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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
26.11.2012 W Enea S.A.  
o systemie premiowania. 

W Poznaniu przedstawiciele strony społecznej spotkali się z 
Dyr. Justyną Tomczyk oraz przedstawicielami firmy Keystone 
Consulting. W spotkaniu uczestniczył również Doradca Zarzą-
du Enea S.A. Bogdan Klepas.  

Dyrektor J. Tomczyk i przedstawiciele Keystone Consulting 
Głównym tematem spotkania było zapoznanie strony społecz-
nej z wynikami prac komitetu sterującego oraz koordynatora 
projektu dotyczącego systemu premiowego dla pracowników 
Enea S.A. Z przedstawionego materiału dowiedzieliśmy się o 
planach podzielania  pracowników Enea S.A.  na jedną z trzech 
grup :handel, obszar operacyjny, obszar wsparcia. W zależno-
ści od tego w jakiej grupie znalazłby się pracownik miałby 
szansę uzyskać premię: półroczną, kwartalną lub miesięczną. 
Na wprowadzenie sytemu premiowego potrzebne będą odpo-
wiednie środki finansowe. Źródeł finansowania  systemu nie-
stety nam nie przedstawiono. Plany pracodawcy zakładają 
wprowadzenie systemu premiowania od 2013. Jeżeli system się 
sprawdzi to od 2014 planowane jest wprowadzenie go do Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Przy okazji spotkania w Enea S.A. strona związkowa chciała 
uzgodnić wysokość premii świątecznej dla pracowników Enea 
S.A. Dyr. J. Tomczyk oświadczyła ,że zawarcie takiego uzgod-
nienia możliwe będzie po 4 grudnia 2012 r. 

28.11.2012 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się 
Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej NSZZ Soli-
darność.  

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Tematyka obrad KP: 
1.Protokół z posiedzenia KP z 16.X.2012 .Członkowie KP wy-
słuchali a następnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia 
Komisji w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej 
Organizacji przyjęto kolejne sześć osób. 

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezy-
dium KP zdali relację wydarzeń oraz faktów jakie 
miały miejsce od ostatniego  zebrania. 
4.Spory zbiorowe w Operatorze. Członkowie Komisji zapozna-
li się z aktualnym stanem sporu o restrukturyzację oraz sporu 
płacowego. Podsumowano wyniki Referendum Strajkowego z 
7.11.2012 r. Wyniki jednoznacznie wskazują na konieczność 
zaostrzenia akcji protestacyjno-strajkowej. KP Gorzów gotowa 
jest do takich działań. Od Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea oczekujemy podjęcia się koordynacji sku-
tecznych działań mających na celu respektowanie prawa w 
Enea Operatorze. 
5.Pakiet Klimatyczno-Energetyczny. Członkowie KP podjęli 
się zbierania podpisów pod EUROPEJSKĄ INICJATYWĄ 
OBYWATELSKĄ NA RZECZ ZAWIESZENIA PAKIETU 
KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO. Szczegóły na stro-
nie 11. 
6.WZD SKE i KZD NSZZ Solidarność. K. Gonerski zdał rela-
cję z Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki oraz 
Krajowego Zjazdu Delegatów. (szczegóły na stronie). 
7.Apelacje w Sądach w Poznaniu i Gorzowie Wlkp.  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. W Gorzowie 22.11.2012- 133 
pracowników złożyło Apelację. W Poznaniu powołano nowy 
skład Sędziowski do rozpatrzenia Apelacji. Szczegóły na stro-
nie.  
8.Sprawy Różne. Ustalono miejsce spotkania opłatkowego KP. 
Świadczenia statutowe. Pomoc dla Duszpasterstwa Nazaret. 
Koszty przejazdu autostradami. Szkolenia w dni wolne od pra-
cy. 

29.11.2012 Krzysztof Zamasz   
nowym prezesem Enea S.A. 

 
Krzysztof Zamasz, wiceprezes Tau-
ronu ds. handlowych, został wybra-
ny na prezesa Enei  
"Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w 
przedmiocie powołania z dniem 1 
stycznia 2013 r. Krzysztofa Zamasza 
na stanowisko prezesa zarządu spół-
ki w ramach VII kadencji"  
W październiku rada nadzorcza Enei 
ogłosiła konkurs na stanowisko pre-
zesa spółki.  

Pod koniec września prezes Enei, Maciej Owczarek z powo-
dów osobistych złożył wypowiedzenie umowy o zarządzanie 
przedsiębiorstwem. Rada nadzorcza Enei powierzyła pełnienie 
obowiązków prezesa spółki, do czasu powołania nowego pre-
zesa, dotychczasowemu członkowi zarządu, Januszowi Bilowi.  
Nowy Prezes ma 38 lat, jest doktorem nauk ekonomicznych. 
Ukończył studia podyplomowe m.in. z dziedziny energetyki ją-
drowej i rynków energii, ciepłownictwa, gazu, controllingu 
oraz IT. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku, z sektorem 
energetycznym związany od 1999, kiedy to objął stanowisko 
wiceprezes zarządu - dyrektor ds. eksploatacji w PEC Tychy. W 
latach 2001 -2007 był prezesem tej spółki, a później pracował 
na stanowisku prezesa zarządu Elektrociepłowni Tychy, do 
marca 2008 roku, kiedy to została wiceprezesem zarządu ds. 
handlowych w Tauronie. 
Krzysztof Zamasz sprawuje również funkcję prezesa rady za-
rządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, jest także członkiem 
rady konsultacyjnej przy Parlamentarnym Zespole ds. Energe-
tyki. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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29.11.2012 W Operatorze bez zmian- 
dziad swoje baba swoje. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego by rozma-
wiać o najpilniejszych sprawach w Operatorze: 
1. Sprawy płacowe . Strona pracodawcy powtórzyła swoją pro-
pozycję podziału rezerwy powstałej z pełnego wykorzystania 
funduszu wynagrodzeń oraz dodatkowych środków zwiększają-
cych fundusz wynagrodzeń. Po raz kolejny postawiono nas pod 
ścianą i przedstawiono  projekt porozumienia w wersji przego-
towanej przez zarząd Operatora. Warunkiem zawarcia takiego 
porozumienia było podpisanie Protokołu dodatkowego do Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) zawierającego 
Regulamin Funduszu Motywacyjnego. Metoda kija i marchew-
ki. Strona społeczna po raz kolejny podkreśliła ,że nie pozwoli 
wnieść do ZUZP bardzo nie jasnych zasad wynagradzania. 
Zadeklarowaliśmy też , że tytułem próby możemy takie zasady 
przetestować w 2013 roku i jak się sprawdzą to wniesiemy je 
do ZUZP. Na to zgody nie było. Przedstawiciele NSZZ Soli-
darność podkreślili również ,że 27.09.2012 przedstawili swoją 
propozycję  uzgodnienia zasad polityki zatrudnieniowo-
płacowej na dany rok. W propozycji tej znalazła się również 
propozycja funduszu motywacyjnego. Niestety na naszą propo-
zycję nie dostaliśmy odpowiedzi. Postępowanie pracodawcy  to 
jaskrawy przykład pozorowanego dialogu. Mając na uwadze 
końcówkę roku i nie widząc większych szans na porozumie-
nie , strona społeczna zaproponowała rozdysponowanie wszyst-
kich wolnych środków finansowych w postaci premii świątecz-
nej dla wszystkich pracowników Operatora. Dopuściliśmy też 
możliwość ,że część tej kwoty może mieć charakter uznanio-
wy. 

