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dedykujemy fragment wiersza  
Zbigniewa Herberta –Potęga smaku 

  
„To wcale nie wymagało wielkiego 

charakteru 
nasza odmowa niezgoda i upór  

mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi  
lecz w gruncie rzeczy była 

 to sprawa smaku  
Tak smaku  w którym są włókna  

duszy i chrząstki sumienia” 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
19.06.2012 -40 rocznica święceń  

kapłańskich Kapelana Gorzowskiej  
Solidarności Witolda Andrzejewskiego. 

W parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii  
Panny w Gorzowie odbyła się Msza święta w intencji ks. prała-
ta Witolda Andrzejewskiego obchodzącego jubileusz 40 lecia 
kapłaństwa.  

W środku jubilat ks. Witold Andrzejewski 
Rodzina czterech biskupów, przedstawiciele duchowieństwa z 
całej Polski, poczty sztandarowe, delegacje Zarządu Regionów 
NSZZ Solidarność z  Gorzów Wlkp. i Zielonej Góry oraz   wie-
lu gorzowian wzięło udział w uroczystościach z okazji 40-lecia 
święceń ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. Wśród gości 
znalazł się były marszałek Sejmu Marek Jurek, który do dusz-
pasterstwa księdza Andrzejewskiego dotarł w latach siedem-
dziesiątych i – jak mówi – jest w gronie wielu osób, które ka-
płanowi bardzo wiele zawdzięczają. 

Życzenia  od  Lubuskiej Solidarności. 
        Krótki życiorys ks. prałata 
          Witolda Andrzejewskiego 
Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej, 
zagrał w 50 sztukach teatralnych. W roku 
1966 zrezygnował z aktorstwa i wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w 
Gościkowie-Paradyżu. Po 6 latach stu-
diów 18 czerwca 1972 r. otrzymał święce-
nia kapłańskie z rąk biskupa gorzowskie-
go ks. Wilhelma Pluty.Przez 7 lat był wi-

kariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie 
Wlkp., organizując Duszpasterstwo Akademickie. Poprzez dzia-
łalność w Duszpasterstwie Akademickim rozwijał myśl patrio-
tyczną, młodzież poznawała najbardziej zakazane przez PRL 
fakty historyczne poprzez wykłady prowadzone przez niezależ-

nych wykładowców, organizował spotkania z czołowymi opozy-
cjonistami w kraju. Młodzież wzbogacała się duchowo poprzez 
studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych a także po-
znając zagadnienia z psychologii, socjologii, ekonomii. 
Od roku 1980 jest ściśle związany z NSZZ Solidarność, w okre-
sie Stanu Wojennego tj. 13. grudnia 1981 roku odczytał z am-
bony list protestacyjny do władz politycznych i wojskowych 
wszystkich proboszczów naszego miasta potępiający stan wo-
jenny. 
Po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych URSUS, przesłuchi-
wany w prokuraturze. W latach 1982 – 1989 odprawiał Msze 
Św. za Ojczyznę i w intencji prześladowanych za działalność 
niepodległościową w gorzowskiej Katedrze, głosiciel patrio-
tycznych kazań. Mieszkanie ks. Witolda było miejscem, gdzie 
zawsze mogli spotykać się działacze opozycji. 
Ks. Witold Andrzejewski współorganizował, wspierał rodziny 
skazanych, internowanych, więzionych (Kalisz), internowanych 
(Głogów). Udzielał mieszkańcom Gorzowa Wlkp. wsparcia 
duchowego i materialnego. 
Od roku 1980 jest do chwili obecnej kapelanem „ SOLDARNO-
ŚCI” Regionu Gorzów Wielkopolski oraz Duszpasterzem Ludzi 
Pracy, jest także Kapelanem Światowego Związku Żołnierzy 
AK. 
Ks. Prałat Witold Andrzejewski jest cenionym w kraju rekolek-
cjonistą. Jego 40-letnie bogate doświadczenie kapłańskie oraz 
patriotyczne autentyczne zaangażowanie w sprawy naszego 
kraju (ojciec został zamordowany w Katyniu) stawiają go jako 
wzór do naśladowania dla naszej młodzieży. Cała jego działal-
ność patriotyczna, wychowawcza i społeczna była zwalczana 
przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Od roku 1983 był inicjatorem i organizatorem wraz z młodzie-
żą Duszpasterstwa Akademickiego pieszych Pielgrzymek do 
Częstochowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości. Ks.  
prałat Witold Andrzejewski zasłużył się w sposób wybitny po-
przez swoje szczególne zasługi w sprawy niepodległości Polski. 
Jego działalność duszpasterska pozwoliła wychować wiele po-
koleń młodzieży na prawdziwych patriotów i katolików, jego 
patriotyczna postawa oraz służba kapłańska spowodowała, że 
jest dzisiaj dla mieszkańców województwa lubuskiego prawdzi-
wym wzorem i autorytetem. 
W roku 2007 odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne za-
sługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w 
naszym kraju. 
Więcej zdjęć z uroczystości na naszej stronie:  
Menu-Galeria zdjęć –Wydarzenia historyczne 

22.06.2012 Obradowała KM i KS NSZZ 
Solidarność Enea. Zawieszenie dalszej 

 akcji strajkowej  
W siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność 
spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ  
Solidarność Enea , i  Komitetu Strajkowego ENEA. Głównym 
tematem posiedzenia było podsumowanie akcji strajkowej z 
18.06.2012 związanej ze sporem zbiorowym dotyczącym 
 restrukturyzacji , która łamie wcześniej zawarte porozumie-
nia , oraz usta-
lenie dalszych 
działań mają-
cych na celu 
zmuszenie pra-
codawcy do 
respektowania 
prawa. 

