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REFERENDUM 
STRAJKOWE  

W   ENEA  
OPERATOR 

Za strajkiem           
opowiedziało się                 

3440 pracowników 
tj.94,66%  biorących 
udział w referendum. 

Likwidacja OD Gorzów Wlkp. i  
OD Zielona Góra= Likwidacja  

Lubuskiej Energetyki. 
Czy na to pozwolimy.???!!!!! 



Kalendarium czyli: co?gdzie? kiedy? 
20.10.2012 Zmarł bard "Solidarności”- 

Przemysław  
Gintrowski. 

 
"Wyrwij murom z ęby krat! 
Zerwij kajdany, połam bat! 
A mury run ą, runą, runą! I 

pogrzebią stary świat!"  
 

W wieku 61 lat zmarł 
 Przemysław Gintrowski 
pieśniarz, kompozytor, 
nauczyciel muzyki, współtwór-

ca "Murów", nieformalnego hymnu Solidarności.  
W latach 70  powołał wraz z Jackiem Kaczmarskim i Zbignie-
wem Łapińskim zespół, który do utworu katalońskiego barda 
Lluisa Llacha stworzył "Mury". - Kiedy śpiewaliśmy, że nikt 
nikogo zniewalać nie może, to chodziło właśnie o to -
podkreślał Gintrowski, który na początku lat 80. wraz z Jac-
kiem Kaczmarskim koncertował w całej Polsce - W samej 
stoczni nie byliśmy, lecz w sprawę strajków byliśmy bardzo 
zaangażowani. Kiedy rozpoczęły się sierpniowe wydarzenia, 
myśleliśmy, że to już koniec komunizmu w kraju - mówił. 

Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski 
  
Przemysław Gintrowski urodził się w Stargardzie Szczeciń-
skim w 1951 roku, ale przez całe życie związany był z Warsza-
wą: tu skończył szkołę średnią, uczelnię, a także komponował 
i pracował. Już w liceum był współorganizatorem Harcerskiej 
Rozgłośni Muzycznej. W 1968 r. założył zespół muzyczny Mię-
dzy Niebem a Ziemią. W 1979 roku z Jackiem Kaczmarskim i 
Zbigniewem Łapińskim powołał trio, które przygotowało pro-
gram poetycki "Mury". Tytułowa piosenka stała się nieformal-
nym hymnem "Solidarności" i symbolem walki z komunizmem. 
W 1980 powstał kolejny wspólny program tria - "  Raj".  Rok 
później Gintrowski z Kaczmarskim zdobyli II nagrodę w kon-
kursie kabaretowym za "  Epitafium dla Włodzimierza Wysoc-
kiego"   w Opolu, a także nagrodę na wrocławskim Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej. Wtedy też artyści pojechali do Francji na 
tournee. Gintrowski i Łapiński wrócili do Polski. Z powodu 
wprowadzenia stanu wojennego nie mogli kontynuować trasy 
z Kaczmarskim; odmówiono im paszportów. Kaczmarski pozo-
stał na emigracji do 1990 roku. 
  
W stanie wojennym Gintrowski był aktywnym uczestnikiem 
drugiego obiegu kultury. Koncertował w domach, kościołach, 

w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Uważał, że wprowa-
dzony w grudniu 1981 roku stan wojenny w Polsce przypie-
czętował początek końca komunizmu w naszym kraju".  

Przemysław Gintrowski 
  
Stworzył muzykę filmową m.in. do "  Człowieka z żelaza"   An-
drzeja Wajdy, "  Matki Królów"  Janusza Zaorskiego, serialu 
komediowego Stanisława Barei "  Zmiennicy"   czy filmu "  Tato" 
Macieja Ślesickiego oraz innych filmów i spektakli teatral-
nych. Znakomicie interpretował poezję. Śpiewał do tekstów 
Zbigniewa Herberta, Jacka Kaczmarskiego, Tadeusza Nowa-
ka. W 2008 r. ukazała się płyta CD pt. "  Tren"   z utworami 
Przemysława Gintrowskiego skomponowanymi do tekstów 
Zbigniewa Herberta. Album, który został wydany z okazji 
ustanowienia roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta, zawiera 
15 utworów m.in. "  Wilki",  "  Achilles. Pentezylea", "  Kaligula", "  
Nike, która się waha", "  Pan Cogito o cnocie", "  Pieśń o bębnie"  i 

"  Tren Fontynbrasa".  
  
Przemysław Gintrowski był także wykła-
dowcą muzyki filmowej w Warszawskiej 
Szkole Filmowej. W 2006 r. prezydent 
Lech Kaczyński odznaczył Gintrowskie-
go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.  
  

Wieczny odpoczynek racz  
Mu dać Panie... 

 

26.10.2012  T. Gollob w OD Gorzów Wlkp. 
Najbardziej utytułowany 
Polski żużlowiec gościł w 
Oddziale Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. Głównym po-
wodem niespodziewanego 
spotkania było rozstrzygnię-
cie konkursu dla fanów żuż-
la i  kibiców Tomasza Gol-
loba. Zwycięzcą konkursu 
okazał się Feliks Jacko z 
Rejonu Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. Główną nagrodą w 
konkursie był  kevlar T. 
Golloba w którym w 2011 r. 
zdobył  złoto w finale Dru-
żynowego Pucharu Świata.  
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W kameralnym spotkaniu 
uczestniczyli: przedstawiciel 
organizatora-Enea S.A. -
Sławomir Cybertowicz. 
,narrator-Łukasz Benz oraz 
zaproszeni przez laureata 
 goście.  
Były wspomnienia oraz dysku-
sja na tematy żużlowe. Jednym 
z wniosków  jakie wypłynęły 
podczas  szerokiej dyskusji , 
jest potrzeba zorganizowania 
się żużlowców celu obrony 
swoich interesów . 
Przedstawiciel NSZZ Solidar-
ność-K. Gonerski zadeklarował 
pomoc w tym temacie.  
 
