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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
21.04.2012 Turniej o
Puchar Solidarności w Sulęcinie
Zwolennicy aktywnego wypoczynku z terenu działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Enea Operatora spotkali się w Sulęcinie, by uczestniczyć już
po raz 11 w turnieju piłki siatkowej o Puchar Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów.

Uczestnicy turnieju w Sulęcinie.
O zwycięstwo w turnieju walczyło sześć drużyn z
Rejonów Dystrybucji ,Centrali Oddziału oraz Posterunku Energetycznego Strzelce Krajeńskie.

Zawody przebiegały w sportowej atmosferze a o
zwycięstwie w poszczególnych pojedynkach często
decydował tay-brek. Gospodarze czyli koledzy z Rejonu Dystrybucji Sulęcin okazali się nie gościnni i
po raz kolejny wygrali Nasz Turniej. Można powiedzieć wszyscy grają w siatkówkę a wygrywa Sulęcin. Z kronikarskiego obowiązku podajemy końcową
klasyfikację:
1-Rejon Dystrybucji Sulęcin 1
2-Centrala Gorzów Wlkp.
3-Posterunek Energetyczny Strzelce
Krajeńskie.
4- Rejon Dystrybucji Dębno
5- Rejon Dystrybucji Choszczno
6- Rejon Dystrybucji Sulęcin 2
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju:
-Najlepsza zawodniczka Ewa Leszkiewicz z RD Sulecin 1..
-Najlepszy zawodnik-Mariusz Ciszak
z Centrali Gorzów Wlkp.

Zwycięzcy Turnieju Drużyna RD Sulęcin 1

Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju oraz kibice udali się do pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego „KORMORAN” gdzie przy potrawach z
grilla można było uzupełnić stracone kalorie .
Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ
Solidarność RD Sulęcin serdeczne podziękowania za
jak zwykle wzorową organizację. Do zobaczenia za
rok ,myślimy że RD Gorzów Wlkp. i RD
Międzychód też wystawią swoje reprezentacje.

Jedna z wielu akcji pod siatką.
Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i
wszystkie drużyny miały w składzie co najmniej jed- Więcej zdjęć z Turnieju na naszej stronieMenu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja.
ną przedstawicielkę płci pięknej.

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Tematyka obrad Komisji:
(Ciąg dalszy ze strony 2)
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji
23.04.2012 Kolejna rozprawa przed
Międzyzakładowej.

Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp.

Przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbyła
się kolejna czwarta już rozprawa Pracownicy przeciwko Enea S.A. Sprawa dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pracy w Enea Operator
Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniającego do
określonej liczby akcji Enea S.A. Na rozprawę wstawił się pełnomocnik prawny Pracowników - Paweł
Cierkoński oraz przedstawiciele Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp.Krzysztof Gonerski ,Mariusz Kępiszak . Stronę pozwanego czyli Enea S.A. reprezentowała Pani Karolina Szyfter. Pani Sędzia Jolanta Lewandowska Głodzik oraz pełnomocnicy stron wysłuchali zeznań
złożonych przez świadka strony pracodawcy –
Na pierwszym planie Marzena Mazur i Mariusz Kępiszak
Marka Hermacha byłego członka Zarządu Enea S.A. 2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezy-sygnatariusza porozumienia z Sierakowa.
dium zdali relację ze zdarzeń jakie miały miejsce
między posiedzeniami KM NSZZ Solidarność.
Drugi ze świad- 3.Pozwy przeciwko Enea S.A. –nie zaliczenie stażu
ków strony pra- pracy w Operatorze do stażu akcyjnego. Zdano relacodawcy Grze- cję z rozpraw przed Sądami w Gorzowie Wlkp. oraz
gorz Jeziorny
w Poznaniu , oraz przedstawiono wyroki jakie zapanie stawił się na dły w podobnych sprawach w Poznaniu oraz w
rozprawę
Szczecinie.
przedstawiając 4.Spór płacowy w Operatorze. Rokowania jakie odstosowne
były się zakończyły się podpisaniem protokołu rozK.Gonerski i M.Hermach
usprawiedliwienie. bieżności. Dalsze czekanie na dobrą wolę Zarządu
Pełnomocnik powodów dołączył do akt sprawy pra- Operatora nie ma sensu ponieważ takiej woli nie
womocny wyrok z końca 2011 r. wraz z uzasadnie- ma. Członkowie Komitetu strajkowego ze strony
niem jaki zapadł przed Sądem w Poznaniu w podob- NSZZ Solidarność wystąpią do pozostałych członnej sprawie tj urlopowanie pracowników do wyko- ków Komitetu o wspólne wystąpienie do Ministernywania pracy u innego pracodawcy. Pełnomocnik stwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)o wyznapozwanego poinformował ,że przed Sądem w Szcze- czenie mediatora w celu dalszego prowadzenia spocinie 4.04.2012 zapadł wyrok w podobnej sprawie i ru zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiona następną rozprawę postara się dołączyć do akt
rowych.
uzasadnienie wyroku. Strony ustaliły ,że następna
rozprawa odbędzie się 24.09.2012 r o godz.9.00 w
sali nr 207. Podczas tej rozprawy przesłuchani zostaną świadkowie stron Grzegorz Jeziorny oraz
Krzysztof Gonerski. Przypominamy że, pozew przeciwko Enea S.A. został złożony 12.04.2011 przez
P.Cierkońskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp. Pracownicy domagają się odszkodowania za utracone akcje. 140 pracowników
domaga się odszkodowania za 205 akcji a 61 za 200
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „S” Enea
akcji. Odszkodowanie ma być zapłacone wraz odset5.Rozmowy
płacowe w grupie kapitałowej Enea.
kami od 24 lutego 2011 tj. od dnia złożenia wezwaWiększość spółek nie zawarła porozumień płaconia przedsądowego.
wych a prowadzone rozmowy maja charakter gry na
25.04.2012 Obradowała
zwłokę. Członkowie Prezydium zgodnie z udzieloKM NSZZ Solidarność Enea.
nymi kompetencjami zostali zobowiązani do zgłoW Baranowie spotkali się członkowie Komisji Mię(Ciąg dalszy na stronie 4)
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.
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W przypadku odmowy będziemy sądownie domagać
(Ciąg dalszy ze strony 3)
szenia żądań płacowych w spółkach w , których nie się udostępnienia tych list.
zawarto porozumień płacowych.
11.Zadość uczynienie za utratę praw do akcji w spół6.Spór zbiorowy dotyczący restrukturyzacji w Enea kach byłej Energetyki Poznańskiej. Podjęto działania
Operatorze. Nieuznawany przez Zarząd spór został w celu wyegzekwowania wspólnie z pracodawcami
uznany prze MPiPS. Wyznaczony mediator jest na porozumień w byłej Energetyce Poznańskiej dla praetapie uzgadniania terminu spotkania ze stronami
cowników , którzy przeszli do spółek przed momensporu.
tem komercjalizacji.
12.System motywacyjny w Energobudzie. Wiele
kontrowersji budzi sprawa prac nad systemem motywacyjnym w Energobudzie. Jako strona ZUZP nie
przyjmiemy niekorzystnych dla pracowników zapisów i nie wprowadzimy ich do układu.
13.Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy. Odpowiedź PIP w Poznaniu na nasze wystąpienie zawierała kontrowersyjne stwierdzenia. Zostanie skierowane zażalenie do Głównego Inspektora Pracy.
14.Interpelacje poselskie. W sejmie złożono kilka
interpelacji poselskich w sprawie nieprawidłowości
Członkowie Komisji Międzyzakładowej z Poznania
w Enea. Sprawę przekazano członkom Rady Nad7. Referendum Strajkowe w Operatorze. Wyniki re- zorczej Enea S.A.
ferendum dotyczącego restrukturyzacji w Operatorze 15.Gospodarka magazynowa. Pojawiły się materiały
upoważnia nas do skierowania apelu do pracownimówiące o gruntownej restrukturyzacji oraz ograników. ( treść apelu w załączniku)
czaniu zatrudnienia w gospodarce magazynowej w
8.Majątek socjalny. Spółka Energotur aktualnie jest Operatorze. Do Zarządu Operatora zostanie skierow złej sytuacji. Cała działalność socjalna według Za- wane pismo o stosowne wyjaśnienia.
rządu Enea S.A. jest nie rentowna i pracodawca
26-27.04.2012 Zjazd Delegatów SKE
chce się jej pozbyć. Nie zgadzamy się z takim stanoNSZZ Solidarność.
wiskiem i wytypowaliśmy naszych przedstawicieli
W Baranowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów
do zespołu , który wypracuje materiał dotyczący
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność.
przyszłości majątku socjalnego.
9.Plan działalności socjalnej na 2012 r. Przygotowane przez zespół pracodawcy zasady działalności socjalnej są niezgodnie z Ustawą o świadczeniach socjalnych i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Wystąpimy do pracodawcy o usunięcie wad prawnych zawartych w tych dokumentach.