Członkowie KM ze Szczecina (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Pomimo  prowadzonej przez  zarząd Operatora akcji zastrasza-
nia organizatorów oraz  uczestników strajku zdecydowana 
większość pracowników przyłączyła się do akcji strajkowej z 
18.06.2012 r. Komitet negatywnie ocenił postępowanie innych 
organizacji działających w Operatorze a w szczególności dzia-
łania związku branżowego polegającego na straszeniu pracow-
ników , którzy chcieli by strajkować –„ strajk mo że zostać 
uznany za nielegalny a strajkujących mogą dotknąć reper-
kusje z tym związane”. Tą drogą kierujemy apel do organiza-
cji związkowych działających w Operatorze : „JEŻELI NIE 
POMAGACIE TO CHOCIAŻ  NIE PRZESZKADZAJCIE”. 
KM stosowną uchwałą powołała do składu Komitetu Strajko-
wego członków KM  oraz upoważniła Komitet Strajkowy Enea  
do prowadzenia w jej imieniu wszystkich spraw związanych z 
prowadzeniem sporu zbiorowego w sprawie  restrukturyzacji w 
Enea Operator.  Komitet Strajkowy Enea  w związku z zapro-
szeniem na mediacje w dniu 25.06.2012 w geście dobrej woli 
postanowił  zawiesić akcję strajkową zaplanowaną na 
25.06.2012. W przypadku nie podjęcia mediacji przez Zarząd 
Operatora  lub fiaska rozmów w postępowaniu mediacyjnym 
kolejne  akcje strajkowe  odbędą się : 
-3 lipca 2012 r. strajk 4 godzinny  ( od 7.00 do  11.00) 
-10 lipiec 2012 strajk 8 godziny.( od 7.00 do  15.00) 
-17 lipiec 2012 strajk generalny.( od 7.00 do odwołania) 
Komitet Strajkowy Enea do reprezentowania Komitetu w roz-
mowach  z mediatorem, zarządem Operatora , Wojewódzkiej 
Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Wielkopol-
skim oraz do podpisywania pism w imieniu Komitetu Strajko-
wego Enea  upoważnia następujące osoby: -Piotr Adamski , 
Marek Boiński ,Tadeusz Dachowski, Krzysztof Nawrocki, 
Krzysztof Gonerski, Robert Jusis. 

22.06.2012 „Dzień  
Solidarności  

na Euro 2012” 
 Prezydent UEFA Michael Platini był go-
ściem NSZZ „Solidarność”. Przed meczem 
ćwierćfinałowym w Gdańsku zwiedził wy-
stawę „Drogi do wolności” oraz historyczną 
salę BHP w Stoczni Gdańskiej.  

 
Michael  
Platini i  
Piotr  
Duda 
 
- Trudno sobie 
wyobrazić takie 
wydarzenie bez 
przypomnienia, 
że to właśnie w 
Gdańsku naro-
dziła się 

"Solidarność", która była początkiem zmian w Polsce i całej 
Europie. Bez zwycięstwa "S" Euro 2012 nie odbyłoby się ani w 
Polsce, ani na Ukrainie - mówił Piotr Duda, przewodniczący 
KK NSZZ "Solidarność". W siedzibie "S" Platini wraz z dele-
gacją, w której byli m.in. Zbigniew Boniek i Martin Kalen spo-
tkał się z prezydium Komisji Krajowej. W drodze do Sali BHP 
delegacja UEFA zatrzymała się przed pomnikiem Poległych 
Stoczniowców, gdzie odbyło się wspólne zdjęcie. Wizytę za-
kończyło spotkanie w miejscu gdzie podpisano porozumienia 
sierpniowe. 
- Przyjechałem tutaj poznać historię i zobaczyć miejsce gdzie 
to wszystko się zaczęło – powiedział Prezydent UEFA Miacha-

el Platini. Dodał, że nie jest to wizyta na której zamierza wy-
głaszać jakiekolwiek oświadczenia. 
Podczas spotkania przewodniczący Duda opowiedział szefowi 
UEFA historię miejsc, które zwiedzali. Na zakończenie goście 
wpisali się do pamiątkowej księgi i złożyli swoje autografy na 
fladze „S”.  "Solidarność" przygotowała się i do turnieju i do 
spotkania z szefem piłkarskiej federacji. Na budynku siedziby 
Związku w Gdańsku zawisły bannery z hasłem "I tak wygra-

my...!". To hasło, które towarzyszyć będzie 
"Solidarności" w najbliższym czasie pod-
czas kolejnych akcji związkowych. Oprócz 
banneru Związek zaprojektował również 
koszulki czy znaczki z polską i angielską 
wersją hasła: 
 "I tak wygramy..." - "We will 
win, anyway!". 

23.06.2012 Grand Prix  
Polski na żużlu w Gorzowie Wlkp. 

Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończyło się Grand Prix Pol-
ski w Gorzowie Wlkp. W debiucie w elitarnym cyklu triumf 
odniósł Martin Vaculik. Oprócz Słowaka na podium stanęli 
Chris Holder i Bartosz Zmarzlik.  

Jeden z biegów z udziałem Tomasza Golloba 
Takiego rozstrzygnięcia Grand Prix Polski w Gorzowie nie 
spodziewał się nikt. Wygrał debiutujący w cyklu Martin Vacu-
lik, który w zawodach pojechał w miejsce kontuzjowanego 
Jarosława Hampela. Słowak przed turniejem zapowiadał, że do 
swojego pierwszego Grand Prix podchodzi na luzie. Jak się 
okazało to była najlepsza recepta na sukces. Jednak zwycięstwo 
Vaculika nie było jedyną niespodzianką sobotniego Grand Prix. 
Na doskonale znanym sobie torze swój największy sukces w 
krótkiej karierze osiągnął Bartosz Zmarzlik. 17-letni żużlowiec 
stanął na najniższym stopniu podium, a w finałowym wyścigu 
walczył o drugą pozycję z Chrisem Holderem. Młody Gorzo-
wianin trzecie miejsce w debiucie w Grand Prix zadedykował 
swojemu ojcu. 
Sporo radości kibicom zgromadzonym na trybunach stadionu 
im. Edwarda Jancarza dostarczył Tomasz Gollob. Były mistrz 
świata w trzech pierwszych biegach uzbierał tylko trzy punkty i 
niewielu wierzyło w awans polskiego żużlowca do półfinałów. 
"Chudy" jednak w drugiej fazie zawodów jeździł już znacznie 
lepiej. Dzięki dwóm zwycięstwom rzutem na taśmę wywalczył 
awans do decydujących wyścigów. W półfinale po raz kolejny 
pokazał plecy swoim rywalom i wywalczył awans do finału. W 
ostatniej gonitwie zawodów w Gorzowie Gollob po opadach 
deszczu gorzej wyszedł spod taśmy, a na dystansie nie zdołał 
wyprzedzić żadnego z rywali i musiał zadowolić się czwartym 
miejsce.  
 Więcej zdjęć oraz szczegółowe wyniki na naszej 
stronie. Menu-Aktualności. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

str. 3 /Pod Napięciem 121/ 7/ 2012 



str. 4 /Pod Napięciem 121/ 7/ 2012 

25.06.2012 U Wojewody Wielkopolskiego o 
problemach  Enea Operatora.  
Zamiast mediacji koncyliacja. 

Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Prezydium Woje-
wódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ( WKDS )przy Woje-
wodzie Wielkopolskim ponownie zajmowało się sporem w 
Enea Operatorze Na WKDS przybyli: prezes zarządu ENEA 
S.A-Maciej Owczarek, prezes zarządu Operatora Artur Różyc-
ki, członkowie zarządu Operatora :Kowalczyk i  Kiczmachow-
ski,  oraz mediator z Wielkopolski Krzysztof Małecki.  W spo-
tkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Strajkowego ( KS ) 
Enea oraz przedstawiciele pozostałych organizacji związko-
wych działających w Operatorze. 