 

  Feliks Jacko i Tomasz Gollob 
Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Galeria zdjęć-Speedway 

29.10.2012 Zawiadomienie o  
podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

przez Zarząd Operatora. 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea skierowała 
do Prokuratury Rejonowej w Poznaniu Zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Operatora. Pra-
codawca kolejny już raz nie uznaje sporu zbiorowego w Enea 
Operator. Niepodejmowanie rokowań, nieudostępnienie list 
pracowników Operatora potrzebnej do przeprowadzenia refe-
rendum strajkowego , niepowiadomienie Państwowej Inspekcji 
Pracy o zaistniały sporze zbiorowym ,naszym zdaniem stanowi 
naruszenie Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 

 Rozdział 5 w/w ustawy: 
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 

Art. 26. 
1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub peł-

nioną funkcją: 
1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w spo-

sób zgodny z prawem sporu  zbiorowego, 
2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie - 

podlega  grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
 

29.10.2012 Zmiany w ZKF –kolejny 
 przykład łamania prawa. 

Z informacji od pracowników pionu finansowo-księgowego 
dowiadujemy się o bardzo nowatorskich pomysłach zmian w  
ich pionie . Pracownicy o realizowanych projektach , celach, 
sposobie realizacji i ich ewentualnym udziale w nich dowiadują 
się z maili. Proponowane zmiany naruszają dotychczasową 
strukturę organizacyjną oraz mogą znacząco pogorszyć sytua-
cję pracowników. Związki zawodowe nie zostały poinformo-
wane o proponowanych zmianach, co stanowi kolejne narusze-
nie prawa pracy. Ponadto stanowi to naruszenie uzgodnień  z 
dnia 25.06.2012 podpisanych w obecności Wojewody Wielko-
polskiego , w którym zarząd zadeklarował się ,że do 30 listo-
pada zawiesza działania restrukturyzacyjne. Strona społecz-
na zwróciła się o przesłanie stosownych materiałów oraz o zor-
ganizowanie spotkania w tych tematach  z pracownikami oraz 
ich prawnymi przedstawicielami. 
 

30.10.2012 Spotkanie z  
Prezesem Enea S.A.- J. Bilem. 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami w których  Prezes Enea 
S.A. Janusz Bil wyraził  wolę cyklicznych spotkań z przedsta-
wicielami załogi w Enea S.A. w Poznaniu doszło do takiego 
spotkania.  

Uczestnicy spotkania w Enea S.A. 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Spory zbiorowe w Enea Operator. W Operatorze zarząd na-
gminnie łamie prawo pracy , z tego powodu jeden spór zbioro-
wy goni drugi. Aktualnie toczą się dwa spory . Jeden dotyczy 
restrukturyzacji , która łamie porozumienie z Sierakowa z 
29.06.20007 r. Drugi dotyczy spraw płacowych –brak woli 
uzgodnienia pełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń na 
2012 r. Zarząd nie uznaje sporów i w ten sposób łamie prawo. 
Stosowne pisma powiadamiające o faktach łamania prawa skie-
rowane zostały do : Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prokuratury.  
Jeżeli nie nastąpi opamiętanie to dojdzie do kolejnej akcji straj-
kowej. 
Prez. J. Bil-oświadczył ,że spotka się z zarządem Operatora i 
poruszy również tą tematykę. 
2.Stanowisko Dyrektora O.D. Gorzów Wlkp. Na wakatujące 
stanowisko Dyrektora Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. 
zgodnie z wewnątrzzakładowymi regulaminami (procedura ZL-
1) nie ogłoszono rekrutacji wewnętrznej. Zarząd Operatora 
uchwałą mianował na to stanowisko Janusza Pydo, który jest 
już Dyrektorem Oddziału Dystrybucji  Szczecin. Kolejne  
złamanie prawa, tym razem wewnątrzzakładowego.  
J. Bil -kolejny temat na spotkanie z zarządem Operatora. 
3.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających 
praw do akcji. Jest wola do załatwienia tego tematu. Prawdopo-
dobnie powołany zostanie zespół , którego zadaniem będzie 
wypracowanie możliwych i zgodnych z prawem rozwiązań. 
4.Enea Trading -przenoszenie działalności do Warszawy. Stro-
na społeczna napisała pismo w tej sprawie do Ministerstwa 
Skarbu Państwa .Prezes Bil wyraził ubolewanie w związku z 
treścią tego pisma. Liczył na to ,że skoro umówiliśmy się na 
cykliczne spotkania to przed pisaniem takich pism należałoby 
najpierw porozmawiać. J. Bil podkreślił ,że handel w Enea ku-
leje i należy podejmować działania mające na celu zmianę tej 
niekorzystnej sytuacji. 
5. Strony ustaliły ,że następne spotkanie odbędzie się 20 listo-
pada 2012 r. 
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30.10.2012 W Operatorze o Porozumieniu z 
29.06.2007 r.-likwidacja dwóch  

Oddziałów Dystrybucji?                             
Projekty restrukturyzacji polegające między innymi na likwida-

cji dwóch Oddziałów Dystrybucji (Gorzów Wlkp. i Zielona 
Góra) łamią zawarte porozumienie z 29.06.2012 z Sierakowa 

§4 pkt 3. 
„Strony   ustalają,   że   Regulamin   Organizacyjny   ENEA  

Operator  Sp.   z  o.o.   w  celach   i założeniach    nie   będzie   
odbiegał   od    Regulaminu    Organizacyjnego    ENEA   S.A.    
W szczególności ENEA S.A. oraz spółka ENEA Operator Sp. z 
o.o. zobowiązują się do realizacji takiej   struktury  organiza-

cyjnej przedsiębiorstwa   ENEA  Operator  Sp.   z   o.o.,   w  
którym prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie 
na terytorialnym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w 

szczególności zachowane zostaną w obecnym kształcie  
Oddziały Dystrybucji”. 