Pozorowany dialog w Enea Operatorze 
2.Porozumienie  z 29.06.2012 z Sierakowa §4 pkt 3.blokujące 
przeprowadzenie zgodnie z prawem restrukturyzacji polegają-
cej na  likwidacji Oddziałów Dystrybucji: 
„Strony   ustalają,   że   Regulamin   Organizacyj-
ny   ENEA  Operator  Sp.   z  o.o.   w  celach   i założe-
niach    nie   będzie   odbiegał   od    Regulaminu    Organiza-
cyjnego    ENEA   S.A.    W szczególności ENEA S.A. oraz spół-
ka ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji ta-
kiej   struktury  organizacyjnej przedsiębiorstwa   ENEA  Ope-
rator  Sp.   z   o.o.,   w  którym prowadzenie działalności gospo-
darczej, oparte będzie na terytorialnym podziale obszaru dzia-
łania ENEA S.A. a w szczególności zachowane zostaną w 
obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”. 
Zarząd Operatora po raz kolejny  podjął próbę zmiany treści w/
w paragrafu.( pierwsze spotkanie w tym temacie odbyło się 
30.10.2012 r.) Zaproponowana zmiana treści w/w porozumie-
nia miałaby  umożliwi ć zalegalizowanie planów likwidacji 
Oddziałów Dystrybucji  oraz umożliwi ć dalszą restrukturyzację 
bez jakiegokolwiek wpływu na nią przedstawicieli załogi. Za-
rząd co prawda informowałby stronę społeczną o proponowa-

nych 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. 
Takie samo stanowisko przedstawiliśmy 30.10.2012 r. 
 Z informacji uzyskanych przez stronę związkową wynika ,że 
zarząd Operatora przyjął już projekt strategii , która zakłada 
likwidację OD Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. Strona społeczna 
jeszcze nie dostała takiego dokumentu.  

30.11.2012 Pożegnanie Dyrektora  
 OD Gorzów Wlkp.-H. Szałka. 

30 listopad 2012 był ostatnim dniem 
pracy w  energetyce Dyrektora Od-
działu Dystrybucji Gorzów 
Wlkp.  Henryka Szałka.  Dyrektor 
funkcję  tą pełnił od 1992 r. chociaż 
nazewnictwo w międzyczasie się 
zmieniało. Podczas tych 20 lat pełnił 
też funkcję  Prezesa  Zakładu Ener-
getycznego Gorzów S.A. oraz człon-
ka Zarządu Enea S.A.          

Pan Dyrektor skorzystał z oferty Zarządu Operatora z 2011  i 
odszedł na Pakiet Dobrowolnych Odejść. 

Uczestnicy pożegnania w Zdroisku 
Uroczyste pożegnanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym 
Zdroisk. W pożegnaniu Dyrektora uczestniczyli zaproszeni 
przez niego współpracownicy. Jak zwykle przy takich okazjach 
były; wspomnienia, życzenia, prezenty oraz sympatyczna at-
mosfera. Było też zatroskanie o przyszłość Gorzowskiej Ener-
getyki. 

Życzenia od Dyrektorów Rejonów Dystrybucji. 
Dyrektorowi Szałkowi życzymy wszystkiego najlepszego. 
Więcej zdjęć  na naszej stronie-Menu –Aktualności. 
 

30.11.2012 Pożegnanie  Krzysztofa Piątka 
z PE Strzelce Krajeńskie. 

 Kierownictwo oraz współpracownicy z 
Posterunku Energetycznego Strzelce Kra-
jeńskie  pożegnali Krzysztofa Piątka  , który 
skorzystał  z oferty zarządu Operatora  i 
zdecydował się odejść   z firmy w ramach 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Pakietu Dobrowolnych Odejść 2012 .  Podczas pożegnalnego 
spotkania  były: wspomnienia ,życzenia oraz sympatyczna at-
mosfera. Krzysztofowi  życzymy wszystkiego najlepszego oraz 
trafnych decyzji na dalszą drogę życia. W przeciwieństwie do 
zarządu Operatora my nie zrywamy kontaktów  z Naszy-
mi  Kolegami i zachęcamy do odwiedzin. 

3.12.2012 Nowy Dyrektor  
OD Gorzów Wlkp.-J. Pydo 

Poniedziałek 3 grudnia 2012 był pierwszym 
dniem w którym Oddziałem Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. zarządzał nowy Dyrektor Janusz 
Pydo. Mianowanie na to stanowisko nastąpi-
ło nie na podstawie rekrutacji wewnętrznej, 
lecz na podstawie uchwały zarządu Enea 
Operatora. Janusz Pydo jest już Dyrektorem 
Oddziału Dystrybucji Szczecin. 

5.12.2012 Mediacje w Operatorze ? 
Prof. Kloc mediator z  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
po wielu próbach namówił wreszcie zarząd Operatora do spo-
tkania się z nim.  Po spotkaniu z pracodawcą  mediator  poin-
formował nas, że Zarząd nie mając do tego żadnych podstaw 
prawnych dalej  nie uznaje sporów zbiorowych w Operatorze . 

Strona społeczna na spotkaniu z Mediatorem. 
 Strona związkowa ( przedstawiciele 4 organizacji związko-
wych -   MZZP Enea nie jest w sporze płacowym) wręczyli  
mediatorowi  komplet dokumentów w sprawie toczących się 
sporów . Liczyliśmy ,że   po wysłuchaniu stron dojdzie do ko-
lejnego etapu mediacji czyli wspólnego spotkania stron sporu z 
prof. Klocem. Niestety zarząd Operatora nie wyraził takiej wo-
li . Poinformowano nas i mediatora ,że rozmowy ( nie media-
cje)  na tematy płacowe odbędą się 6.12.2012 r. Widząc upór 
zarządu, nie mieliśmy zamiaru uczestniczyć w tych rozmo-
wach. Po namowach mediatora zdecydowaliśmy ,że spotkamy 
się z zarządem i kolejny raz podejmiemy próbę porozumienia .  
Od wyników jutrzejszych  rozmów mediator uzależnia swoje  
dalsze postępowanie, czyli interwencja w Ministerstwie oraz 
wyznaczenie  kolejnego terminu mediacji. Jeżeli nie dojdzie do 
uzgodnień z pracodawcą i zarząd nie zgodzi się na spotkanie 
mediacyjne  , to strona związkowa będzie mogła podjąć dalsze  
kroki przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych. 
 

6.12.2012 W Operatorze Mikołaja  
nie będzie ? 

W Poznaniu doszło do kolejnej tury rozmów w sprawie ustale-
nia zasad wypłaty środków finansowych  będących w dyspozy-
cji zarządu Operatora.  
Niestety strona pracodawcy kolejny raz przedstawiła swoją 
propozycję wspólnego traktowania rozmów na tematy płacowe 
i propozycji protokółu dodatkowego do Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, w którym znalazłby się regulamin funduszu 
motywacyjnego. Strona społeczna proponowała rozdzielanie 

tych spraw. Niestety usłyszeliśmy ,że  sprawy te 
należy rozpatrywać w pakiecie i rozmowy tylko na 
tematy finansowe jest niemożliwe. Proponowaliśmy żeby wzo-
rem innych spółek uzgodnić wypłatę premii świątecznej dla 
Pracowników Operatora. Nie ma takiej możliwości albo pakiet 
albo nic –usłyszeliśmy od pracodawcy.  

Rozmowy płacowe w Operatorze. 
Większość spółek grupy Enea uzgodniła wypłatę premii Świą-
tecznej a największa spółka osiągająca rekordowo dobre wyni-
ki szantażuje  swoich pracowników.  Zarząd Operatora z pre-
medytacją stosuje metodę kija i marchewki. Pozostaje nam 
teraz zgodnie z ustaleniami z 5.12.2012 zdać relację mediatoro-
wi. Jeżeli w rozmowach nie jesteśmy w stanie się porozumieć 
to pozostaje nam przeprowadzić postępowanie mediacyjne . W 
przypadku fiaska tych rozmów pozostanie nam tylko przepro-
wadzenie akcji strajkowej . 