Przedstawiciele Komitetu Strajkowego Enea. 
Wojewoda Florek  odczytał protokół z WKDS z 18.06.2012. 
Krzysztof Małecki  oświadczył ,że jego celem jest doprowadze-
nie do rozmów z mediatorem ze strony MPiPS .Prezes Owcza-
rek w imieniu zarządu Enea S.A. złożył oświadczenie ,że Enea 
S.A. merytorycznie nie będzie uczestniczyła w WKDS ponie-
waż Operator jest spółką niezależną i nie może ingerować  w 
decyzje niezależnego podmiotu. Podkreślił również ,że ma peł-
ne zaufanie do zarządu Operatora oraz decyzji przez niego po-
dejmowanych. Przedstawiciele  Komitetu Strajkowego Enea 
zapoznali członków WKDS z opinią MPiPS w sprawie uznania  
sporu zbiorowego w Operatorze oraz pismem mediatora  wy-
znaczającego termin mediacji na 25.06.2012 r. Zawieszenie 
zapowiedzianej akcji strajkowej miało na celu stworzenie od-
powiedniej atmosfery do mediacji w ramach sporu zbiorowego. 
Podkreślono ,że WKDS w Poznaniu nie jest władna do podej-
mowania decyzji w sprawie sporu ponieważ na terenie działa-
nia Operatora działają jeszcze 4 WKDS. Woj. Florek podkre-
ślił ,że podjął się misji dobrej woli celem doprowadzenie do 
tego żeby strony zaczęły ze sobą rozmawiać. W trakcie roz-
mów na salę przybył mediator z MPiPS  prof. K. Kloc. Strony 
zgodziły się by mediator przysłuchiwał się rozmowom. Prez. 
Różycki ponownie podkreślił ,że zarząd Operatora w dalszym 
ciągu nie uznaje sporu zbiorowego a co za tym idzie nie podej-
mie się mediacji. Doceniając jednak decyzję Komitetu Strajko-
wego o zawieszeniu akcji strajkowej składa deklarację wstrzy-
mania procesów łączenia komórek organizacyjnych do czasu 
rozmów na temat zawartych wcześniej porozumień . 
P.Adamski przeczytał uchwałę KS o wznowieni akcji strajko-
wej w przypadku nie przystąpienia Zarządu Operatora do me-
diacji . Wojewoda zaapelował o rozsądek i nie podejmowanie 
dalszych akcji strajkowych. P.Adamski poprosił o udzielenie 

głosu mediatorowi z MPiPS.  K.Kloc chcąc wyjść naprzeciw 
pojawiającej się możliwości zbliżenia stanowisk stron wystąpił  
jako koncyliator . 

Prof. K. Kloc w rozmowie z  P. Adamskim 
Efektem prac prof. Kloca jest oświadczenie stron 
 sporu zakładające zawieszenie działań zmierzających 
do łączenia i wydzielenia do nowych struktur jedno-
stek organizacyjnych oraz wstrzymania dalszego  
prowadzenie protestu w zakresie zmian organizacyj-
nych. Strony zadeklarowały też wycofać zawiadomie-
nia złożone do prokuratury. Oświadczenie zostało pa-
rafowane i wymagało jeszcze podjęcia stosownych  
uchwał po stronie pracodawcy i Komitetu  
Strajkowego. 
27.06.2012 Obradowała  KM NSZZ Soli-

darność. Przyjęcie Oświadczenia z 
25.06.2012 r.  

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ Solidarność i członkowie  Komitetu Strajkowego 
Enea. Głównym powodem spotkania było zapoznanie się z 
wynikami rozmów  naszych przedstawicieli  w Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu w dniu 25.06.2012 r.  

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad. 
Zapoznano się z treścią oświadczenia będącego efektem roz-
mów w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w 
Poznaniu. Wiele dyskusji wywołało postepowanie Zarządu 
Operatora i odmowa podjęcia mediacji z udziałem mediatora 
wyznaczonego przez Ministra Płacy i Polityki Społecznej. Ne-
gatywnie oceniono postawę innych związków zawodowych z 
Operatora , którzy bojkotowali akcję strajkową , a niektórzy 
wręcz stanęli po stronie pracodawcy by ostatecznie podpisać 
się pod oświadczeniem zawieszającym działania restrukturyza-
cyjne będącym bezpośredni efektem  przeprowadzonej przez 
nas akcji strajkowej. Prez. KM zostało zobligowane do napisa-
nia informacji do pracowników wyjaśniającej zaistniałą sytua-
cje oraz podziękowania dla wszystkich , którzy poparli akcję 
strajkową. Komisja stosowną uchwałą przyjęła treść uzgodnień 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



zawartych w oświadczeniu. KM NSZZ „Solidarność” ENEA, 
w związku z parafowanym w dniu 25 czerwca 2012 roku 
oświadczeniem, podczas spotkania w Wielkopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim, postanowiła: -przyjąć złożone pisemne oświad-
czenie stron sporu; -zawiesić działalność Komitetu Strajkowe-
go ENEA do czasu rozstrzygnięcia w drodze rokowań przed-
miotu zaistniałego sporu;-wycofać doniesienie do prokuratury 
o popełnieniu przestępstwa przez zarząd ENEA Operator sp. z 
o.o.; odwiesić działalność Komitetu Strajkowego ENEA w 
przypadku, gdy: -nie zostanie wycofane doniesienie do proku-
ratury o popełnieniu przestępstwa złożone przez zarząd opera-
tora na organizatorów strajku w dniu 18 czerwca 2012r.,- nastą-
pi próba wyciągania przez pracodawcę konsekwencji służbo-
wych wobec strajkujących w dniu 18 czerwca 2012 r. osób,-
nastąpi kontynuowanie przez zarząd procesów restrukturyza-
cyjnych,-nie nastąpi rozstrzygniecie sporu do dnia 30 listopada 
2012 r. 
Po zakończeniu zebrania członkowie KM wzięli udział w obra-
dach Rady Sekcji Krajowej Energetyki jakie odbywały się rów-
nież w Baranowie. 

27.06.2012 Obradowała Rada  
SKE NSZZ Solidarność. 

W Baranowie spotkali się członkowie Rady Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ Solidarność. Wybór miejsca spotkania nie 
był przypadkowy. Zgodnie z tradycją posiedzenia Rady w mia-
rę możliwości odbywają się na terenie grupy w której pracow-
nicy protestują przeciwko łamaniu prawa. Taka właśnie sytua-
cja ma miejsce w Enea Operatorze gdzie  18.06.2012 odbył się 
dwu godzinny strajk ostrzegawczy.  

