawy 
związane z przeprowadzeniem referendum strajkowego w 
Operatorze 27.03.2012 r. Spotkania informujące o powo-
dach protestu odbywają się sukcesywnie w jednostkach 
organizacyjnych Operatora. 
6.Działalność socjalna w 2012. Po raz kolejny zmieniono  
zasady korzystania z Zakładowego Funduszu Socjalnego. 
Mariusz Kępiszak szczegółowo omówił nowe zasady.  

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Członkowie KP podczas obrad 
7.Referendum emerytalne. Premier Donald Tusk zapo-
wiedział ,że nie zamierza respektować inicjatywy obywa-
telskiej (1,4 mln. podpisów)-  referendum w sprawie wie-
ku emerytalnego. W dniu kiedy Sejm będzie rozpatrywał 
wniosek obywatelski planowana jest ogólnopolska mani-
festacja. Termin  obrad Sejmu w tej sprawie nie jest zna-
ny . Zaraz po otrzymaniu wiadomości rozpoczniemy 
przygotowania do wyjazdu do Warszawy. 
8.Akcje Enea.  Omówiono debiut akcji pracowniczych w 
WGPW. oraz działania jakie podjął związek  w celu  za-
łatwienia formalności związanych z dematerializacją ak-
cji.  Podjęto decyzję co  do dalszych losów akcji posiada-
nych przez związek. 
9.Sytuacja w spółkach grupy kapitałowej Enea. Sytuację 
w spółkach Energobud i BHU przedstawili koledzy z 
tych spółek. 26.03.2012 odbędą się wybory do Rady Nad-
zorczej Enea S.A.  Przedstawiono kandydatów NSZZ 
Solidarność w tych wyborach. 
10.Imprezy  organizowane przez związek. Ustalono kwo-
tę dofinansowania dla imprez organizowanych dla człon-
ków związku przez Komisje Wydziałowe. 
11.Prezent dla członków związku. Z okazji Świąt Wielka-
nocnych  Komisja postanowiła ufundować prezenty dla 
członków związku. 
12.Turniej siatkarski w Sulęcinie .  Turnieju piłki siatko-
wej o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
odbędzie się 21.04.2012 r. w Hali liceum Ogólnokształ-
cącego w Sulęcinie. 
13.Składki związkowe. Przypomniano zasady na jakich 
odprowadzane są składki od emerytów i rencistów. 
Po zakończeniu zebrania Komisji Przew. K. Gonerski 
oraz członkowie Komisji Wydziałowej spotkali się z za-
łoga Rejonu Dystrybucji Dębno. Podczas spotkania poru-
szano tematykę , ,która pokrywała się z tematyka obrad 
Komisji Podzakładowej.  

Spotkanie z załogą Rejonu Dystrybucji Dębno 

19.03.2012 MPiPS uznało spór w  
Operatorze i wyznaczyło mediatora. 

 Nieuznawany przez Zarząd Operatora spór zbiorowy w 
związku ze zgłoszonym żądaniem z dnia 5 stycznia 2012 
( pionizacja Operatora) został uznany przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo podjęło się me-
diacji w sporze , na mediatora wyznaczona Kazimierza 
Kloca z listy mediatorów MPiPS. Pierwszym zadaniem 
mediatora będzie ustalenie terminu mediacji.                                    
Odpowiedź MPiPS dostępna na naszej stronie:   Menu
-Aktualności 

  23.03.2012 Rokowania płacowe w                             
Operatorze- protokół rozbieżności.                

W Poznaniu odbyły się rokowania w sporze płacowym w 
Enea  Operator. Na spotkanie nie przybył żaden z człon-
ków Zarządu Operatora. Strona społeczna stwierdziła, że 
wobec nieobecności  członków Zarządu, rokowania nie 
mają sensu. Przybyły na rokowania Dyr. G.Jeziorny po-
prosił o przerwę. Po przerwie przedstawił uchwałę upo-
ważniającą go do rokowań wystawioną  przez obecnych 

w Operatorze członków Zarządu . Termin rokowań został 
wyznaczony przez pracodawcę , tym bardziej niezrozu-

miałe jest takie postępowanie. Przedstawiciel pracodawcy
( Dyr. G. Jeziorny) przedstawił porównanie wynagrodzeń  
w Enea Operatorze do gospodarki  narodowej. Z porów-
nania pracodawcy wynika ,że zarabiamy dużo i w  związ-
ku z tym Zarząd nie widzi możliwości podniesienia płac 
zasadniczych . Jedyną możliwość podniesienia  wynagro-
dzeń Zarząd widzi poprzez podniesienie wskaźnika wy-
nagrodzeń  o 2.7 % i  praznaczenie go na fundusz moty-

wacyjny. Zaproponowano też utrzymanie tabeli wynagro-
dzeń z 2011 r. oraz nagrody na Dzień Energetyka           

w wysokości z 2011 r.  