10.12.2012 Dialog w Enea Centrum –
przykład dla całej grupy Enea. 

W Baranowie  strona społeczna spotkała się z Dyrektor Perso-
nalną w Enea Centrum Panią Aliną Dembińską. Zgodnie z 
wcześniejszymi deklaracjami spotkanie dotyczyło  konsultacji , 
będących jeszcze w fazie projektów  planów Zarządu  Enea 
Centrum, dotyczących działalności spółki oraz porządkujących 
wiele spraw.  

Strony dialogu w Enea Centrum 
Przedstawiciele pracodawcy chcieli również zapoznać się z  
problemami jakie nurtują pracowników ,a nie zawsze mają  
odwagę bezpośrednio zgłaszać je do Poznania.  
Szok, niedowierzanie –nowa jakość dialogu w grupie Enea. Daj 
Boże!!! Już dosyć mamy poczynań pseudo menadżerów w 
Operatorze, ”dzięki” którym, do dziś największa w grupie Enea 
spółka , mająca rekordowo dobre wyniki wypracowane przez 
Załogę, nie zamierza wypłacić  choćby złotówki na święta  
Bożego Narodzenia. Przepraszam ,zamierza ale,  warunkuje to 
zmianami w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, które 
idą w kierunku skłócenia i podzielenia załogi Operatora.  
Tu kolejny przykład z Enea Centrum. Na wniosek Zarządu 
strona związkowa podpisała uzgodnienie dotyczące wypłaty 
nagrody Świątecznej w wysokości średnio 800 zł. na etat. Pra-
cownicy niżej zarabiający  dostali kwoty powyżej 800 zł a le-
piej zarabiający poniżej. Uzasadnieniem  takiego podziału był 
świąteczny wymiar tej nagrody oraz wcześniej wypłacone na-
grody o charakterze motywacyjnym. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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 Pseudo  menadżerowie z Operatora czas zapisać się u Pani 
Dyrektor na korepetycje z etyki oraz dialogu w spółce. No 
chyba ,że wolicie stosować metodę zarzadzania przez kon-
flikt i przy ka żdej okazji zamierzacie  chwalić się ,że naj-
większym waszym osiągnięciem  jest zlikwidowanie ponad 
500 miejsc pracy w Operatorze.  
500  zlikwidowanych miejsc pracy na 5 lecie Operatora!!  
Strach pomyśleć co będzie na następne rocznice, jeżeli ci 
panowie nadal będą zarządzali Operatorem i nie będą 
ZWALNIALI TEMPA…….. 
Wracając do Enea Centrum , podaję tematykę spotkania: 
1. Rekrutacja wewnętrzna.  Zasygnalizowano temat związany z   
rozliczeniami  w grupie Enea . Po przygotowaniu projektów  
rozstrzygnięć ,związki zawodowe dostaną je do konsultacji. 
2.Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dyr. A. Dembińska  po od-
wiedzinach w biurach terenowych zaproponowała powołanie 
Społecznej Inspekcji Pracy w Enea Centrum. 
3.Przeszeregowania. Zapisy ZUZP zdaniem pracodawcy są 
niejednoznaczne i projekty uszczegółowienia będą przedmio-
tem konsultacji. 
4.Szkolenia. Strona związkowa dostała dokument regulujący 
między innymi sprawę odpłatności za studia. Poproszeni zosta-
liśmy o zaopiniowanie tego dokumentu. 
5. Zakresy obowiązków. Koordynatorzy do końca grudnia  
opracują nowe zakresy czynności. Pracownicy będą brali udział 
w tym procesie. Zachowane zostaną wszystkie uprawnienia 
pracownicze wynikające z prawa pracy oraz zawartych porozu-
mień. 
6.Sprawy płacowe. Problem zapłaty za pracę w godzinach nad-
liczbowych został rozwiązany zgodnie z sugestiami pracowni-
ków. Do 15 XII 2012 dostaniemy rozliczenie rozdysponowania 
funduszu nagród. Strona społeczna poprosiła o kwartalne i 
roczne rozliczanie funduszu wynagrodzeń. 
7.System okresowej oceny pracowników. Opracowywany jest 
projekt dotyczący zmian w modelu kompetencyjnym.  
8.Dyskryminacja za przynależność związkową. Fakty takie nie 
są znane pracodawcy. Na takie działania nie ma zgody w Enea 
Centrum. Każdy przypadek zostanie przeanalizowany i zostaną 
wyciągnięte odpowiednie wnioski. 
9.Standardy dotyczące wyglądu. Prawdopodobnie po nowym 
roku pracownikom  zostanie przydzielony ubiór służbowy. 
10.Spotkania Wigilijne. Pracodawca w celu integracji załogi 
wyszedł z inicjatywą organizacji spotkań Wigilijnych w Cen-
trali i Jednostkach Terenowych Enea Centrum. 

Spotkanie Wigilijne w Enea Centrum 
 

Na zakończenia zebrania  Pani Dyrektor zaprosiła stronę spo-
łeczną na spotkanie Wigilijne z udziałem Zarządu. Były potra-
wy wigilijne oraz szczere życzenia dalszej owocnej współpra-
cy.  
Oj chciałoby się tak współpracować w Operatorze. Takie ży-
czenia składali sobie członkowie organizacji związkowych. 

11.12.2012 Spotkanie „wąskiego 
grona” z zarządem Operatora 

Prezes Enea Operator Operator Artur Różycki zaprosił „wąskie 
grono” działaczy związkowych na rozmowy płacowe. Z 
„szerszym gronem” tj. umocowanymi delegacjami poszczegól-
nych Organizacji Związkowych podczas ostatnich kilku spo-
tkań płacowych nawet nie raczył się spotkać ,delegując na te 
spotkania Dyr. Jeziornego. Po raz kolejny daliśmy sobie narzu-
cić zasady , które pasują prezesowi tj „w wąskim gronie” ła-
twiej się dogadać”-patrz kupczyć. Co jak się okazało w stosun-
ku do niektórych związkowców po raz kolejny zadziałało.... 

Czasu do końca roku niewiele , święta za pasem , kasy dużo do 
wydania,-nic tylko brać i cieszyć się nadchodzącymi świętami. 
Większość spółek grupy Enea dużo wcześniej uzgodniła wy-
płatę tz premii świątecznej ,nie obwarowując tego żadnymi 
dodatkowymi warunkami- etyka nie pozwala wykorzystywać 
okresu świąt do takich rozgrywek. Niektóre Zarządy zdobyły 
się nawet na gest i niżej zarabiającym  przyznano większe kwo-
ty. Te zasady nie obowiązują w Operatorze. Tutaj działa 
„Kodeks dobrych praktyk”- tutaj się kupczy i stosuje szantaż. 
Dostaniecie „ karpiowe” ale zgódźcie się na wniesienie do 
ZUZP fundusz motywacyjny , którego zasady opracował za-
rząd Operatora. Kilka ostatnich rozmów w „szerszym gronie” 
przy takim postawieniu sprawy kończyło się fiaskiem. Nie 
chcieliśmy za "karpia" otworzyć bramę do rozdawnictwa pie-
niędzy bez żadnej kontroli związków. Niestety ,psychoza upły-
wającego czasu zadziałała. Cztery organizacje związkowe 
poddały się szantażowi i podpisały stosowne pakietowe 
uzgodnienie -”karp” + zmiany do ZUZP. Jedynie NSZZ 
Solidarność nie podpisał się pod takimi uzgodnieniami. 
Decyzję w tej sprawie podejmie  Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea. Znowu zostaliśmy sami na polu wal-
ki, tak jak podczas strajku w dniu 18.06.2012 r.  
Niezależnie jak zostanie zakończona ta sprawa, to jak bę-
dziemy już niedługo dostawać życzenia Świąteczne od za-
rządu Operatora przypomnijmy sobie tą sytuację i zasta-
nówmy się nad szczerością takich życzeń. 
11.12.2012  Promocja książki o strajku w 