Obrady Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność 
W posiedzeniu Rady uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki –Kazimierz Grajcarek. Członkowie 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea zdali rela-
cję z akcji protestacyjno –strajkowej jaka trwa w  Enea Opera-
torze , oraz podziękowanie za poparcie dla strajkujących jakie 
otrzymaliśmy od władz  SGiE ,SKE oraz Komisji z całego kra-
ju. Przedstawiono również wyniki rozmów przed Wojewódzką 
Komisją Dialogu Społecznego w Poznaniu. SKE zadeklarowała 
dalsze poparcie działań w obronie miejsc pracy w energetyce. 
Przew. SKE –Roman Rutkowski wystąpi z oficjalnym pismem 
do Ministra Skarbu Państwa (właściciela Enea Operatora) z 
zapytaniem dlaczego toleruje łamanie prawa przez Zarząd  
Operatora. 
 Pozostała tematyka obrad: -Sytuacja w pozostałych grupach 
energetycznych. Przypadki łamania prawa występują we 
wszystkich grupach.-formy protestu w ramach ogólnopolskiej 
akcji protestacyjnej. Łamanie prawa nie może zostać bez odze-
wu ze strony społecznej. Dyskutowano nad możliwymi do zre-
alizowania formami protestu ,-Szkolenia Społecznych Inspek-
torów Pracy. Kolejna tura szkoleń może się odbyć , chętne oso-
by mogą się zgłaszać do SKE, -Egzaminy kwalifikacyjne. Po-

mimo zmiany ustawy (uprawnienia  energetyczne beztermino-
we) pojawiają się przypadki nie respektowania zapisów usta-
wowych.  -Ankiety związkowe. Komisje będące członkami 
SKE proszone są o wypełnienie przesłanych ankiet. 
 -Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy. Omówiono przy-
gotowania do corocznej Pielgrzymki Energetyków do  
Częstochowy.  

29.06.2012 ZWZA Enea  S.A. Dywidenda 
za 2011 rok + zmiany w RN Enea S.A. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Enea 
S.A. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wyso-
kości 0,48 zł na jedną akcję, co oznacza, że na dywidendę trafi 
łącznie 211,89 mln zł z zysku za 2011 rok Dywidenda, która 
zostanie wypłacona stanowi prawie 60 proc. jednostkowego 
zysku netto i jest dwa razy większą, niż proponował to zarząd 
Enei. O wypłatę wyższej dywidendy wnioskowało Minister-
stwo Skarbu Państwa, które kontroluje 51,63 proc. Dzień prawa 
do dywidendy został ustalony na 13.08.2012 r. a dzień wypłaty 
dywidendy na 03.09.2012 r. Dywidendą objętych zostało 
441.442.578 akcji spółki Enea. 
ZWZA podjęło uchwałę, że z upływem 30 czerwca 2012 roku 
mandat członka rady nadzorczej spółki przestają sprawować 
wszyscy jej członkowie (Tadeusz Dachowski, Mieczysław Plu-
ciński, Wojciech Chmielewski, Graham Wood, Jeremi Morda-
sewicz, Michał Kowalewski, Paweł Lisiewicz, Małgorzata 
Aniołek, Agnieszka Mańkowska, Sławomir Brzeziński). 
Jednocześnie walne powołało skład nowej rady VIII kadencji, 
w której zasiądzie sześciu członków z poprzedniego składu 
(Wojciech Chmielewski, Graham Wood, Jeremi Mordasewicz, 
Michał Kowalewski, Małgorzata Aniołek, Sławomir Brzeziń-
ski). Oprócz nich do rady powołano: Przemysława Łyczyńskie-
go, Tadeusza Mikłosza, Sandrę Malinowską. 
 

  5.07.2012 Polacy mistrzami Europy 
w............ umowach śmieciowych. 

Jesteśmy mistrzami Europy  
...w umowach śmieciowych. Kto tak twierdzi? Tym razem bel-
gijski „References” dodatek do francuskiego „Le Soir”. 

Przewodniczący Piotr Duda
( na zdjęciu obok) 5 lipca 
wysłał premierowi w pre-
zencie jeden egzemplarz 
pisząc m.in. - nagłaśniany 
przez „Solidarność” 
temat umów śmiecio-
wych nie jest ani na-
szym wymysłem, ani 
naszą fanaberią.  
Dodaje też, że tego 
problemu nie da się 
zagłuszyć językiem 
sukcesu, trzeba się z 
nim zmierzyć”. 
Przewodniczący związku 

przypomniał premierowi po raz kolejny o związkowych projek-
tach ustaw, których wprowadzenie pomoże w rozwiązaniu tych 
problemów. - dopiero gdy to zrobimy, będziemy mogli mówić 
o malutkim skoku cywilizacyjnym. Le Soir jest jednym z naj-
ważniejszych francuskich dzienników, szeroko czytany i ko-
mentowany w Unii Europejskiej.  References to wydawany w 
Belgii tygodnik, będący dodatkiem Le Soir  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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6-8.07.2012 Spływ kajakowy Solidarności 
Drawa 2012 –Szlakiem JP II. 
Już po raz szósty  zwolennicy aktywnego wypoczynku z Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się w Drawnie aby 
uczestniczyć w spływie kajakowym szlakiem Jana Pawła II -
Drawa 2012. Organizatorem spływu była Komisja  
Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  

Uczestnicy spływu na trasie. 
Pierwszego dnia tj. 6 lipca 2012 po przyjeździe i zakwaterowa-
niu w namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku 
by omówić sprawy organizacyjne ,oraz skosztować specjałów 
przygotowanych przez organizatorów spływu. Po kolacji były 
wspomnienia z wcześniejszych spływów oraz dyskusje na te-
maty związane zapowiedzianymi burzami połączonymi z gra-
dobiciem jakie od kilku dni przechodziły nad Polską. Dzięki 
Bogu burze przeszły bokiem i po spokojnej nocy mogliśmy 
stanąć do walki z dziką Drawą. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spływu. 
7.07.2012 po śniadaniu udaliśmy się NA pierwszy najtrudniej-
szy etap spływu tj. na  odcinek od Drawna do Zatomia  Drawą 
płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa 
spływu prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i naj-
piękniejszych zakątków Europy . Widoki jakie można było 
podziwiać rekompensowały trudy spływu w tym również czę-
ste  wywrotki.  Krótki odpoczynek oraz zupa gulaszowa serwo-
wana przez organizatorów na jednym z wielu miejsc biwako-
wych pozwoliły nabrać sił na dalszą walkę z Drawą. Ok. 
godz.16.00 zwycięsko dotarliśmy  do Zatomia gdzie zakończy-
liśmy pierwszy dzień spływu. Autokarem udaliśmy się do 
Drawna gdzie czekał na nas obiad .Po krótkiej sjeście poobied-
niej spotkaliśmy się na wspólnej biesiadzie prowadzonej przez 
didżeja. Były tańce, konkurs karaoke, prezentacja zdjęć z po-
przednich spływów oraz pasowanie na kajakarza dla  tych , 
którzy pierwszy raz uczestniczyli w naszym spływie.   
                                                                                