Dlatego zarząd Operatora 
podjął próbę zmiany treści  
w/w paragrafu. W tym celu 
zaproszono do Poznania 
przedstawicieli strony spo-
łecznej. Na spotkanie nie 
przybył żaden z pomysłodaw-
ców dzikiej restrukturyzacji-
zarządu Operatora. Zapropo-
nowana zmiana treści w/ po-
rozumienia miała umożliwi ć 
zalegalizowanie planów   

Przedstawiciele KM NSZZ Solidarność    likwidacji Oddziałów 
Dystrybucji oraz umożliwi ć dalszą restrukturyzację bez wpły-
wu na nią przedstawicieli załogi. Zarząd co prawda informo-
wałby stronę społeczną o proponowanych zmianach i nawet 
dałby możliwość  zajęcia stanowiska w tej sprawie  stronie 
społecznej, jednak ostateczną decyzję podejmowałby zarząd 
Operatora. 
Takie zapisy są dla strony społecznej nie do przyjęcia i zgody 
na takie zmiany porozumienia z Sierakowa nigdy nie będzie. 
Strona społeczna na spotkaniu zarzuciła też zarządowi łamanie 
ustaleń z 25.06.2012 zawartych w obecności Wojewody Wiel-
kopolskiego. Zgodnie z tymi ustaleniami do 30.11.2012 miały 
zostać zawieszone działania restrukturyzacyjne. W pionie fi-
nansowo-księgowym takie działania są prowadzone. 

Przedstawiciele pracodawcy w Enea Operator. 
Postępowanie  pracodawcy nie daje szans na porozumienie 
się ,dlatego przedstawiciele NSZZ Solidarność o zaistniałych 
faktach poinformują mediatora Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej . Bez mediacji raczej się nie obejdzie.  
 

31.10.2012 MPiPS uznało spór zbiorowy i 
wyznaczyło mediatora. 

 W odpowiedzi na wystąpienie wspólnej reprezentacji związko-
wej z dnia 3.10.2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej wyznaczyło mediatora w sporze płacowym w Enea Opera-

tor. Ministerstwo na mediatora wyznaczona Kazimierza Kloca 
z listy mediatorów MPiPS. Profesor K.Kloc jest już mediato-
rem w sporze dotyczącym restrukturyzacji w Operatorze.  

Kolejny już raz okazało się ,że postawa zarządu Operatora,  
czyli nieuznawanie kolejnych sporów  jest przykładem noto-
rycznego łamania prawa. Teraz liczymy na działania Prokura-
tury i Państwowej Inspekcji Pracy , czyli  instytucji do których 
też zwróciliśmy się o interwencję.  

5.11.2012 W Enea Centrum  
nie tylko o płacach. 

Nowa Dyrektor Departamentu Administracji i HR w Enea Cen-
trum-Alina Dembińska zaprosiła przedstawicieli strony  spo-
łecznej do Poznania.  

W środku Dyrektor Alina Dębińska 
Głównym celem spotkania było rozliczenie się z rozdyspono-
wania środków wynikających z porozumienia płacowego z 
29.05.2012 r. Zanim jednak doszło do rozmów na tematy pła-
cowe Pani Dyrektor przedstawiła swoją wizję współpracy z 
przedstawicielami załogi. Wizje tą scharakteryzowała jednym 
zdaniem „polityka otwartych drzwi”. Deklaracja A. Dembiń-
skiej spotkała się z aprobatą strony związkowej. Wracając do 
spraw płacowych przedstawiono rozliczenie akcji przeszerego-
wań w Enea Centrum. Płace zasadnicze wzrosły od 50 do 220 
zł na etat. Maksymalna  jednorazowa premia motywacyjna 
wyniosła 1760 zł. Przedstawiono dokładne rozliczenie w rozbi-
ciu na progi  kwotowe i ilość osób w poszczególnych grupach. 
Wysokość podwyżki płacy zasadniczej oraz premii motywacyj-
nej była uzależniona od indywidualnej oceny każdego pracow-
nika. Według zapewnień Pani Dyrektor wszyscy pracownicy 
zostali poinformowani o indywidualnej ocenie swoich wyni-
ków pracy  przez swojego bezpośredniego przełożonego. Nie 
wpłynęło żadne odwołanie od tej oceny , co ma być dowo-
dem ,że ocena ta została zrobiona  prawidłowo.                                          
Strona związkowa została poproszona o przesyłanie co kwartał 
stanu uzwiązkowienia w poszczególnych organizacjach związ-
kowych.             
Korzystając z okazji strona społeczna  przedstawiła też proble-
my zgłaszane przez pracowników Enea Centrum oraz inne te-
maty które należy załatwić: 
1. Standardy dotyczące wyglądu pracowników w Enea Cen-
trum . Określenie schludny wygląd jest bardzo ogólne i powo-
duje możliwość różnej interpretacji       
2.Strona społeczna poprosiła o dokładne rozliczenie funduszu 
wynagrodzeń w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe 
wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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3.Uruchomienie środków z funduszu nagród zapisanych w 
ZUZP. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. 
 Uzgodniono termin następnego spotkania na 10.12.2012 r. 
Tematy na to  i następne spotkania można zgłaszać bezpośred-
nio u Dyr. Dembińskiej. Umożliwi to stronie pracodawcy wła-
ściwe przygotowanie do tych spotkań. 