stanie wojennym w ZM Gorzów. 
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie 
odbyła się promocja książki Dariusza A. Rymara 
„ODBLOKOWA Ć ZAKŁAD!"  Strajk w Zakładach       
Mechanicznych „Gorzów" w Gorzowie Wielkopolskim w 
dniach 15-16 grudnia 1981 roku - geneza, przebieg i  
następstwa. 
Publikacja doktora Dariusza A. Rymara  ocala od zapomnienia 
nie tylko tych ludzi, którzy czynnie sprzeciwili się „władzy 
ludowej” wprowadzającej stan wojenny i gaszącej rozpalone 
nadzieje na wolną Polskę, ale także rozliczne fakty związane z 
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wydarzeniami sprzed ponad 30 lat. Dotyczą one jednocześnie 
brutalności towarzyszącej stłumieniu strajku i bezkarności osób 
odpowiedzialnych za pobicie jego uczestników. Duże znacze-
nie mają również konsekwencje jakie spotkały strajkujących. 
Od sądowych wyroków pozbawienia wolności, poprzez kary 
grzywny nałożone przez kolegia ds. wykroczeń, na wyrzuce-
niach z pracy kończąc. 

„Odblokować zakład” jest kolejną książką Dariusza A. Rymara 
pielęgnującą pamięć o istotnych faktach na trwale wpisanych w 
historię Gorzowa Wielkopolskiego. Wydarzeniach, jak wynika 
dość dosadnie z ich opisu, przez niektórych nieco inaczej oce-
nianych i zapamiętanych. Ich różnica bierze się na pewno z 
czasu jaki upłynął, ale także – a może przede wszystkim – usy-
tuowania świadków tamtych dni. 
Promocja książki była też okazją do spotkania uczestników 
tamtych wydarzeń , czyli Strajkującej Załogi Zakładów Mecha-
nicznych Gorzów. 

Okolicznościowe spotkanie z okazji promocji  książki D.Rymara 
Publikacja dostępna jest w siedzibie Komisji  
Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea-Gorzów Wlkp. 

12-13.12.2012 Solidarność nie poddaje się 
szantażowi- gotowość strajkowa  

w Operatorze. 
W Smolęcinie obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
Solidarność Enea. Tematem , który zdominował posiedzenie 
Komisji były uzgodnienia  jakie poczyniły cztery organizacje 
związkowe z zarządem Operatora w sprawie warunkowej wy-
płaty premii świątecznej. Warunkiem uruchamiającym tą wy-
płatę była zgoda na wniesienie do Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy  Funduszu Motywacyjnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Członkowie KM NSZZ „S” Enea podczas obrad. 

Szantaż zastosowany przez zarząd tj. premia za 
zmiany w ZUZP w związku ze zbliżającymi się 
świętami został przyjęty przez inne związki. KM NSZZ Soli-
darność Enea  zdecydowanie jest za wypłaceniem premii 
świątecznej i pod takim dokumentem  z wielką chęcią się 
podpiszemy. Jednak warunkowanie wypłaty tych środków 
od zgody na zmiany w ZUZP uważamy za niedopuszczalne. 
Kupczenie jest metodą działania tego zarządu , jednak wyko-
rzystywanie okresu świątecznego do osiągania swoich  celów 
jest haniebne.  Apelujemy o prawdziwy a nie pozorowany dia-
log. Kupczeniem i szantażem nie doprowadzimy do porozu-
mienia. Prawdziwy dialog w grupie Enea jest możliwy, przy-
kładem takiego dialogu jest spółka Enea Centrum. Polecamy 
korepetycje jak się go powinno prowadzić u Pani Dyrektor 
Aliny Dembińskiej.  
Naszą odpowiedzią na takie działanie pseudo menadżerów z 
Operatora jest ogłoszenie gotowości strajkowej na terenie 
działania  Enea Operator. W Operatorze prowadzone są 
obecnie dwa spory zbiorowe, jeden z nich dotyczy żądania pła-
cowego. Zgodnie z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbioro-
wych przeszliśmy już etap rokowań oraz przeprowadziliśmy 
referendum strajkowe. Minister Pracy i Polityki Społecznej 
wyznaczył Mediatora . 14.12.2012 odbędą się mediacje w spo-
rze płacowym w Operatorze, od wyniku tych rozmów  uzależ-
niamy dalsze prowadzenie akcji protestacyjno-strajkowej.  
Będziemy walczyć o wypłacenie wszystkich wolnych środków 
będących na funduszu wynagrodzeń( ponad 20 mln. zł.) Tą 
droga apelujemy o poparcie każdej akcji protestacyjno-
strajkowej jaką ogłosimy. 
Zostaliśmy sami , pozostałe związki „ dogadały się z zarzą-
dem”, jednak my już wielokrotnie udowodniliśmy ,że  potrafi-
my walczyć o właściwe zabezpieczenie interesów Pracowni-
ków. Nie poddajemy się ,szantażom i innym tego typu mani-
pulacjom. Wiemy po prostu kogo reprezentujemy. Do 
NSZZ Solidarność należy więcej Pracowników niż do czte-
rech pozostałych organizacjach razem wziętych. 

Nocne obrady KM NSZZ Solidarność Enea 
Inne tematy poruszane podczas zabrania KM: 
1. Przejęcie protokołu z ostatniego zebrania. 
2.Sprawozdanie z działalności  Prezydium KM. 
3. Podsumowano prowadzone spory zbiorowe oraz możliwe 
dalsze scenariusze z nimi związane. 
4. Omówiono projekt zmian do planu  wspólnej działalności 
socjalnej na 2013 r. 
5.Wakat na stanowisku Sekretarza 
KM. 
6.Opóźnienia w przelewach wypłaty 
grudniowej. 
7.Reprezentacja KM na rozmowy z 
pracodawcami. 
8.Opłatek członków KM. 
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13.12.2012   31 rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego. 

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny. 

 Z okazji rocznicy tragicznych wydarzeń sprzed 31 lat w go-
rzowskiej bibliotece otwarta została wystawa „… w godzinie 
ciężkiej próby… Opozycja gorzowska od stanu wojennego do 
wyborów czerwcowych w 1989 roku”. 
Wieczorem w gorzowskiej Katedrze – tradycyjnie jak co roku – 
we mszy świętej uczestniczyli mieszkańcy, działacze związko-
wi, przedstawiciele organizacji kombatanckich, byli internowa-
ni, skazani i ci którym ideały Solidarności nadal są bliskie. 
Poczty sztandarowe wśród , których nie mogło zabraknąć Na-
szego uczestniczyły również w tych uroczystościach.    

Uroczystości rocznicowe w gorzowskiej Katedrze. 
Ksiądz Witold Andrzejewski honorowy kapelan Solidarności w 
swojej homilii przypomniał niepodległościowe zrywy powstań-
cze, żołnierzy z 1918 roku, obrońców Polski przed okupacją 
niemiecką, później sowiecką, a także tych którzy walkę o su-
werenność i niepodległość podjęli w latach osiemdziesiątych. 
Podkreślał, że wszystkim towarzyszyła nadzieja i marzenia o 
wolnej Polsce. „Dzisiejszy dzień woła o jedno – nie traćcie 
nadziei, macie być ludźmi wolnymi – apelował ks. Andrzejew-
ski. Po mszy delegacje organizacji związkowych i niepodległo-
ściowych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod 
„białym krzyżem” symbolem podziemnej gorzowskiej Solidar-
ności. 