8.07.2012 Po śniadanku przy pięknej słonecznej pogodzie wy-
ruszyliśmy na drugi łatwiejszy odcinek spływy tj. od  Zatomia  

do Elektrowni Wodnej Kamienna. Kąpiele słoneczne i nie tylko  
oraz dzika Drawa  pozwoliły w pełni ocenić piękno Drawień-
skiego Parku Narodowego. W ciągu dwóch dni spływu pokona-
liśmy trasę o długości 42 km. Zmęczeni i szczęśliwi autokarem 
udaliśmy się do Drawna na obiad. Po obiedzie pełni niezapo-
mnianych wrażeń udaliśmy się do swoich miejsc zamieszkania. 
Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia ,zdjęcia oraz na-

dzieja ,że za rok znów się spotkamy. 
       Postój na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.  
Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność 
Rejonu Dystrybucji Choszczno a szczególnie  Waldemarowi 
Ziółkowskiemu i Aleksandrowi Dementiewowi wielkie słowa 
podziękowania za wzorowa organizację. 
Fotorelacja z tegorocznego i wcześniejszych spływów 
dostępna na naszej stronie:  
Menu-Galeria zdjęć- Sport i Rekreacja.  

9.07.2012 W Operatorze o posiłkach  
profilaktycznych. Posiedzenie  

Prez. MK NSZZ Solidarność Enea. 
Strony dialogu 
społecznego w 
Enea Operatorze 
spotkały się celem 
uzgodnienia war-
tości posiłku  pro-
filaktycznego na 
sezon 2012/2013. 
Po krótkich nego-
cjacjach ustalono, 
że wartość posiłku 
wzrośnie z 10,80 
zł do 11,20 zł. 
Przypominamy ,że 
uprawnionymi do 

posiłków profilaktycznych są osoby wykonujące prace ciężkie 
lub uciążliwe na otwartej przestrzeni lub pomieszczeniach za-
mkniętych , w których utrzymuje się stała temperatura poniżej 
10 °C w okresie od 1.XI do 31.III., w czasie nie krótszym niż 3 
godziny w ciągu zmiany roboczej. Posiłki przysługują również  
dla pracowników zatrudnionych bez przerwy ponad 8 godzin 
przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń 
losowych niezależnie od pory roku i zajmowanego stanowiska. 
Szczegółowe zasady określone są w Zakładowym Układzie 
Zbiorowym Pracy-Załącznik nr 27 , i interpretacja nr 10. 
Po  uzgodnieniach odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. Wystosowano 
pismo do Zarządu Operatora w sprawie ustalenia zasad polityki 
zatrudnieniowo płacowej w Operatorze. Prezydium ustosunko-
wało się do uzgodnień jakie zapadły podczas  spotkania doty-
czącego  powołania spółki Enea wytwarzanie. Wytypowano 
trzy osoby na spotkanie z Zarządem Energobudu w Cichowie w 
dniach 11-12.07.2012 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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11-12.06.2012 W Energobudzie o systemie 
motywacyjnym i nie tylko. 

W Cichowie spotkały się strony dialogu społecznego w  
Energodud Sp. o.o.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
Prez. Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.  

Uczestnicy spotkania w Cichowie 
Głównym tematem posiedzenia było uzgodnienie Regulaminu 
systemu motywacyjnego w  spółce Energobud. Prezentacja 
podsumowująca 2,5 letni okres prac nad stworzeniem systemu 
motywacyjnego rozpoczęła czasami bardzo burzliwą dyskusję. 
Po kilkugodzinnych negocjacjach udało się wypracować kom-
promis pod którym podpisał się związek branżowy a przedsta-
wiciele NSZZ Solidarność parafowali uzgodnienia , które wy-
magają jeszcze zaakceptowania przez przyjęcie stosownej 
uchwały przez Komisję Międzyzakładowej. Fundusz ma funk-
cjonować poza układem zbiorowym przez okres próbny do 
stycznia 2014 r.  W 8 osobowym zespole kontrolującym funk-
cjonowanie funduszu będzie 4 przedstawicieli strony społecz-
nej w tym 2 z NSZZ Solidarność. 
 Podczas zebrania poruszano również inne tematy: 
- Dodatek staż pracy poza energetyką w Gorzowskim Oddziale 
Energobudu. Mechaniczne przeniesienie tego dodatku do płacy 
zasadniczej spowodowało zachwianie dotychczasowych  struk-
tur płac. Przeliczenie tego dodatku dokonano wcześniej w in-
nych Oddziałach. Ideą było zlikwidowanie tego dodatku przy 
zachowaniu zasady ,że po przeliczaniu tego dodatku płaca brut-
to pracownika powinna być taka sama. 
-Sanatorium Energetyk. Uaktualnienia wymaga lista pracowni-
ków pracujących w warunkach szczególnych uprawniająca do 
korzystania co 2 lata z sanatorium. Potrzebna jest szersza infor-
macja skierowana do wszystkich pracowników o terminach 
zgłaszania chętnych do skorzystania z sanatorium. 
-Prowadzenie samochodów służbowych. Przeliczenie tego do-
datku spowodowało bałagan. Nie wiadomo kto prowadzi obsłu-
gę codzienną. Przełożeni powinni dopilnować właściwego pro-
wadzenia tych czynności. 
- Wartości posiłku  profilaktycznego na sezon 2012/2013. Po 
krótkich negocjacjach ustalono, że wartość posiłku wzrośnie z 
10,80 zł do 11,20 zł. 

16.07.2012 O przyszłości Lubuskiej Ener-
getyki z Parlamentarzystami Lubuskimi. 

Przew. Komisji 
Podzakładowej z 
Gorzowa Wlkp. –
Krzysztof Gonerski 
oraz Przew. Komisji 
Wydziałowej z Sulę-
cina Tomasz Król 
spotkali się w Sulęci-
nie z posłanką Plat-
formy Obywatelskiej 
Bożeną Sławiak. 

Głównym tematem rozmów była przyszłość Lubuskiej Energe-
tyki w świetle planowanej przez zarząd Operatora restruktury-
zacji oraz łamanie zawartych porozumień w grupie Enea. Pani 
Poseł obiecała interwencję u naszego właściciela czyli Ministra 
Skarbu Państwa. 
Spotkanie z Bożeną Sławiak było kontynuacją spotkań z Lubu-
skimi Parlamentarzystami. Wcześniej doszło do spotkania z 
Witoldem Pahlem, Elżbietą Rafalską, Krystyną Sibińską oraz 
Heleną Hatką. 