6-7.11.2011 Referendum strajkowe w Enea 
Operator.-kolejny straszak zarządu  

Operatora. 
Pracownicy Enea Operatorze uczestniczyli w referendum straj-
kowym. Jest to kolejny etap sporu zbiorowego dotyczącego 
płac.  

Referendum Strajkowe w Centrali OD Gorzów Wlkp. 
Pomimo uznania sporu i wyznaczenie 31.10.2012 Mediatora 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) zarząd 
Operatora dalej nie uznaje sporu i kolejnym pismem straszy 
organizatorów oraz uczestników ewentualnej akcji strajko-
wej .W cytowanym piśmie 3 członków zarządu Operatora ma 
czelność powoływać się na pismo MPiPS argumentując ,że 
Minister nie ma  ustawowych kompetencji do rozstrzygania czy 
spór istniej czy też nie. Rozumiemy ,że zarząd Operatora w 
przeciwieństwie do MPiPS ma takie ustawowe prawo i korzy-
sta z niego. Bzdura na resorach. Pozwolimy sobie tutaj przyto-
czyć mały fragment pouczenia jakie dostał prez. Różycki 
22.06.2012 od MPiPS-„ W obecnie obowiązującym usta-
wodawstwie dotyczącym rozwiazywania sporów zbioro-
wych nie występuje podmiot uprawniony do oceny zgodno-
ści zgłoszonych przez związki zawodowe żądań  z art. 1 cy-
towanej ustawy. Oznacza to ,że do powstania sporu zbioro-
wego wystarczy wystąpienie do pracodawcy z żądaniami w 
sprawach wskazanych w art.1ustawy”. Dodajmy jeszcze że 
powodem zdecydowanej większości sporów zbiorowych są 
żądania o charakterze płacowym , tak jak to się ma obecnie w 
Operatorze . Z pisma skierowanego do wszystkich pracowni-
ków możemy się dowiedzieć ,że Ministerstwo jest niedoinfor-
mowane pisząc ,że nie istnieje podmiot uprawniony do oceny 
czy spór istnieje czy też nie. Taki podmiot istnieje- jest nim 
zarząd Operatora. Myślę ,że o tym fakcie należy jak najszybciej 
poinformować ustawodawcę oraz wszystkie Ministerstwa.  

Pełna treść 
pism  
MPiPS 
dostępna 
na  naszej 
stronie w 
załączni-
kach. 
Referendum 
w WAZ 

Wracając do referendum. 
Pracownicy Operatora  odpowiadali na pytanie : 
„Czy w związku z niewypełnieniem przez Pracodawcę 
żądania Strony Związkowej polegającym  na wypłacie 

w formie jednorazowej po 2600 zł na etat wg. stanu 
zatrudnienia w Spółce na dzień 31.08.2012 jesteś za 

przeprowadzeniem strajku w Enea Operator Sp. z o.o. 
i deklarujesz czynny, osobisty w nim  udział ?” 

Wyniki referendum w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.: 
Na ogólną liczbę pracowników OD Gorzów Wlkp.- 705  w 
referendum wzięło udział 505 pracowników tj.71,63 % 
uprawnionych.  Za strajkiem opowiedziało się 454 pracow-
ników tj.89,9 % biorących udział w referendum. 
Wyniki zbiorcze z całego Operatora: 
Na ogólną liczbę pracowników Enea Operatora-5289  w 
referendum wzięło udział 3634 pracowników tj.68,71 % 
uprawnionych.  Za strajkiem opowiedziało się 3440 pra-
cowników tj.94,66%  biorących udział w referendum. 

PODZIĘKOWANIE 
W dniach 6-7 listopada br. w Spółce ENEA Operator Wspól-
na Reprezentacja Związkowa przeprowadziła Referendum 
Strajkowe, którego wyniki publikujemy poniżej. Pracownicy 
ENEA Operator w sposób jednoznaczny opowiedzieli się w 
nim za rozdysponowaniem należnych im środków finanso-
wych wynikających ze wzrostu funduszu płac w 2012r. w po-
staci wypłat jednorazowych. Tym samym pracownicy opowie-
dzieli się jednoznacznie przeciwko wprowadzaniu przez Za-
rząd sytemu motywacyjnego.  
Dziękujemy wszystkim, którzy nie przestraszyli się gróźb za-
wartych w piśmie Pracodawcy i zdecydowali się wyrazić swoje 
zdanie w tak ważnej dla pracowników sprawie. Wynik Refe-
rendum jest jednocześnie poparciem dla działań Wspólnej 
Reprezentacji Związkowej. Daje to nam, jako prawnym przed-
stawicielom pracowników, bezcenną motywację do kontyno-
wania przyjętej linii postępowania.  
Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawnego i bezkonfliktowego prze-
prowadzenia Referendum, czyli przede wszystkim Komisjom 
Referendalnym, ale również osobom wspierającym ich działa-
nia. To dzięki Wam i Waszej odwadze, pomimo intensywnej 
akcji zniechęcania i zastraszania prowadzonej przez Praco-
dawcę, pracownicy mieli okazję do wypowiedzenia własnego 
zdania w ramach toczącego się sporu zbiorowego, co niewąt-
pliwie stanowi kolejny krok do unormowania napiętej sytuacji 
społecznej w ENEA Operator poprzez doprowadzenie do peł-
nego poszanowania przez Pracodawcę nabytych praw pracow-
niczych. 
Komisja Międzyzakładowa  
NSZZ Solidarność ENEA 