Prezydium Zjazdu w Baranowie

Przewodniczący SKE –Roman Rutkowski przywitał
Delegatów z całego kraju i oddał głos ks. Piotrowi
Piecowi –Kapelanowi Poznańskich Energetyków. Po
wysłuchaniu słowa Bożego delegaci przystąpili do
realizacji przyjętego programu zjazdu. Po powołaniu
komisji, których celem było sprawne przeprowadzenie obrad , zebrani wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego SKE. Po
Z lewej Przew. SKE NSZZ „S” R.Rutkowski
krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami przystąpiono
10.Porozumienie Zdroisk ( 14.5 mln. zł dla pracow- do wyborów uzupełniających. W tajnych wyborach
ników nie mających praw do akcji) Enea S.A. nie
do Rady SKE został wybrany Krzysztof Nawrocki
zamierza respektować w/w porozumienia. Wymagal- ze Szczecina. Na wakatujące miejsce delegata Konność wypłaty świadczenia mija 5 maja 2012 . Wystą- gresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki wybrano
pimy do Enea o udostępnienie listy pracowników i
kolegę Ryszarda Guntera ze Szczecina. Przyjęto
sporządzimy regulamin podziału kwoty 14,5 mln. zł.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie
(Ciąg dalszy ze strony 4)
uchwały i stanowiska dotyczące składu Rady SKE, przyjął w 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii pw. Św.
następnych wyborów uzupełniających oraz egzami- Bartłomieja w Ołoboku (1988-1990) i parafii pw. NMP Krónów kwalifikacyjnych. Delegaci z poszczególnych
lowej Polski w Głogowie (1990-1993). Przez siedem lat pełnił
funkcję notariusza Sądu Kościelnego w Gorzowie Wlkp.
grup zdali relację z sytuacji panujących w ich firmach oraz stopnia realizacji ustaleń dotyczących
(1993-2000). W roku 2000 został mianowany proboszczem
Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjno-Strajkowej w
parafii pw. Najświętszej Trójcy w Ochli k. Zielonej Góry, a
Energetyce. Dyskutowano o formach dalszego pro- sześć lat później - proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w
wadzenia akcji protestacyjnej. W miarę możliwości Gorzowie Wlkp. Od 2 lutego 2007 pełni funkcję
SKE będzie koordynowała protesty w poszczególDuszpasterza Gorzowskich Energetyków.
nych grupach. Na szeroką skalę prowadzona będzie
akcja informacyjna.

27.04.2012-Enea opublikowała
wyniki za 2011 rok.
Enea oblikowała dziś raport roczny za ubiegły rok
potwierdzając w nim podane wcześniej przy okazji
prezentacji wyników za IV kwartał 2011 r. dane. GK
Enea wypracowała przychody w wysokości 9,69 mld
zł, czyli o 23,6 proc. więcej niż rok wcześniej.
O 24 proc. wzrósł wynik netto, który osiągnął poziom 792,5 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego
znacznej poprawie uległ również wynik grupy na
poziomie operacyjnym - był on wyższy o 18,6 proc.
i wyniósł 844,2 mln zł. W całym 2011 roku wskaźnik EBITDA wzrósł o 14,0 proc. i wyniósł 1,56 mld
zł. Największy wzrost odnotowano w segmencie wytwarzania, bo aż o 25,3 proc. z poziomu 2,5 mld zł
osiągniętych w 2010 roku. Zysk operacyjny tego
segmentu wyniósł 470 mln zł. Jest to wynik, aż o
49,9 proc. wyższy, niż ten wypracowany w 2010 roku. Poprawie uległ również wynik w segmencie dystrybucji. Grupa wypracowała 2,6 mld zł przychodów
po wzroście o 4,5 proc. rok do roku, co przełożyło
się na 23,7 proc. wzrost wskaźnika EBIT i 8,7 proc.
wzrost EBITDA. Lepsze wyniki ENEA wypracowała również na pozostałej działalności.
Źródło –CIRE