18.07.2012 Rozmowy o  trudnej  
sytuacji w BHU. 

W Poznaniu z przedstawicielami Zarządu BHU spotkali się 
członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność 
Enea.  

Uczestnicy spotkania w BHU 
Tematem spotkania była bardzo trudna sytuacja spółki , 
wynikająca z drastycznego ograniczenia zleceń w ramach gru-
py kapitałowej Enea. Zarząd BHU podjął działania mające na 
celu pozyskanie zleceń zewnętrznych, wymaga to działań  
zmieniających strukturę firmy oraz dotychczasowe zatrudnie-
nie. W tym celu przekazano stronie społecznej projekty zmian 
Regulaminu Pracy oraz zasady na jakich ma być wypłacana 
premia specjalna. Strona związkowa podkreśliła ,że powodem 
problemów jest brak ładu korporacyjnego o ,który od kilku lat  
bezskutecznie domaga się strona społeczna. Mimo rekordowo 
dobrych wyników całej grupy Enea ,  są spółki które przez złą 
politykę korporacyjną idą nieuchronnie w kierunku bankruc-
twa. Strona społeczna zapozna się z przedstawionymi doku-
mentami i do dnia 10 sierpnia przedstawi swoje uwagi do nich. 
Jednocześnie poproszono Zarząd BHU o przygotowanie rozli-
czenia funduszu wynagrodzeń za 2011 r w rozbiciu na poszcze-
gólne składniki płacowe. Pracownicy spółki jako jedyni w gru-
pie Enea nie otrzymali w 2012 r. podwyżek , dlatego poproszo-
no o przygotowanie  stosownych propozycji . Strona pracodaw-
cy do 10 sierpnia przygotuje rozliczenie roku 2011 oraz  roz-
waży możliwość ewentualnych podwyżek. Wstępnie ustalono 
termin następnego spotkania na 22 sierpnia 2012 r.  

19.07.2012 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Barlinku na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członko-
wie Ko-
misji 
Podza-
kładowej 
NSZZ 
Solidar-
ność 
Enea 
Gorzów 
Wlkp.  

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Tematyka obrad KP: 
1 Protokół z 15.06.2012 .Przeczytano i przyjęto protokół z 
ostatniego posiedzenia KP. 
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prez.KP zdali rela-
cje z faktów jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia. 
3.Przyjecia członków. W szeregi naszej organizacji przyjęto 
kolejne dwie osoby. 
4.Akcja protestacyjno-strajkowa. Podsumowano efekty akcji 
protestacyjno-strajkowej, której kulminacja był strajk ostrze-

gawczy z 
18.06.2012. 
Omówiono 
ewentualne 
dalsze scena-
riusze sporów 
zbiorowych. 
 
5.Sprawy pła-

cowe. Podsumowano akcje przeszeregowań w Operatorze oraz 
innych spółkach grupy Enea. Poparto działania Komisji Mi ę-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea w zakresie uzgodnie-
nia zasad polityki zatrudnieniowo płacowej  w Operatorze oraz 
uruchomienia funduszu nagród wg zasad określonych w Zakła-
dowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
6.Sytuacja w spółkach grupy kapitałowej Enea. Członkowie KP 
z  Energobudu ,BHU  przedstawili sytuację panującej w tych 
podmiotach. Zapoznano się też z planami konsolidacji wytwa-
rzania w grupie Enea.  
7.Zebranie delegatów KP Gorzów. Ustalono termin zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego delegatów KP Gorzów Wlkp. (6-
7.09.2012)  Miejsce WZD ustali prezydium KP. 
8.Zapomogi losowe. Udzielono zapomogi losowej członkowi 
naszej organizacji , który uległ wypadkowi samochodowemu i 
przebywa w szpitalu. 
9.Turnirniej piłkarski o Puchar NSZZ Solidarno ść.  
1 września 2012 w Zdroisku już po raz dwudziesty zorgani-
zujemy turniej piłkarski o puchar NSZZ Solidarno ść Enea 
Gorzów Wlkp. Zgłoszenia drużyn  przyjmujemy do 
22.08.2012 r. 
—————————————————————————- 

Koncert o okazji rocznicy powstania Solidarności. 
Szczegóły na www.solidarnosc.gorzow.operator.enea.pl 

Menu: Organizowane przez nas imprezy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mój komentarz: 
Geneza strajku w  Enea Operator. 
Kiedy się zaczęło…? Trzeba zapytać raczej: „kiedy się 
zaczyna”, bo genezą każdego strajku pracowniczego jest 
zawsze określone postępowanie Pracodawcy. Może to 
być jakaś nierozważna decyzja Zarządu firmy, niefortun-
ny zbieg okoliczności w postaci np. krachu gospodarcze-
go, upadku giełdy, czy też innych, losowych zdarzeń – 
mających jednak wpływ na sytuację firmy i załogi. Wte-
dy, zazwyczaj, rozmawia się i ustala pewne zasady ujęte 
obopólnym porozumieniem dotyczącym (wspólnej) na-
zwijmy to: przyszłości. 
Gorzej jest, kiedy żaden z wymienionych czynników (lub 
im podobnych) nie stanowi źródła sporu, konfliktu czy 
też żądań, a staje się nim źródło zakamuflowane, 
(podstępne) często popierane przepisami, paragrafami – 
by na koniec stwierdzić tylko jedno: brak możliwości 
realizacji! Można tu dodać jeszcze bardzo istotny element 
wypierania się z obowiązku realizacji już podpisanych 
porozumień, (które znamy) o które wciąż upominamy 
się! 

I dochodzimy do sedna – do przyczyny – do 
(można to tak nazwać) wstydliwego ukrywania (przez 
Zarząd) celu tego „zamieszania”. A celem jest likwidacja 
(zabór, zawłaszczenie) tego, co jest podstawą egzystencji 
każdego z nas (naszych rodzin i naszej przyszłości), a 
więc rychłego wymazania dotychczasowych struktur firm 
energetycznych, którego finałem będzie nasze odejście i 
powstanie na dotychczasowej bazie prywatnych baz biz-
nesu, którego podstawą jest potocznie nazywany prąd.  

I kiedy te, jawne już, zapędy nabierają takiej 
szybkości (za przyzwoleniem władz państwowych), że 
wymykają się z ram przyzwoitości (oliwa zawsze wypły-
wa), to dzieje się tak, jak dzieje się u nas!  

Czym to się objawia? Nie mówić prawdy, stoso-
wać uniki, sondować przedpole, doświadczać, zamazy-
wać, pozorować, aż w końcu nie rozmawiać…! 