6.11.2012 Posiedzenie ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność 

Członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidar-
ność spotkali się w siedzibie regionu  w Gorzowie Wlkp. na 

kolej-
nym w 
2012 r. 
posie-
dzeniu.  
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Tematyka obrad ZRG. 
1.Przyjecie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
2.Sprawozdanie z działalności Prezydium ZRG. 
3.Promocja książki D. Rymara –„Odblokować zakład”-o straj-
ku w stanie wojennym z Zakładach Mechanicznych Gorzów. 
Spotkanie z autorem-11.12.2012 w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej. 
4.Konkurs –Pracodawca Przyjazny Pracownikom-laureatem 
została Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. 
5.Przygotownia do obchodów Święta Niepodległości w Na-
szym regionie. 
6. Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Soli-
darność-22-23.11.2012 Kielce. 
7.Gadżety związkowe. Prezydium podjęło się zadania związa-
nego z zaprojektowaniem i zamówieniem gadżetów promują-
cych związek. 
8.Tematyka obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społeczne-
go w Gorzowie Wlkp.-15.11.2012 r. 
9.Spotkanie Opłatkowe członków ZRG-18.XII. 2012 r. 
10.Sytuacja w Zakładach pracy regionu. Napięta sytuacja panu-
je w Szpitalu Wojewódzkim, Wodociągach i  Enei. W Arctic 
Paper występują problemy związane z wyegzekwowaniem 
uprawnień emerytalnych. 

9.11.2012 Rozprawa przed Sądem  
Apelacyjnym w Poznaniu. 

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się 
pierwsza rozprawa apelacyjna przeciwko 
Enea S.A. w sprawie zapłaty odszkodowania  
za niezaliczenie stażu pracy w Enea Operator 
do stażu akcyjnego.  
Rozprawie przewodniczył-Przewodniczący 

składu Sędziowskiego –Krzysztof Zaliwski. Pozwaną reprezen-
towali: Jacek Siński i  Paweł Moskwa. Pracowników reprezen-
towali Małgorzata Heller oraz Maciej Szymanek. Na Sali obrad 
obecni byli również członkowie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea. Przedstawiciele powodów przedsta-
wili uzasadnienie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Po-
znaniu  oddalającego powództwo przeciwko Enea S.A.  P. Mo-
skwa w krótkim wystąpieniu ustosunkował się do  wywodów 
przedstawicieli pracowników, oraz wniósł o oddalenie apelacji. 

M. Heller i członkowie KM NSZZ Solidarność Enea  
Sędzia K. Zaliwski zamknął przewód Sądowy i przekazał ,że 
ogłoszenie wyroku nastąpi 23.11.2012 . 

11.11.2012 Obchody Święta  
Niepodległości w Gorzowie Wlkp. 

W tym roku wojewódzkie uroczystości 11 Listopada odbywały 

się w Gorzowie Wlkp.. Rozpoczęły się od Mszy Św. w kate-
drze z udziałem pocztów sztandarowych i kompanii reprezenta-
cyjnych: policji, Państwowej Straży Pożarnej, wojska, harcerzy 
i kadetów. Wśród pocztów nie mogło zabraknąć też naszego 
czyli KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Mszą Św. w 
intencji Ojczyzny, celebrował biskup Stefan Regmunt -
ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W trakcie 
Mszy Św. odbyła  się uroczystość przekazania przez Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lubuski tradycji , 
oraz sztandaru na ręce harcerek i harcerzy ze Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej Obwód Gorzowski. 

Przekazanie Sztandaru Żołnierzy AK dla ZHR. 
Po mszy wszyscy zgodnie z tradycją przemaszerowali pod po-
mnik Józefa Piłsudskiego .Pod pomnikiem odbył się  apel pa-
mięci, były salwy honorowe oraz składanie wieńców. Wieniec 
od Solidarności złożyli członkowie Prezydium Zarządu Regio-
nu Gorzów Wlkp. Wojewoda Marcin Jabłoński  wręczył nagro-
dy laureatom konkursu "Polska, patriotyzm, niepodległość - co 
te słowa dla mnie znaczą?". Najlepsze prace napisali Iga Józe-
fowicz oraz Aleksander Głowacki z II LO w Gorzowie. 

Przemarsz pocztów sztandarowych ulicami Gorzowa Wlkp. 
 Były  też atrakcje nie tylko dla najmłodszych, czyli pokazy 
sprzętu – przygotowane przez  wojsko i straż pożarną. Można 
było m.in. siąść za sterami wozu pancernego, który jest na wy-
posażeniu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Ko-
lejna już 94 rocznica Odzyskania Niepodległości przeszła do 
Historii. 