"Do generała" 
Za słowa kłamstwem splugawione 

Za mundur bratni ą krwi ą splamiony 
Za ręce rozłączone 

Za naród głodem umęczony 
Za oczy dziecka przerażone 

Obnoś swój tryumf w partyjnej 
chwale 

Naród dziękuje ci generale 
Za pogrom braci bez litości 
Za honor wojska zbeszczeszczony 

Za mękę strasznej bezsilności 
Za ból rozłąki z mężem żony 
Za łzy i rozpacz samotności 

Ciesz się, żeś działał tak wspaniale 
Naród dziękuje ci generale 
Za połamane pałką kości 

Za koszmar walki brata z bratem 
Za nienawiści siew i złości 

Za to, że żołnierz stał się katem 
Za znów zdławiony świt wolności 

Pomnik twych zasług wzniosłeś trwale 
Naród dziękuje ci generale 
Za nałożone znów kajdany 

Za zbrodnię łagrów w polskiej ziemi 
Za fałsz przemówień wyświechtanych 
Za podłość zdrajców między swemi 

Za język prawdy zakazany 
Wypnij na Kremlu pier ś po medale 

Naród dziękuje ci generale 
Naród śle dziś podziękowania 
Żeby ci legły jak kamieniem 

Przyjmij je śpiesznie bez wzdragania 
Może obudzą twe sumienie 

Bo generale nie znasz godziny 
Gdy przed Najwyższym Dowódcą Świata 

Złożysz ostatni raport za czyny 
Z piętnem Kaina - krwią swego brata. 

(autor nieznany) 
 

14.12.2012 Mediacje bez zarządu  
Operatora. 

Zgodnie z ustaleniami z 5.12.2012 doszło do spotkania media-
cyjnego w sporze płacowym w Enea Operator. Pomimo zapro-
szenia wysłanego przez Mediatora z Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej prof. Kloca zarząd Operatora na spotkanie nie  
stawił się. Przybyli na spotkanie przedstawiciele 4 organizacji 
związkowych ( bez związku branżowego, który nie jest w spo-
rze ) zdali relację z rozmów płacowych jakie odbyły się 6 i 
11.12.2012 r.  

Uczestnicy mediacji bez zarządu Operatora 
Sygnatariusze porozumienia z 11.12.2012 zgłosili swoją wąt-
pliwość co do ich aktualnego udziału  w sporze płacowym . 
Profesor Kloc poprosił o pismo w tej sprawie . Po otrzymaniu 
pisma mediator podejmie rozmowy  z zarządem Operatora i 
odpowie na te wątpliwości. Poruszono również temat zgłoszo-
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nego żądania ws. wypłat za wykrycie nielegalnego poboru. 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność poinformowali mediato-
ra ,że postępowanie pracodawcy zmusiło nas do ogłoszenia 
gotowości strajkowej. Strona społeczna w związku z niepodję-
ciem mediacji chciała sporządzić protokół rozbieżności. Media-
tor odradził sporządzenie tego dokumentu , ponieważ zaprosze-
nie na dzisiejsze spotkanie pod względem formalnym można 
zakwestionować. Mediator jest z zdegustowany postawą zarzą-
du dlatego jak oświadczył kończy ekwilibrystykę w celu dopro-
wadzenia do spotkania stron. Następne zaproszenie na spotka-
nie w dniach 19 lub 21 grudnia 2012 będzie już zaproszeniem 
tylko  na mediacje. Jeżeli zarząd Operatora nie przybędzie na 
mediacje zostanie sporządzony protokół rozbieżności i strona 
związkowa będzie mogła podjąć dalsze kroki przewidziane w 
ustawie o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Podczas spotka-
nia poruszono również temat drugiego sporu dotyczącego re-
strukturyzacji. Memorandum  spisane  w dniu 25.06.2012 u 
Wojewody Wielkopolskiego minęło 30 listopada i spór został 
odwieszony. Dlatego strona związkowa zwraca się również o 
rozpoczęcie procesu mediacji w tym sporze.  

14.12.2012 Świąteczna akcja  
charytatywna. 

MOC POMOCY pod takim hasłem w tym roku w ENEA Ope-
rator przebiega zbiórka artykułów spożywczych i chemicznych 
dla podopiecznych Domu Dziecka w Dębnie . Nazwa Solidar-
ność zobowiązuje , dla tego Komisja Podzakładowa NSZZ 
Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. kolejny już raz  przyłączyła  
się do  akcji . Tym razem zakupiliśmy  kilkadziesiąt zestawów 
kosmetycznych ułatwiających życie młodzieży . Cała paczka 
została przekazana koordynatorom akcji w Oddziale Dystrybu-
cji Gorzów Wlkp. 
 

14.12.2012 Opłatkowe spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów. 

W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów po raz kolejny w 
tym roku spotkali się członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
ENEA Gorzów .  

Świąteczne spotkanie Koła Emerytów i Rencistów. 
Okazją do spotkania były zbliżające się  Święta Bożego Naro-
dzenia .  Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia , opła-
tek, śpiew kolęd i potrawy wigilijne. W spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni przedstawiciele Komisji Podzakładowej i Dyrekcji 
Oddziału Dystrybucji . Uśmiech na twarzach , ciepła atmosfera 
i drobne upominki towarzyszyły spotkaniu. 

17.12.2012 O problemach grupy Enea –
rozmowy z Prezesem J. Bilem. 

W siedzibie Enea S.A. na ul Górczyńskiej w Poznaniu spotkały 
się strony dialogu społecznego w Enea. Rozmowy dotyczyły   
w większości spraw poruszanych podczas ostatnich dwóch 