Po co rozmawiać, i z kim!!! Mając takie przy-
zwolenie „z góry”, taka swobodę, luz moralny, perspek-
tywę – aż dziw, że to tak długo jeszcze trwa… 

I tu wchodzimy w bardzo poważny ton, w bardzo 
poważny stan, który (po przeanalizowaniu wszystkich 
dokumentów ostatniego okresu poprzedzającego nasz 
strajk ostrzegawczy, jak i wcześniejszych) każe uznać, że 
nie ma dla obu stron odwrotu!  

Nie należy sądzić, by młode (wyhodowane na 
tzw. nowoczesnym marketingu) Kadry, i wspierający ich 
dobrzy „gracze”, zechcieli wrócić na ziemię!  

Zdarza się, i tak jest przecież u nas, że wtórują im 
„miłośnicy” populistycznych gierek, a jedynym powo-
dem tego „wtórowania” jest perspektywa bezpiecznego 
stołka w niepewnej przyszłości. Strach, przebiegłość, 
brak solidarności i… niestety, brak rozumu! A może w 
rzeczywistości tego świata, takie postępowanie jest meto-
dą? Tyle, że jest to świat bez luster, bo jak w nie spojrzeć 
i zobaczyć swoje sprzedajne oblicze… 

                                            Zbyszek ze Szczecina                                                      
Zapraszamy do komentowania ważnych wydarzeń na 
naszych łamach wzorem Zbyszka ze Szczecina 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Rekordowe wyniki energetyki  
Ubiegły rok przyniósł branży energetycznej rekordowo wyso-
kie zyski. Zdecydowanie najlepszą rentowność osiągnęli wy-
twórcy. Natomiast mocno poprawili wyniki operatorzy siecio-
wi. Branża elektroenergetyczna wypracowała w 2011 roku o 13 
procent lepszy wynik, niż rok wcześniej. Cały sektor osiągnął 
12,1 mld zł zysku brutto na działalności energetycznej. Ponad 
połowę z tego wypracował sektor wytwarzania konwencjonal-
nego (3,5 mld zł elektrownie na węglu brunatnym, 2,2 mld zł 
na węglu kamiennym i 1,4 mld zł w elektrociepłowniach). 
– Kryzys chyba nie był zauważalny w elektroenergetyce. Na 
pewno warto zwrócić uwagę na niewielki wzrost zapotrzebo-
wania na energię. Na pewno jednak nie był on kryzysowy. 
Koszty w większości podsektorów wzrosły w mniejszej skali 
niż przychody, zatem i zyski, i rentowność była lepsza niż 
przed rokiem ¬– podsumowała wyniki Hanna Mikołajuk dyrek-
tor pionu doradztwa i statystyki ARE, podczas konferencji REE 
2012 w Kazimierzu Dolnym. 
Rentowność na działalności energetycznej całego sektora osią-
gnął w ubiegłym roku 8,6 proc., w stosunku do 7,2 proc. w 
2010 roku i 7,8 proc. w 2009 roku. Kolejny rok z rzędu bardzo 
wysoką rentowność osiągnęli wytwórcy energii z paliw kon-
wencjonalnych (20 proc. w stosunku do 19,6 proc. rok wcze-
śniej). 
Podsektorem o drugiej najwyższej rentowności byłą dystrybu-
cja energii elektrycznej. Ubiegły rok był kolejnym o bardzo 
dużym wzroście rentowności OSD. Jeszcze w 2009 roku osią-
gnęli oni rentowność na poziomie 3,3 proc., podczas gdy w 
ubiegłym roku wyniósł on już 11,8 proc. Zysk brutto dystrybu-
torów wzrósł w tym czasie z 500 mln zł do 2,1 mld zł.  
Znacznie spadła natomiast rentowność producentów energii z 
wiatru. Ich wynik obniżył się z 13,6 proc. w 2010 roku do 9,6 
proc. w 2011 roku, przy zysku na poziomie ok. 100 mln zł. 
Najmniejszą rentowność tradycyjnie osiągnęli sprzedawcy 
energii. Spółki handlowe z największych grup energetycznych 
(sprzedawcy zasiedziali) wypracowali rentowność w wysokości 
niecałych 3 proc. Trzykrotnie gorszy wynik wypracowali nowi 
sprzedawcy. 
Najlepsze wyniki osiągnęły w rezultacie grupy kapitałowe o 
największym udziale wytwarzania. Przede wszystkim Polska 
Grupa Energetyczna wytwarzająca z węgla brunatnego. Jak 
podała spółka jej wynik netto w 2011 roku wyniósł 4,9 mld zł 
(rentowność 3,5 proc.). Następnie uplasowały się Tauron – 
1,22 mld zł (0,99 proc.), Enea – 0,8 mld zł (0,64 proc.) i Energa 
- 0,76 mld zł (0,35 proc.).                Źródło www.cire.pl              
============================================    

Dywidenda w pytaniach i odpowiedziach. 
Czy aby otrzymać dywidendę za 2011 rok z akcji ENEA S.A mu-
szę je posiadać cały rok? 
Akcje nie muszą znajdować na rachunku inwestycyjnym cały rok, 
dywidendę otrzymuje właściciel akcji, który posiadał je w dniu 
ustalenia prawa do dywidendy. 
Kiedy najpóźniej mogę nabyć/posiadać akcje ENEA S.A, aby 
posiadać prawo do dywidendy? 
Aby otrzymać dywidendę, akcje musimy posiadać nie później niŜ 
trzy dni przed ustaleniem dnia prawa do dywidendy, który ustalo-
no na dzień 13 sierpnia 2012 r. Zatem, aby zachować prawo do 
dywidendy, akcje powinno się posiadać na zakończenie dnia 8 
sierpnia 2012 r. Wynika to z trzydniowego cyklu rozliczeniowego 
akcji w KDPW (liczą się tylko dni robocze). 
Czy oznacza to, że jeśli sprzedam posiadane akcje po 8 sierpnia 
2012 i tak otrzymam dywidendę? 
Tak, najważniejsze, że posiadał Pan akcje na swoim rachunku na 
koniec dnia 8 sierpnia, dzięki czemu tego dnia nabył Pan prawo do 
dywidendy. Sprzedając akcje po tym terminie i tak otrzyma Pan 
dywidendę za 2011 rok. 