14-16.11.2012 Rada SKE  + WZD SKE 
NSZZ Solidarność 

W Nowych Rumunkach koło Płocka 
spotkali się członkowie Rady Sekcji 
Krajowej Energetyki NSZZ Solidar-
ność, by odbyć kolejne posiedzenie 
Rady SKE oraz wspólnie z Delegatami 
z całego kraju wziąć udział w Zjeździe 
Delegatów SKE.                                                                                                               
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Tematyka obrad Rady oraz Zjazdu Delegatów: 
1.Informacje z posiedzenia Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność”. 
2.Przewodniczący Rady SKE przedstawił uchwały z ostatniego 
Zjazdu Delegatów oraz sposób ich realizacji. 
3. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniach 22
-23 listopada 2012r w Kielcach. Jednym z ważnych tematów 
podnoszonych przez delegatów członków SKE będą zmiany do 
Statutu NSZZ Solidarność. 
4. Bieżące informacje z Grup Kapitałowych . W większości 
grup łamane są prawa pracownicze. Podjęto działania celem 
zmiany tej niekorzystnej sytuacji. W najbliższym czasie odbędą 
się pikiety oraz manifestacje w PGE i Tauronie (Łodzi , Kosza-
lin) . W  Enei odbyły się już dwa referenda strajkowe oraz 
strajk ostrzegawczy. Ewentualna akcja strajkowa uzależniona 
jest od postępowania mediacyjnego. Rozpoczęto przygotowa-
nia  do przeprowadzenia Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej. 
5. Europejska Inicjatywa Obywatelska w sprawie zawieszenia 
Pakietu . Klimatyczno-Energetycznego UE.  Z inicjatywy SGiE 
Komisja Krajowa podjęła się zadania zbierania podpisów pod 
w/w inicjatywą obywatelską. Sekcja apeluje do wszystkich  
swoich członków  oraz ich rodzin o poparcie tej inicjatywy. 
6. Wybory Uzupełniające. W tajnych wyborach do Rady  SKE 
wybrano: Krzysztofa Marca, Krzysztofa Kopczyńskiego oraz 
Grzegorza Czerwińskiego. Na Delegata na Kongres Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki wybrano Krzysztofa Marca. 
7.W przyjętych stanowiskach Delegaci ustosunkowali się do w/
w tematów oraz zajęli    stanowisko w sprawie  planów zmiany 
ustawy o związkach zawodowych. 

16.11.2012 Nowy emeryt Henryk Hadryś 
Do szczęśliwego grona pracowników ,którzy doczekali emery-

tury w  grupie kapitałowej Enea dołączył 
kolega Henryk Hadryś( na zdjęciu obok) 
ze Spółki  Elektrownie Wodne  Oddział 
w Gorzowie Wlkp. Uroczyste pożegna-
nie odbyło się  w Reczycach. W poże-
gnaniu uczestniczyli przedstawicie-
le  kierownictwa oraz byli i obecni    
współpracownicy.  
Z ramienia Komisji  Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
w pożegnaniu Henryka uczestniczył 

Mariusz Kępiszak. Jak zwykle przy takich okazjach były : ży-
czenia , prezenty, wspomnienia  oraz zaduma nad jakże szybko 
przemijającym czasem. Henrykowi  życzymy wszystkiego naj-
lepszego na nowej drodze życia i zapraszamy do działalności w 
coraz większym Kole Rencistów i Emerytów działającym przy 
Naszej Organizacji. 

Uczestnicy pożegnania Henryka Hadrysia. 
 

17.11.2012 Turniej o Puchar  
Solidarności w Bowlingu. 

Już po raz czarty  zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali 
się by rywalizować o Puchary Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu.  

Najlepsza zawodniczka-Katarzyna Sobczyk 
Tegoroczna edycja turnieju odbyła się w kręgielni  w odrestau-
rowanym budynku pałacowego folwarku przy pałacu w Mie-
rzęcinie.  Zabawa była przednia, zawodniczki i  zawodnicy 
wkładali wszystkie swoje umiejętności by uzyskać jak najlep-
szy wynik.  

Uczestniczki Turnieju Solidarności 
Zawodnicy uzyskiwali bardzo dobre wyniki a wielu uczestni-
ków „strajkowało”. Nic w tym dziwnego wszak 7.11.2012 r w 
referendum strajkowym za strajkiem było 95 % pracowników 
Enea Operatora.  
Rozegrano  dwie serie rzutów  a końcowej klasyfikacji  decy-
dowała ostatnia kolejka. Organizatorzy zadbali aby każdy 
uczestnik otrzymał upominek od KP NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. Uczestnicy turnieju umawiali się już na piątą 
edycję turnieju w przyszłym roku. 
Podajemy listę „medalistów”: 
Kobiety: 
1.Katarzyna Sobczyk-200 pkt. 2.Magdalena Boch -184 pkt. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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3.Jolanta Piąstka -177 pkt  
Mężczyźni : 
1. Artur Piefka-280  pkt.  2.Dariusz Gaik- 255 pkt. 3.Zenon 
Sobczyk 227 pkt.  

Uczestnicy Turnieju Solidarności. 
Fotorelacja z tego i wcześniejszych turniejów na naszej 
stronie-Menu-Galeria zdjęć-Sport i Rekreacja. 

20.11.2012  O problemach  
nie tylko w Enea S.A. 

Pełniący obowiązki Prezesa Enea S.A. Janusz Bil kontynuuje 
cykl spotkań z przedstawicielami załogi w grupie Enea.  

W środku Janusz Bil 
Pomimo deklaracji niestety nie udało się załatwić najpilniej-
szych tematów a już pojawiają się następne. Oto one: 
1.  Nieuznawane spory zbiorowe w Operatorze. Restrukturyza-
cja łamiąca wcześniej zawarte porozumienia oraz brak uzgod-
nień dotyczących polityki płacowej w 2012 r. są powodem spo-
rów zbiorowych. W referendach strajkowych Załoga Operatora 
opowiedziała się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Strajk 
ostrzegawczy odbył się 18.06.2012 r. Dalszy upór zarządu 
Operatora nieuchronnie doprowadzi do kolejnej akcji strajko-
wej. Prez. Bil oświadczył ,że Operator jest niezależnym pod-
miotem i wpływ na zarząd jest ograniczony . Rada Nadzorcza  
Operatora przeznaczyła dodatkowe  środki finansowe celem 
załatwienia spraw płacowych. 
2.Świadczenia pieniężne dla pracowników nie posiadających 
praw do akcji Enea wynikające z porozumienia ze Zdroiska.  W 
odpowiedzi usłyszeliśmy ,że jest to bardzo złożony temat , po-
jawiają się pewne pomysły jego załatwienia jednak wymaga to 
stosownych uzgodnień. 
3.Stanowisko Dyrektora Oddziału Dystrybucji w Gorzowie 
Wlkp. obsadzone bez rekrutacji wewnętrznej z pominięciem 
wewnętrznych procedur. Prez. Bil przeprosił ale zapomniał o 
tym temacie. 
4.Brak ładu korporacyjnego. Drastyczne ograniczenie zleceń w 
ramach grupy Enea wpędza niektóre spółki w tarapaty finanso-
we. Kolejny temat jeszcze nie załatwiony. 
5.Umowy o zakazie konkurencji w Enea S.A . Większość  pra-
cowników  posiada ważne umowy, a mimo to proponuje się  im 
podpisywanie nowych. Bez uzgodnienia treści nowych umów 
ze stroną związkową nie można liczyć na podpisywanie ich 