spotkań: 
1.Premie świąteczne. Zdecydowana większość spó-
łek grupy Enea wypłaciła lub wypłaci przed świętami taką pre-
mię ,bez żadnych dodatkowych warunków. Jedynie w Enea 
Operator zarząd szantażując pracowników uzależnia wypłatę 
premii od zgodą na zmiany w Zakładowym Układzie Zbioro-
wym Pracy. Mediator wyznaczony przez Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej nie może doprowadzić do spotkania stron sporu 
ponieważ zarząd Operatora uchyla się od rozmów w Jego towa-
rzystwie. Ostatni termin mediacji został wyznaczono na  19 lub 
21 grudnia 2012 r. Jeżeli zarząd nie stawi się na rozmowy, to 
zostanie sporządzony protokół rozbieżności i strona związkowa 
będzie mogła ogłosić akcję strajkową. Poproszono ,żeby na 
spotkanie z mediatorem przybył przedstawiciel Rady Nadzor-
czej Enea Operator ( najlepiej Przewodniczący RN) i naocznie  
przekonał się jak prowadzony jest dialog w Operatorze. 
2. Spór zbiorowy w Operatorze dotyczący restrukturyza-
cji ,łamiącej wcześniej zawarte porozumienia. Zarząd pomimo 
wcześniejszych deklaracji złamał moratorium i podejmuje dzia-
łania restrukturyzacyjne. 9.11.2012   przyjęto też strategię , 
która podobno jest obecnie konsultowana z pracownikami. Bar-
dzo dziwne konsultacje skoro strona związkowa w Operatorze 
do dnia dzisiejszego nie dostała żadnych dokumentów z tym 
związanych. Padło też pytanie jak długo nadzór właścicielski 
zamierza się biernie przyglądać jak łamane jest prawo w Ope-
ratorze. Może decyzja Prokuratury do której zostało wysłane 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa  przez 
zarząd Operatora ,zmieni dotychczasową postawę organów 
nadzorczych w Enea. W przeciwnym wypadku będzie to kolej-
ny powód do strajku w Operatorze. 
3.Umowy o zakazie konkurencji w Enea S.A. Pracownicy po-
siadają ważne umowy, dlatego odmawiają podpisywania no-
wych. Pracodawca na zasadzie porozumienia stron próbuje się 
z Pracownikami dogadywać. Część Pracowników nie chce pod-
pisać nowych umów zanim nie zostaną one sprawdzone przez 
prawników strony związkowej. Najnowsze wzory umów zosta-
ną skierowane do strony związkowej celem zaopiniowania. 
4.Powołanie Dyrektora Oddziału Dystrybucji w Gorzowie 
Wlkp. z pominięciem procedury rekrutacji wewnętrznej. Prawo 
nie zostało złamane. Skorzystano z zapisów zawartych w Regu-
laminie mówiących o możliwości odstąpienia od rekrutacji w 
wyjątkowych przypadkach a taki podobno zaistniał w Gorzo-
wie Wlkp. 
5.Koordynator Społecznej Inspekcji Pracy. Kwestia etatu dla 
Koordynatora  w Enea S.A.wymaga uzgodnień z nowym Pre-
zesem Enea S.A.  
6.Ład korporacyjny. Prawdopodobnie nastąpi reorganizacja 
grupy , która będzie miała na celu pozbycie się spółek nie 
związanych z podstawową działalnością grupy Enea. 
7.Porozumienie ze Zdroiska z 28.05.2008.- wypłata świadcze-
nia dla Pracowników nie mających praw do akcji. Porozumie-
nie  Zdroiskie zdaniem Prez. Bila jest prawnie nie wiążące. 
Temat można spróbować załatwić w inny sposób , potrzebna 
będzie decyzja nowego Prezesa.  
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Nowym tematem jaki został poruszony na spotkaniu była spra-
wa systemu premiowego w Enea S.A. Dyr. Justyna Tomczyk 
przedstawiła krótką prezentację związaną z tym tematem. 
Komplet materiałów strona społeczna dostanie do zaopiniowa-
nia. Robocze spotkanie w tym temacie odbędzie się po nowym 
roku. Na zakończenie spotkania Prezes Bil  przedstawicielom 
Załogi złożył życzenia, i Polskim zwyczajem połamał się z 
każdym opłatkiem. 

18.12.2012 WKDS w Gorzowie Wlkp. w 
sprawie przyszłości Energetyki Lubuskiej. 
Na wniosek  między innymi K. Gonerskiego w Lubuskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyło się nadzwyczajne posiedzenie 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy 
Wojewodzie Lubuskim.  

Robert Jusis i Janusz Pydo. 
Jednym z tematów omawianych na WKDS była sprawa przy-
szłości Lubuskiej Energetyki ( Oddziałów Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. i Zielna Góra) w świetle przyjętego przez zarząd Enea  
Operatora projektu  strategii zakładającej likwidację tych Od-
działów oraz braku konstruktywnego dialogu w spółce . Prze-
wodniczący KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. przed-
stawił chronologicznie zdarzenia jakie mają miejsce w Enea 
Operator. Szczególny nacisk położył na problemy wynikające z 
braku konstruktywnego dialogu. W spółce jeden spór zbiorowy 
goni drugi , a jedyną metodą tego zarządu jest chowanie głowy 
w piasek ,czyli nieuznawanie sporów zbiorowych. Padł przy-
kład wyznaczenia mediatora  przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej  w dwóch zaistniałych sporach, oraz braku możli-
wości działania z jego strony z powodu nie stawiania się praco-
dawcy na wyznaczane  przez niego mediacje.  Ponieważ 
WKDS w nazwie ma dialog społeczny zwróciliśmy się  do Sza-
nownego Gremium o podjęcie działań mających na celu wzno-
wienia konstruktywnego dialogu w Operatorze.  
W posiedzeniu WKDS uczestniczyli z Operatora : K. Gonerski, 
R. Jusis oraz Dyrektor OD Gorzów Wlkp. i Szczecin Janusz 
Pydo. 
Członkowie WKDS w związku z brakiem reakcji na stanowi-
sko WKDS z dnia 24.04.2012 wzywające Zarząd do efektyw-
nego dialogu , postanowili skierować pismo do Ministerstwa 
Skarbu Państwa w , w którym zwrócili się o wypełnienie zobo-
wiązań wynikających z nadzoru właścicielskiego w stosunku 
do Spółki Enea Operator sp. z. o.o.  
WKDS  zwróci się do Zarządu Enea Operator sp. z. o.o. oraz 
przedstawicieli związków zawodowych działających w Opera-
torze  o powołanie zespołu roboczego , którego celem będzie 
dyskusja nad problemami dotyczącymi energetyki z terenu 
Województwa Lubuskiego oraz planów wynikających z projek-
tu Strategii rozwoju Spółki na lata 2012-2020. WKDS deleguje 
do zespołu swoich przedstawicieli , oraz poprosi o to samo 
Ministerstwo Skarbu Państwa.  

19.12.2012 Spóźniony Mikołaj w  
Operatorze. 

Zarząd Operatora w swej łaskawości na wniosek 
jedynej „konstruktywnej organizacji związkowej” 
działającej w Operatorze -MZZP GE Enea, podjął decyzję o 
wypłacie wszystkim pracownikom Operatora  zatrudnionym na 
dzień 31.10.2012 i będącym nadal w zatrudnieniu  nagrody 
świątecznej w wysokości 800 zł. Tym razem  nie warunkując 
wypłaty zgodą na zmiany w ZUZP.  Przypominamy ,że zwią-
zek branżowy  razem z trzema innymi organizacjami związko-
wymi poddał się szantażowi i 11.12.2012  podpisał zgodę na 
wniesienie do ZUZP funduszu motywacyjnego w zamian za 
premię świąteczną w wysokości średnio około 2800 zł.( średnio 
tj. 1200 zł. obligo reszta uznaniowo- ustalenia w jednym z OD) 
 KM NSZZ Solidarność Enea bardzo szeroko konsultując swo-
ją decyzję z pracownikami, zawetowała uzgodnienia z 11 grud-
nia 2012 . Bez największej w Enea organizacji związkowej nie 
można nic zmienić w ZUZP , dlatego ustalenia z 11.12.2012 r. 
trafiły do śmietnika. Byliśmy w stanie wybaczyć ich błąd wy-
nikaj ący z szantażu zarządu Operatora.  No cóż ,rzeczą 
ludzką jest błądzić. Gorzej ,że działacze związku branżowe-
go nie potrafią przyznać się do błędu i w szeroko kolporto-
wanych pismach obrażają wszystkich tych  , którzy byli 
przeciwni zmianom w ZUZP -nazwali ich kosmitami. Wie-
my ,że wśród kosmitów jest wielu członków związku bran-
żowego. Sami oceńcie , kto was lepiej broni i prezentuje 
wasze zdanie -deklaracje jeszcze mamy. 
Komentarz do aktualnej sytuacji na stronie 11. 

Pozdrawiamy wszystkich kosmitów tych z MZZP też. 
 

19.12.2012 Pożegnanie Mariusza 
 Wojtaszka. 

Nasz kolega MariuszWojtaszek z Enea 
Centrum Oddział w Gorzowie Wlkp. po-
stanowił pożegnać się z grupą Enea i 
spróbować sił w działalności gospodar-
czej na własny rachunek. W pożegnaniu 
Mariusza uczestniczyli członkowie Prezy-
dium Komisji Podzakładowej z Gorzowa 
Wlkp. Pamiątkowy album, mamy nadzie-

ję ,będzie Mu przypominał  tylko o tych dobrych  chwilach. 
Mariuszowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej dro-
dze życia , jaką na pewno jest otwarcie własnej firmy. Zapra-
szamy do odwiedzin przy każdej nadarzającej się okazji. 