Kiedy otrzymam dywidendę? 
Termin wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 3 września 
2012 r., oznacza to, że w tym dniu na Pana rachunku inwestycyj-
nym powinny się pojawić się środki z tytułu dywidendy. 
W jakiej wysokości otrzymam dywidendę? 
WYSOKOŚĆ WYPŁACONEJ DYWIDENDY 
=(48 GROSZY(1) × LICZBA POSIADANYCH AKCJI) - NALEŻNY 
PODATEK(2) 

(1) Dywidenda dla akcjonariuszy ENEA S.A. za rok obrotowy 
2011, wynosi 48 groszy brutto na jedną akcję. 
(2) Obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji. Co do 
zasady w przypadku osób fizycznych kwota wypłacanej dywiden-
dy każdorazowo zostanie pomniejszona o 19% tytułem ryczałto-
wego podatku dochodowego, który jest pobierany i odprowadzany 
na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Akcjonariusze będą-
cy osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach 
podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dy-
widend oraz kwoty pobranego podatku. 
Posiadam rachunek inwestycyjny. Co powinienem zrobić, aby 
otrzymać dywidendę? 
Posiadacze rachunków inwestycyjnych, niezależnie od domu ma-
klerskiego prowadzącego dany rachunek, otrzymają dywidendę 
automatycznie, przelewem, na posiadane rachunki inwestycyjne. 
Akcjonariusz może dowolnie dysponować środkami z tytuły wy-
płaty dywidendy poprzez złożenie stosownych dyspozycji podmio-
towi prowadzącemu jego rachunek inwestycyjny. 
=========================================== 

Zmiana wynagrodzeń prezesów we Francji. 
Francja wprowadza nowe zasady wynagradzania szefów firmy 
z udziałem państwa. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej”, mocno 
straci na tej operacji prezes EDF.  Według relacji dziennika 
wynagrodzenie szefów firm z udziałem francuskiego skarbu 
państwa po zmianie przepisów nie będzie mogło przekroczyć 
20-krotność najniższego wynagrodzenia.  
Jak zwraca uwagę „Rzeczpospolita”, sporo po wprowadzeniu 
w życie nowych regulacji straci szef EDF, którego roczne za-
robki sięgały 1,6 mln euro, a zgodnie z nowymi zasadami nie 
będą mogły przekroczyć kwoty – 336 tys. euro.  
Nieznaczna poprawa wyników GK Enea  
—————————————————————————

Wyniki Enei w I kwartale 2012 
Siedmioprocentowy wzrost przychodów przy nieznacznym wzroście zysku 
odnotowała w pierwszym kwartale 2012 roku GK Enea – wynika raportu kwar-
talnego Grupy. O 11,4 proc. wzrósł wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny po-
większony o amortyzację).  
W pierwszym kwartale 2012 roku GK Enea wypracował przychody ze sprzeda-
ży na poziomie 2,646 mld zł , co oznacza wzrost w porównaniu do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego o 7,02 proc. Zysk operacyjny Grupy wyniósł pra-
wie 286,2 mln zł i był o 0,83 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale roku 
ubiegłego. Zysk netto sięgnął 249,4 mln zł wobec 247,3 w pierwszym kwartale 
2011r. O 11,4 proc. wzrósł wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony 
o amortyzację). Jego wartość na koniec kwartału wyniosła 489,6 mln zł.  
Największy wzrost wyniku na poziomie EBITDA nastąpił w segmencie Wy-
twarzania. Wyniósł on ponad 41 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 
2011 roku (z 167,2 mln zł do 236,3 mln zł). Złożyło się na niego przede 
wszystkim: uwzględnienie sprzedaży energii cieplnej w wysokości 64,7 mln zł, 
wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 29,6 mln zł i wzrost 
przychodów z tytułu świadectw pochodzenia o 25,9 mln zł.  
Drugim z segmentów, w którym odnotowano wzrost wyniku operacyjnego w 
pierwszym kwartale 2012 roku jest Dystrybucja. Wyniósł on 12,7 proc. z 212,6 
mln zł w pierwszym kwartale 2011 roku do 239,7 w analogicznym okresie br. 
Główny wpływ na zrealizowany wynik miała sprzedaż usług dystrybucyjnych 
odbiorcom końcowym, która była wyższa o 29,5 mln zł.                                   
W segmencie Obrotu odnotowano spadek o 46 proc., czyli 36,1 mln zł. Spowo-
dowane to było przede wszystkim niższą marżą I pokrycia.  
W pierwszym kwartale 2011 roku Spółki z Grupy ENEA wyprodukowały 2 
987 646 MWh, co oznacza 3 proc. wzrost. Najważniejszym podmiotem odpo-
wiedzialnym za produkcje energii elektrycznej w Grupie jest Elektrownia Ko-

zienice, która w pierwszym kwartale wyprodukowała 2 763 646 MWh. O 53 
proc. wzrosła produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 
Wyniosła ona 219 186 MWh.  
Źródło-www.citre.pl 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

DZIEŃ Z ŻYCIA POLAKA:  
Wstaje rano, włącza japońskie radyjko, zakłada amerykańskie 
spodnie, wietnamski podkoszulek i chińskie tenisówki, po 
czym z holenderskiej lodówki wyciąga niemieckie piwo. Siada 
przed koreańskim komputerem i w ... amerykańskim banku 
zleca przelewy za internetowe zakupy w Anglii, po czym wsia-
da do czeskiego samochodu i jedzie do francuskiego hipermar-
ketu na zakupy. Po uzupełnieniu żarcia w hiszpańskie owoce, 
belgijski ser i greckie wino wraca do domu. Gotuje obiad na 
rosyjskim gazie. Na koniec siada na włoskiej kanapie i... szuka 
pracy w "polskiej" gazecie - znowu nie ma! Zastanawiasz się, 
dlaczego w Polsce nie ma pracy???    

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

198919891989---spływ Drawaspływ Drawaspływ Drawa---przemawia  Dyr. ZEGprzemawia  Dyr. ZEGprzemawia  Dyr. ZEG---J. Szmyt.J. Szmyt.J. Szmyt.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    
   
   
   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-15,52 zł  wartość akcji Enea 23.07.2012  godz.11,47 
-5,8 % straciły na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-0,48 zł wynosi dywidenda za akcje Enea za rok 2011. 
-27 % Polaków pracuje na umowach śmieciowych. Ponad 
dwa razy więcej niż średnia Europejska.  
Mistrzostwo Europy!!!!! 
-Pół miliona euro wynosi premia dla Polskich piłkarzy za  
dwa remisy podczas Euro 2012 . A trener  F. Smuda otrzymał 
500 tysięcy złotych!!!! 

INNE ZAROBKI POLSKICH PIŁKARZY 
-Kapitan polskiej kadry - Jakub Błaszczykowski - ma indywi-
dualną umowę z Biedronką, Nike, EA Sports i Hugo Boss. Za 
każdy kontrakt  inkasuje 1,2 miliona złotych. 
-Robert Lewandowski  reprezentuje Gilette, Nike i Coca-
Colę. Snajper z Dortmundu może liczyć na większe wynagro-
dzenie, zarabiając za każdy kontrakt 1,5 miliona złotych. 
-Największe przychody z reklam inkasuje Wojciech Szczęsny. 
Sama umowa z Pepsi zapewnia mu 2 miliony złotych. 
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„Demokracja to nic innego jak rządy motłochu 
w którym 51 % ludzi może odebrać prawa      
pozostałym 49 %.”           Thomas Jefferson 