Rokowania płacowe w Enea Operatorze. 
Strona związkowa wobec bardzo dobrych wyników fi-
nansowych za 2011 , systematycznego obniżania kosztów 
pracy , wzrostu wydajności , rosnącej inflacji oraz aro-
ganckiej postawy Zarządu Operatora  zmieniła swoje 
wcześniejsze żądanie i wniosła o :podwyższenie płac o 
600 zł oraz o wpłacenie na Zakładowy Fundusz Świad-
czeń Socjalnych   z zysku za 2011 po 1000 zł na zatrud-
nionego na dzień 31grudnia 2011. 
Strona społeczna zwróciła się o rozliczenie funduszu wy-
nagrodzeń za 2011 w rozbiciu na poszczególne stanowi-
ska w  jednostkach  terytorialnych. 
Nie widząc możliwości porozumienia się strony dialogu 
społecznego w Enea Operator sporządziły protokół  
rozbieżności. 
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Powody Protestu  w Enea Operator 
Od trzech lat w ENEA Operator Sp. z o.o. prowadzony 
jest pozorowany dialog społeczny. Zarządzający Spółką 
są w nieustającym konflikcie z załogą. Jeden spór zbioro-
wy goni drugi. Podważane są wszystkie wcześniej zawar-
te Porozumienia Zbiorowe. Zagrożone są podstawowe 
prawa i interesy pracownicze, dlatego zmuszeni jesteśmy 
podjąć zdecydowane działania mające na celu zmianę 
postępowania pracodawcy.  
Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych powodów 
naszego protestu :  
1. Prowadzenie restrukturyzacji w tajemnicy przed zało-
gą, bez stosownych uzgodnień i zabezpieczenia interesów 
pracowniczych w tych procesach.  
2. Łamanie zawartych porozumień (tzw. pionizacja).  
3. Przenoszenie pracowników do spółek bez stosownych 
uzgodnień .  
4. Brak woli podzielenia się z załogą bardzo dobrymi wy-
nikami Finansowymi wypracowanymi przez całą załogę .  
5. Pomimo rekordowych wyników nie przekazywanie 
odpisu z zysku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych. Uzależnianie tych wypłat od bierności strony spo-
łecznej w prowadzonych procesach gospodarczych.  
6. Nie uznawanie sporów zbiorowych, kwestionowanie 
zgłoszonych żądań. Utrudnianie legalnego prowadzenia 
sporu zbiorowego.  
7. Pozbywanie się energetyków z wysokim stażem 
(PDO) , a następnie uzasadnianie restrukturyzacji między 
innymi brakami kadrowymi.  
8. Wyrzucanie pieniędzy w błoto poprzez zlecanie pro-
jektów , które nie mają szans na funkcjonowanie lub bu-
dzą zasadność ich wdrażania.  
========================================= 

Jedziemy do Warszawy !!!!! 
30 marca o godzinie 9.00 (piątek) rozpocz-
nie się sejmowa debata, natomiast o 13.00 
powinno odbyć się głosowanie w sprawie 

złożonego przez NSZZ „S” wniosku o 
przeprowadzenie referendum emerytalne-

go pod którym podpisało się ponad 1,4 

mln Polaków. W dniu głosowania przed 
Sejmem odbędzie się manifestacja 

 związkowa. Ustawiony zostanie m.in. tele-
bim na którym będziemy na bieżąco śle-
dzić dyskusję i sam przebieg głosowania. 