28.04.2012 Nasz Duszpasterz
został biskupem.
Dotychczasowy proboszcz
Parafii Chrystusa Króla w
Gorzowie Wielkopolskim,
ks. Tadeusz Lityński, został
mianowany biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Biskup nominat Tadeusz
Lityński urodził się 14
czerwca 1962 r. w Kożuchowie. Jego rodzinną parafią
jest parafia pw. Św. Wawrzyńca w Ługach. Ukończył
Technikum Elektroniczne w Zielonej Górze, a następnie w
1982 r. wstąpił do Gorzowskiego Wyższego Seminarium

XII 2011 r. Od lewej: K. Gonerski , ks. T.Lityński , J.Kamyk

Od 2009 roku jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Gorzowie Wlkp., od 2011 roku - wikariuszem biskupim, członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów. W
styczniu 2012 r. ks. Lityński został odznaczony godnością
kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
28 kwietnia 2012 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował
ks. Tadeusza Lityńskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla
w Gorzowie Wlkp., biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną
Cemeriniano.

28.04.2012 Grand Prix Europy w Lesznie.
Ekscytujący przebieg miała II runda cyklu Grand
Prix po raz ostatni rozegrana na Stadionie im.
Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Jeden z biegów w Lesznie
Zawody dostarczyły ogromnych emocji zarówno
kibicom jak i samym zawodnikom. Sponsorem tytularnym reprezentacji Polski na żużlu oraz Ekstraligi
żużlowej jest Enea. Wśród 13 tysięcy fanów
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

je”. Strona pracodawcy zgodziła się na rozważenie
„czarnego sportu” nie mogło zabraknąć reprezentacji podzielania kwot na podwyżki (płaca zasadnicza,
Enea Speedway Teamu.
część motywacyjna) ,ale wymaga to przygotowania
konkretnych propozycji. Z tego względu zaproponowano termin następnego spotkania na 16.05.2012.
Przedstawiciele związków stwierdzili ,że jest to ewidentna gra na zwłokę i takie postepowanie pracodawcy nosi znamiona negocjacji w złej wierze. Strona społeczna rozważa możliwość zgłoszenie żądania
płacowego w Enea S.A..

2-6.05.2012 Majówka z Solidarnością.
Pracownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
spotkali się w Pobierowie w „Pensjonacie Pisz” by
wspólnie aktywnie wypocząć.
ENEA SPEEDWAY TEAM w akcji.

W Grand Prix Europy w Lesznie zwyciężył Chris
Holder , drugie miejsce zajął Tomasz Gollob a trzecie Jarosław Hampel. W biegu finałowym Holder
znajdował się przez moment nawet na ostatnim miejscu. Australijczyk wykorzystał jednak walkę o
pierwsze miejsce między Tomaszem Gollobem a
Jarosławem Hampelem i zdołał przebić się na czoło
stawki. Po zawodach w Lesznie Jarosław Hampel z
33 pkt został liderem cyklu GP na drugim miejscu
znajdują się Greg Hancock i Tomasz Gollob z 31
pkt. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć na
naszej stronie-Menu-Aktualności

Zwolennicy aktywnego wypoczynku

30.04.2012 Rozmowy płacowe w Enea S.A. Słuchając zapowiedzi synoptyków pewni obaw
udawaliśmy się nad morze. Okazało się jednak ,że
-brak uzgodnień.
W Enea S.A. odbyła się kolejna tura rozmów płacowych. Na spotkanie nie stawił się żaden z członków
Zarządu.