przez pracowników. Temat do wyjaśnienia. 
6.Koordynator SIP . Dotychczas nie udało się załatwić etatu dla 
koordynatora SIP w Enea S.A. Temat do rozpoznania. 
7.Umowy aktualizacyjne do klientów Enea. Sposób przeprowa-
dzenia tego tematu budzi wiele wątpliwości. Zarząd Enea S.A. 
też zauważył problem i podjął już stosowne wioski kadrowe. 
8.Premia świąteczna do pracowników . Będzie takowa premia 
dla wszystkich pracowników Enea S.A. . Zaproponowana kwo-
ta podlegać jeszcze będzie stosownym uzgodnieniom. 
9.Ustalono termin następnego spotkania - 7.12.2012. 
 

20.11.2012 W Operatorze bez zmian-
budżety na 2012 nieustalone.  

W Poznaniu spotkały  się strony dialogu społecznego w Opera-
torze  celem ustalenia budżetu dla jednostek organizacyjnych 
na 2012 r. Tradycyjnie w spotkaniu nie uczestniczył żaden 
przedstawiciel żaden z członków zarządu Operatora , już nas to 
nie dziwi. Stopień arogancji w Operatorze sięgnął już zenitu.  

Uczestnicy spotkania w Enea Operator. 
1.Niestety  po raz kolejny nie udało się osiągnąć kompromisu i 
budżetu nadal nie mamy. Pośpiechu nie ma , w końcu budżet 
na 2012 r. możemy ustalić 31.12.2012 r. Na temat dodatkowej 
kwoty przeznaczonej przez Radę Nadzorczą Operatora  na fun-
dusz wynagrodzeń upełnomocnieni przedstawiciele nie chcieli 
z nami rozmawiać. Dziwne tym bardziej ,że już 6.11.2012 za-
rząd w swoim informatorze przekazał   załodze  Operatora , że 
jest gotowy do rozmów w tym temacie.  
2.Kwestia sporów zbiorowych- rozmowy z mediatorem 
MPiPS. Przybyli przedstawiciele pracodawcy nie mieli upo-
ważnień do rozmów w tych tematach. 
3. Premia świąteczna dla pracowników Operatora. Zarząd nie 
przewiduje takowej premii dla wszystkich pracowników. Moż-
liwe są indywidualne nagrody o charakterze motywacyjnym. 
4.Podsumowanie drugiej edycji Pakietu Dobrowolnych Odejść 
w Operatorze. 49 pracowników wyraziło chęć skorzystania z 
tej oferty. Ostatecznie  zarząd wyraził zgodę na PDO  dla 36 
pracowników. 
5. Następne rozmowy odbędą się 29.11.2012 r. Czego będą 
dotyczyły czas pokaże. 

22.11.2012 Apelacja od wyroku Sądu  
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 

Pełnomocnik Paweł Cierkoński  w imieniu 133 pracowników 
złożył  apelację od wyroku Sądu Rejonowego W Gorzowie 
Wlkp. oddalającego powództwo przeciwko Enea S.A. Sprawa 
dotyczy zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu pra-
cy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu akcyjnego uprawniają-
cego do określonej liczby akcji Enea S.A. Przypominamy ,że  
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Pozew przeciwko Enea S.A. złożony został 12.04.2011  przez P. Cier-
końskiego w imieniu 201 osób z terenu działania OD Gorzów Wlkp.  
Treść apelacji dostępna w siedzibach związku. 

22-23.11.2012 Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność. 

Na mównicy Przewodniczący KK-Piotr Duda 
Mszą Św. w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Kielcach rozpoczął się  XXVI Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność. Po Mszy Św. Delegaci z całego Kraju złożyli  
wieńce pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki . Następnie przystą-
piono do realizacji wcześniej przyjętego programu zjazdu. 
Tematyka obrad KZD: 
1-Wystąpienie Głównego Inspektora Pracy -Iwony Hickiewicz. 
2.-List od Delegatów do Ojca Świętego  Benedykta XVI. 
3-Przyznano Honorową Odznakę - „Zasłużony dla Solidarności” mię-
dzy innymi dla  Marianny Popiełuszko, Lecha Kaczyńskiego, ks. 
Leszka Sławoja Głodzia. 
4- Sprawozdanie z działalności Komisji Krajowej przedstawił jej prze-
wodniczący-Piotr Duda . 
5-Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
6-Wybory uzupełniające. W tajnych wyborach obsadzono 4 wakatują-
ce miejsca w Komisji Krajowej. 
7-Zmiany w Statucie NSZZ Solidarność. Komisja Statutowa przedsta-
wiła  propozycję poprawek w Statucie. Delegaci część tych poprawek 
przyjęli. 
8-Warta przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Od 1.05.2011 NSZZ 
Solidarność trzyma wartę honorową przy grobie Naszego Kapelana. 
9.Dyskusja plenarna na temat polityki przemysłowej i polityki spo-
łecznej z udziałem prof. Ryszarda Bugaja , prof. Stephane Portet oraz 
ekspertów Komisji Krajowej. 
10.Delegaci przyjęli szereg uchwał i stanowisk dotyczących aktual-
nych problemów Ludzi Pracy. 