19.12.2012 Spotkanie opłatkowe w  
Zdroisku. 

Wspólnota Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret” zorganizo-
wała spotkanie opłatkowe pracowników Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. z Biskupem Adamem Dyczkowskim.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Uczestnicy spotkania  opłatkowego w Zdroisku 
Uczestnicy okolicznościowego spotkania łamiąc się opłatkiem 
składali sobie życzenia. Było też wspólne śpiewanie kolęd przy 
akompaniamencie gitary na której grał  Bp. A. Dyczkowski. 
Miła świąteczna atmosfera pozwoliła choć na chwilę zapo-
mnieć o  napiętej sytuacji w firmie. 

Ks. Bp  A. Dyczkowski jak zwykle był w znakomitej formie. 

Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Aktualności. 
————————————————————— 

 
 
 

„Kosmici”,	kontra	„Wnikliwi	Analizatorzy”.	

Mamy ostatnio do czynienia ze wzmożoną aktywnością infor-
macyjną MZZP. Pisma do pracodawcy, komunikaty dodatkowe, 
maile, smsy. Skąd zatem takie wzmożenie po tym jak cztery 
związki zawodowe, w swej wielkiej mądrości i odpowiedzialno-
ści za przyszłe losy pracowników podpisały, jakże korzystne dla 
pracowników, porozumienie o rozdysponowaniu 15 mln. zł. i 
przyjęciu zmian do ZUZP. Jakie to nowe fakty zaistniały, że 
nagle MZZP zmienił zdanie w sprawie płac pracowników 
ENEA Operator. Jak dowiadujemy się z pism, jakie szeroko 
publikuje MZZP wynika, że to nowe podejście powstało z 
„analizy dokumentów przy okazji negocjacji związanych z wy-
płatą 15 mln zł dla pracowników, która zwróciła naszą uwagę 
na dodatkowy fundusz deklarowany przez Zarząd Operatora.” 
Co szczególnie zwraca uwagę to fakt, że sygnatariusze cytowa-
nego dokumentu 11 grudnia 2012r. lekką ręką podpisali powyż-
sze porozumienie, a już 17 grudnia 2012r. dokonują analizy 
tego, co podpisali niecały tydzień wcześniej i w wyniku tej ana-
lizy nagle stwierdzają, że to co wynegocjowali obejmuje jeszcze 
dodatkowe środki powstałe na skutek odejść pracowników. 
Jakoś wcześniej wnikliwi analizatorzy nie dostrzegli tych fun-
duszy, podobnie jak wielu innych nierozliczonych przez praco-
dawcę znaczących kwot. O wnikliwości tej analizy świadczą też 
kolejne fakty i deklaracje, które, co niestety stwierdzamy z zaże-

nowaniem, coraz bardziej pogrążają wnikliwych 
analizatorów. Chociaż z drugiej strony dopiero po 
tych publikacjach można zrozumieć, dlaczego wnikliwi analiza-
torzy dali się podpuścić panom z zarządu i podpisali porozu-
mienie, nie widząc w tym żadnych zagrożeń dla pracowników. 
Zaiste musiała to być naprawdę wnikliwa i perspektywiczna 
analiza skoro w zapisach proponowanych przez zarząd nie wi-
dzą analizatorzy tych zagrożeń. Tymczasem na prawdę wystar-
czy inteligencji „owłosionego pigmeja”, aby po przeczytaniu 
tego dokumentu dostrzec gdzie są i na czym polegają zagroże-
nia dla pracowników. Być może wynika to z bezgranicznego 
zaufania, jakim sygnatariusze tych dokumentów, darzą panów z 
zarządu. Możliwe jest też, że koledzy wnikliwi analizatorzy ma-
ją, na skutek przeprowadzanych analiz, inne niż nasze doświad-
czenia wynikające z kontaktów z zarządem. Nasze czteroletnie 
doświadczenia wskazują niestety, że tym panom ufać w żadnym 
razie nie można, jako że jak to zresztą oficjalnie głoszą, jedy-
nym celem ich działalności, jest zmniejszenie za wszelką cenę 
kosztów pracy w zarządzanej przez siebie Spółce. Ciekawe, 
jakie to wnikliwe analizy spowodowały, że analizatorzy doszli 
po tygodniu wytężonej pracy umysłowej do wniosku, że bez-
pieczne jest dla pracowników podpisanie tak enigmatycznego i 
niedookreślonego dokumentu jak zmiany do ZUZP, zakładają-
cego w swej ogólnikowej wymowie uczciwość i głębokie zaufa-
nie stron. A może wnikliwi analizatorzy w wyniku swoich do-
głębnych analiz przeprowadzanych na podstawie analizy wpły-
wu owłosienia pigmejów na pogodę w Chorwacji, doszli do 
tego, że bardziej opłaca się dzielić kasę z pracodawcą niż z 
walczyć o nią w jednym szeregu z pracownikami. Ciekawe, 
jakim sposobem koledzy, wnikliwi analizatorzy chcą doprowa-
dzić do tego by pracodawca, zgodnie z jego zobowiązaniami 
wynikającymi z obowiązującego prawa, rozliczył się przed pra-
cownikami z płacowych środków finansowych, jakimi zarządza 
w Spółce, skoro już od pół roku twierdzi on, że nie musi się z 
tych środków rozliczać? Polecamy tutaj uważną lekturę doku-
mentów dotyczących prowadzonych przez „kosmitów” od pół 
roku sporów zbiorowych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że 
dla tak wnikliwych analizatorów, funkcjonujących na tak zwa-
nych wyższych poziomach abstrakcji pigmejsko chorwackiej, 
prosty język „kosmitów” może być niezrozumiały i utrudniać 
zrozumienie niektórych prostych stwierdzeń i wynikających z 
nich zależności. Jednak zwracamy przy okazji uwagę, że ten 
język jest jak na razie zrozumiały dla pracowników Spółki. 
Czyżby, zatem mianem „kosmitów” analizatorzy określali pra-
cowników Spółki ENEA Operator? A ich publikacje i dokumen-
ty były skierowane do panów z zarządu i miały na celu wspiera-
nie ich w dalszym uporczywym trwaniu przy swoim? W świetle 
tego, co piszą i jak piszą oraz jakie wnioski wyciągają ze swo-
ich analiz wynika, że chyba tak. Okazuje się bowiem, że jeszcze 
tydzień temu jedyną szansą na uzyskanie jakichkolwiek świą-
tecznych premii dla pracowników była zgoda na system moty-
wacyjny i wypłatę z puli 15 mln. Po tygodniu, kiedy to 
„kosmici” połapali się, że ktoś pracowników robi w jajo i za-
blokowali porozumienie, po dokonaniu wnikliwych analiz, ana-
lizatorom wyszło, że trzeba rzucić koło ratunkowe zarządowi 
dociśniętemu do muru przez „kosmitów”, w postaci uprzejmej 
prośby o uruchomienie środków z „oszczędności” na odej-
ściach pracowników, po to by zarząd łaskawie znalazł po 800 
zł. na pracownika Poczekajmy, zatem co będzie dalej. Może jak 
„kosmici” będą się dalej stawiać, to wnikliwi analizatorzy uru-
chomią swoje szare komórki i po raz kolejny przeczytają z jesz-
cze większym zrozumieniem dostarczone im dokumenty i ko-
smiczne publikacje i znowu pobiegną do zarządu z „uprzejmą 
prośbą”, a zarząd w swej łaskawości nagrodzi ich trud i znowu 
znajdzie następne środki, którymi uraczy nas na Święta lub na 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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Nowy Rok, albo na Trzech Króli? Poczekamy – zobaczymy. Nas 
„kosmitów” nie interesują bowiem ochłapy z pańskiego stołu, 
nawet gdy wyproszenie ich wynika z przeprowadzonych najbar-
dziej wnikliwych analiz, tylko wyegzekwowanie od pracodawcy 
tego co się pracownikom należy. Przede wszystkim żądamy 
jednak należnego szacunku dla ich ciężkiej pracy. Tego żądamy 
i o to będziemy konsekwentnie walczyć wszystkimi prawnymi 
środkami. Nie interesuje nas czekanie i wyczekiwanie na łaska-
we podarunki, ani poddawanie się moralnym szantażom w celu 
osłabienia pozycji pracowników. Miejsce pracy to nie kolonia 
karana, w której obowiązuje prawo silniejszego. Tu obowiązują 
prawa, a od ich wyegzekwowania w imieniu pracowników je-
steśmy właśnie my. Jeżeli dla was jest to postawa z kosmosu to 
sami sobie wystawiacie świadectwo przed tymi, za których los 
wzięli ście odpowiedzialność. 
Tak naprawdę jesteśmy zgodni z wami, co do jednego. Zakłada-
jąc, że nazywając nas kosmitami uważacie, że w ENEA Opera-
tor istnieją dwa światy to musimy się z wami zgodzić. Rzeczywi-
ście to są dwa światy: jeden to świat odpowiedzialności, w któ-
rym przestrzega się praw i zgodnie z tymi prawami broni się 
słabszych, świat realnych interesów i twardych działań w sto-
sunku do krętaczy, a drugi to świat zgniłych kompromisów za 
wszelka cenę, braku honoru i koniunkturalizmu, świat w którym 
mieszają się pojęcia i postawy, świat relatywizmu, gdzie czasa-
mi trudno się połapać kto kogo reprezentuje i po czyjej jest 
stronie. Z tego, że nazwaliście nas „kosmitami” wynika, że 
sami to czujecie. Rzeczywiście, żyjemy w innych światach, który 
z tych światów jest bliższy realności i który z nich skutecznie 
reprezentuje pracowników i broni ich realnych interesów okaże 
się już wkrótce. 
ENEASOL. 
=====================================