po raz kolejny synoptycy się mylili , pogodę mieliśmy ładną i mogliśmy do woli korzystać z uroków
Bałtyku oraz atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Festyny rodzinne , wieczorki taneczne, turnieje w tenisa stołowego i piłkarzyków, boole, dart,
kiełbaski pieczone na ognisku to tylko niektóre
atrakcje z których można było skorzystać. Zabrakło
tylko jednego -czasu na nudę. Pogoda i humory dopisywały więc czas majowej sielanki szybko minął i
trzeba było wracać do swoich miejsc zamieszkania.
Organizatorom czyli Komisji Wydziałowej NSZZ
Solidarność z Centrali Oddziału Dystybucji Gorzów
Wlkp. serdeczne podziękowania za wzorową
organizację.
Więcej zdjęć z majówki na naszej stronie.

Rozmowy płacowe w Enea S.A.

Przedstawiciele pracodawcy po raz kolejny powtórzyli swoją propozycję- kwota na podwyżki pochodząca ze wskaźnika przyrostu płac na poziomie 2.7
% powinna być przeznaczona na fundusz motywacyjny. Strona społeczna po raz kolejny powtórzyła
swoje stanowisko ,że gro środków na podwyżki powinno być przeznaczone na podwyższenie płac zasadniczych. Podsumowując „dziad swoje ,baba swo-

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
Zapraszamy do odwiedzin-naprawdę warto.
(Ciąg dalszy na stronie 7)

str. 7/Pod Napięciem 119 / 5/ 2012
(Ciąg dalszy ze strony 6)

Dlaczego jesteśmy przeciwni
podwyższeniu wieku emerytalnego:
1. -W stosunku do większości obywateli UE:
-żyjemy krócej , pracujemy dłużej, pobieramy
niższe emerytury,
2. -4 mln Polaków jest na bezrobociu ( 80 % z
nich nie ma prawa do zasiłku dla
bezrobotnych)
3. -2 mln Polaków wyjechało z Polski w
poszukiwaniu pracy. Nie chcemy dołączyć do
fali emigracji.
4. -40% mężczyzn nie dożywa aktualnego
wieku emerytalnego w Polsce (65 lat)
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HUMOR Z INTERNETU

ZNALEZIONE W INTERNECIE

PARKOWANIE PRZED SEJMEM

Na sejmowym parkingu zatrzymuje się samochód.
Wysiada facet. Podchodzi do niego ochroniarz:– Tu
nie wolno parkować! – Dlaczego?– Tu jest Sejm –
sami ministrowie, politycy, posłowie. – Nie szkodzi,
włączyłem alarm.

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

Do sądu złodziej śmiało ucieka
Bo wszak korupcja prawem człowieka !
Czar PRL-u wraca do formy
Wdzięczni jesteśmy ludziom z Platformy ?!
Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi
Od dziś będziemy świadczyć usługi
Dla Władimira i dla Angeli.
Czas na kolanach iść do Brukseli !

ZŁOTE MYŚLI
„Historia uczy, że demokracja bez
wartości łatwo się przemienia
w jawny lub zakamuflowany
Totalitaryzm”. Jan Paweł II

LICZBY MIESIĄCA
ZE Gorzów na pochodzie 1 majowym w 1952 roku

O
K
I
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-16,30 zł wartość akcji Enea 10.05.2012 g.17,30.
-8.5 % straciły akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-844,w mln. zł.-wynik grupy Enea za 2011r.
( 18,6 % więcej niż w 2010 r.)
-8 mld dolarów przeznaczy rząd Polski na rato
wanie strefy Eurolandu.
-1,8 mln wniosków o udostępnienie bilingów wystąpiły Polskie służby (Sądy ,prokuratura, policja
itp.) W 2010 wniosków tych było 1,4 mln – już
wówczas był to rekord w UE. ( Państwo POlicyjne?)
-70 dolarów za 1000m. sześc. gazu płacą Amerykanie. To 6 razy mniej od średniej ceny gazy z
Gazpromu dla klientów z Europy Zach. I ponad 7
razy mniej niż to , co teraz płaci Polska za rosyjski
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