Z lewej Delegaci ZR Gorzów: J.Porwich, M.Tymanowski.K.Gonerski. 
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Galeria Zdjęć-KZD 

22-23.11.2012 Obradowała KM  
NSZZ Solidarność Enea. 

W Pieczyskach obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" 
ENEA wraz z Komisją Podzkładową  Oddziału Dystrybucji  Byd-
goszcz. Przed rozpoczęciem obrad członkowie KM i KP uczestniczyli 
we Mszy Św. w intencji zmarłych kol. przewodniczących NSZZ "S" 
OD Bydgoszcz Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza. Po mszy 
wszyscy udali się na  cmentarz by złożyć kwiaty i zapalić znicze na 
grobach kolegów. Następnie przystąpiono do realizacji programu ob-
rad. Członkowie Prezydium KM złożyli sprawozdanie z wydarzeń w 
których uczestniczyli  od ostatniego zebrania. Następnie omówiono 
bieżące wydarzenia  i dalsze działania w prowadzonych sporach zbio-
rowych (płacowy i restrukturyzacyjny) z Zarządem Operatora. Do 

mediacji w obu sporach jest wyznaczony mediator. Jeżeli Zarząd nadal 
będzie łamał prawo pracy i nie podejmie mediacji w obecności  me-
diatora , Komisja Międzyzakładowa  NSZZ "S" Enea gotowa będzie 
przeprowadzić Strajk Generalny w Operatorze bez względu na stano-
wisko pozostałych organizacji związkowych. Mariusz Kępiszak w 
imieniu Zespołu ds. Socjalnych przy KM "S" ENEA Enea  przedstawił 
obecny stan prac nad projektem Preliminarza do Planu Wspólnej Dzia-
łalności Socjalnej  grupy  ENEA  na 2013r. W  grudniu przewiduje się 
koniec prac nad propozycją projektu. Z uwagi na zbliżające się Święta 
Bożego Narodzenia następne posiedzenie KM będzie świątecznym i 
zorganizuje je Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Szcze-
cin w dniach 12-13.12.2012r.  

Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea podczas obrad. 

23.11.2012 Apelacja w Poznaniu  
odroczona-zmiana składu Sędziowskiego. 

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu miał zostać 
odczytany  wyrok  w rozprawie Apelacyjnej 
przeciwko Enea S.A. Apelacja została wniesio-
na z powództwa pracowników ENEA  , dotyczy 
zapłaty odszkodowania za nie zaliczenie stażu 
pracy w Enea Operator Sp. z o.o. do stażu ak-
cyjnego uprawniającego do określonej liczby 
akcji Enea S.A.  Sędzia K. Zaliwski 9.11.2012  
zamknął przewód Sądowy i przekazał ,że ogło-
szenie wyroku nastąpi 23.11.2012 .Niestety 
ogłoszenia wyroku nie było. Przedstawicielom 
pracowników przekazano informację, że  Sędzia 
Zaliwski się rozchorował  i dlatego  został wy-

znaczony nowy skład sędziowski, który musi mieć czas na zapoznanie 
się z aktami sprawy. Ciekawe jaki wpływ na chorobę Sędziego ma 
fakt ,że w podobnej sprawie dotyczącej  Energobudu orzekł wyrok 
korzystny dla pracowników.  Kolejna rozprawa ma się odbyć 7 grud-
nia 2012r.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU  

Idzie Lech Wałęsa z kozą. Spotyka go  Michnik.- 
Doo-kąd prooo-o-wadzisz tee-go ooo-sła? 

Wałęsa: - To nie osiał, to koza.  
Michnik - N-nie do-do c-ciebie mówiłem! 

=====================================   
Które akcje mają największy wpływ na główne in-

deksy na Giełdzie Papierów Wartościowych? 
- Akcje CBA, CBŚ i ABW.   

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

Lata 90Lata 90Lata 90---te z lewej H. Szałek (odchodzący na PDO od XII 2012r.)te z lewej H. Szałek (odchodzący na PDO od XII 2012r.)te z lewej H. Szałek (odchodzący na PDO od XII 2012r.)

OKIEM OKIEM OKIEM 
JUJKIJUJKIJUJKI    

   

   
   
   
   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-15,28 zł  wartość akcji Enea 23.11.2012  godz.17,30 
-2,0 %  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 m-cy 
-189.8 mln. zł.  zysk netto grupy Enea w III  kw. 2012 r. 
-645 mln. zł. zysk netto grupy Enea za trzy kw. 2012 r. 
-o19000 wzrosła liczba młodych bezrobotnych(do 25 lat)   
-25.9%  wyniosła stopa bezrobocia w tej grupie do 25 lat 
-520 dolarów płaci Polska za 1000m.sześc.gazu od Rosji. Ta 
sama ilość gazu na giełdzie w N. Yorku kosztuje 75 dolarów. 
-539 zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 623 zł, gdy wy-
chowuje się w niej niepełnosprawne dziecko, będzie wynosi 1 
listopada wysokość kryterium dochodowego, od którego zależy 
przyznanie świadczeń. Zasiłki na dzieci będę wynosić 77, 106 i 
115 zł w zależności od wieku dziecka. 
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"Gdy obstrukcjoniści staną się zbyt irytuj ący, 
nazwijcie ich faszystami, nazistami albo antyse-
mitami. Skojarzenie to, wystarczająco często po-
wtarzane, stanie się faktem w opinii publicznej."    

Józef Stalin 