Wiek emerytalny we Francji -60 lat. 
Conseil constitutionnel de la France (Rada Konstytucyjna ) 
nakazała Ministčre de la Santé et des Solidarités 
(Ministerstwo Zdrowia i Solidarności ) powołanie 30 wybit-
nych specjalistów w kraju którzy stwierdzili , że człowiek 
pracujący fizycznie przez tak długi okres jak 36 lat jest cał-
kowicie wyeksploatowany i nie humanitarnym było by 
przymuszać do go do pracy pozbawiając prawa do emery-
tury w wieku 60 lat. To było podstawą do orzeczenia, które 
nakazało przywrócenia prawa, do przejścia na emeryturę w 
wieku 60 lat po przepracowaniu 36 lat. Rząd musiał to wy-
konać w trybie natychmiastowym. We Francji ponownie 
obowiązuje prawo do emerytury po ukończeniu 60 roku 
życia.  
============================================ 

PODATEK OD DESZCZÓWKI:  
PO złożyło w parlamencie projekt ustawy "o zbiorowym zao-
patrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków", który 
przewiduje wprowadzenie "podatek od deszczu". Nowy poda-
tek zapłaci każdy, wszak władza samorządowa marnuje wiele 
pieniędzy i potrzebuje ich sporo na fundowanie stanowisk kole-
siom. A dlaczego by tak nie wprowadzić podatku od  
poselskiej głupoty? 

  
 
 
 

 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl. Zapraszamy do odwiedzin 

Pakiet Klimatyczno-Energetyczny.  
Włączyliśmy się w akcję zbierania podpisów pod ; 

EUROPEJSKĄ INICJATYW Ą OBYWATELSK Ą NA 
RZECZ ZAWIESZENIA PAKIETU KLIMATYCZNO-

ENERGETYCZNEGO.  
1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego 
pakietu klimatyczno-energetyczego nakazujące producentom 

energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związ-
ku z tym Polaków czeka drastyczna podwyżka cen prądu, a 

polska gospodarka może stracić nawet pół miliona miejsc pracy 
w ciągu 7 lat  

Choć wielu wydaje się, że klamka już zapadła, możemy się 
obronić. Naszą bronią jest Europejska Inicjatywa Obywatelska. 
Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i miesz-

kańców Polski przed skutkami pakietu, skorzystać z możliwo-
ści, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelskiej wysunął 

Ludwik Dorn z Solidarnej Polski. Inicjatywę wsparli przedsta-
wiciele NSZZ Solidarność. Do akcji przyłączyli się reprezen-

tanci innych polskich central związkowych i organizacji praco-
dawców. Tworzą oni tzw. Polski Komitet akcji . W skład Ko-
mitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) obok przedsta-

wicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, 
Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii . Swój akces do 

inicjatywy zgłosili także Węgrzy i Bułgarzy.  
Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu trzeba zebrać co 

najmniej milion podpisów obywateli domagających się  
zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego w  

przynajmniej 7 krajach UE. 8 sierpnia 2012 roku Europej-
ska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu  

Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej” została 
zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego  
momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12  

miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów. 
 

Podpisy  poparcia można składać w  
siedzibach związku  w Centrali Oddziału  

Dystrybucji  Gorzów Wlkp. oraz w  
Rejonach Dystrybucji 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Do świętego Mikołaja podchodzi dziesięcioletni skin i mówi: 
- Dziadu, dawaj piwo.- Ja prezenty daję tylko grzecznym 
dzieciom. Skin odwraca się, woła starszych kumpli i mówi: 
- Wytłumaczcie temu staremu dziadowi, że ja jestem 
grzeczny.        

Ksiądz chodzący po kolędzie, dzwoni do drzwi mieszkania. 
- Czy to ty, aniołku? - pyta kobiecy głos zza drzwi. 
- Nie, ale jestem z tej samej firmy!   

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

Opłatek 1998 r. z prawej Duszpasterz Energetyków Ks. J. PłuciennikOpłatek 1998 r. z prawej Duszpasterz Energetyków Ks. J. PłuciennikOpłatek 1998 r. z prawej Duszpasterz Energetyków Ks. J. Płuciennik   
   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

Aby wszystkie dni w roku 
były tak piękne i szczęśliwe , 

jak ten jeden wigilijny wieczór. 
Aby Wasze twarze i twarze Waszych bliskich 

zawsze rozpromieniał uśmiech, 
a gwiazda Betlejemska 

prowadziła Was ku dobremu. 
W imieniu Komisji Podzakładowej 

NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Krzysztof Gonerski    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-15,50 zł  wartość akcji Enea 19.12.2012  godz.17,30 
-6,1%  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-800 mln zł rocznie przepłacają Polacy za energię elektryczną 
tylko dlatego, że pozostawiają urządzenia w trybie stand-by. 
-23 branże tną  etaty. Największe zwolnienia dotykają 
branż: -odzieżowa-7.5 %, -spożywcza-6,5 %, -energetyczna-
6.2 %. 
- średnio 16000 zł. nagrody otrzymał każdy urzędnik w Kan-
celarii Prezydenta w 2011 r. W tym roku na nagrody zarezer-
wowano pulę w wysokości 2,4 mln. zł. co daje średnią 
kwotę 7400 zł na urzędnika. 
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„W konflikcie mi ędzy władzą a ludem,  
rację ma zawsze lud.”    Jan Paweł II  