Wyjazd na manifestację  29 marca o godz. 23.00 – 
Pomnik Józefa Piłsudskiego. Planowany powrót 

w godzinach nocnych 30.03.2012r. Zapisy do 
27.03.2012  prowadzi M. Kępiszak   

tel. wew.2504 kom.603397818. 
Nie pozostań bierny, poświęć jeden dzień 

urlopu dla swojej przyszłości. 
================================
Enea zarekomenduje przeznaczenie 30 proc. 

zysku za 2011 r. na dywidendę  
Enea będzie prawdopodobnie rekomendować przeznacze-
nie 30 proc. zysku za 2011 r. na dywidendę, wynika z 
wypowiedzi wiceprezesa Huberta Rozpędka.  
"Rekomendujemy 
konsekwentnie 30 
proc. zysku na dywi-
dendę" - powiedział 
Rozpędek podczas 
konferencji prasowej. 
Przypomniał, że poli-
tyka dywidendowa 
spółki przewiduje 
przeznaczanie 30-60 
proc. rocznego zysku 
na ten cel. Z jednost-
kowego zysku za 2010 
r., wynoszącego 
364,39 mln zł, akcjo-
nariusze przeznaczyli na dywidendę 194,23 mln zł, co 
dało wypłatę w wysokości 0,44 zł na akcję. Rok wcze-
śniej walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 
167,75 mln zł, czyli 0,38 zł na akcję dywidendy z zysku 
za 2009 rok (wynoszącego 305,41 mln zł).  
Największym akcjonariuszej spółki jest Skarb Państwa.  
W I-IV kw. 2011 roku Enea miała 801,23 mln zł skonso-
lidowanego zysku netto wobec 639,26 mln zł zysku rok 
wcześniej, przy przychodach odpowiednio 9690,10 mln 

zł wobec 
7836,88 mln 
zł. W ujęciu 
jednostko-
wym, w I-IV 
kw. 2011 roku 
spółka miała 
358,14 mln zł 
zysku netto 
wobec 364,39 
mln zł zysku 
rok wcześniej.  
źródło: 
www.cire.pl 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    
Grupa trzymaj ąca władzęGrupa trzymaj ąca władzęGrupa trzymaj ąca władzę   

Kolesie energetycy 
Trwa posiedzenie nowo powołanego zarządu jednej z 

grup energetycznych. Prezesi mianowani z klucza poli-
tycznego nie koniecznie znający się na energetyce. W 

pewnym momencie gaśnie światło w pomieszczeniu w , 
którym odbywa się posiedzenie zarządu.  Prezes zwraca 
się do swojego zastępcy- „Kowalski wy odpowiadacie za 
pion techniczny, dowiedzcie co się stało”. Kowalski wra-
ca i melduje-„ jakiś  Bucholtz wyłączył prąd” panie pre-

zesie. „Zwolnić  Bucholtza” nakazuje prezes.    

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

Rok 1975 Rok 1975 Rok 1975 –––Szkolenie TOPL w ZE Gorzów Wlkp.Szkolenie TOPL w ZE Gorzów Wlkp.Szkolenie TOPL w ZE Gorzów Wlkp.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    
Płaca minimalna w UEPłaca minimalna w UEPłaca minimalna w UE   

MORDERCA DZIENNIKARZEM!!!  
Morderca ks. Popiełuszki pisze pod pseudonimami dla "Faktów 
i Mitów” - tygodnika, którego współwłaścicielem i redaktorem 
naczelnym jest Roman Kotliński (poseł Ruchu Palikota). Jak 
donosi niezalezna.pl morderca księdza Jerzego Popiełuszki 

Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak i 
mieszka w Łodzi    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-16,91zł  wartość akcji Enea na 23.03.2012 g.17.30 
-16,71 zł  wartość akcji Enea w pierwszym dniu  
obrotu akcjami pracowniczymi -5.03.2012  
 -2 167 700 liczba bezrobotnych w Polsce w lutym 
2012 .(zarejestrowanych w Urzędach Pracy). 
 -13,5 % wyniosła stopa  bezrobocia w Polsce  w 
lutym 2012 r. Od stycznia 2012 wzrosła o 0,3 % . 
-84 %  Polskich bezrobotnych nie ma prawa do 
zasiłku 
-80 % bezrobotnych w krajach starej UE pobiera 
zasiłek dla bezrobotnych . 
-22 mln. zł przeznaczyło Ministerstwo Gospodarki 
na promocję energetyki jądrowej w latach 2012-14  
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„ Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem 
zrozumienia ,że wolność to nie samowola , ale 

jest to zadanie stojące przed każdym  
człowiekiem , wymagające przemyśleń , rozwagi,  

umiejętności wyboru , decydowania”.  
Bł. Ks.  Popiełuszko 28.02.1982 r. 


