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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
20.12.2012 Bogaty  

Mikołaj w  
Operatorze. 

  
Do Operatora  niespodziewanie 
zawitał  bogaty Mikołaj.   Zapadła 
cisza medialna w temacie drugie-
go Mikołaja ( pierwszy na wnio-

sek jedynej konstruktywnej organizacji związkowej w worku 
miał 800 zł.) Telefony do Poznania nie odpowiadały, zastana-
wialiśmy się o co tutaj chodzi? Do drugiego Mikołaja mimo ,że 
worek był dużo większy ( 2873 zł.)  nikt nie chciał się przy-
znać.  A szkoda bo chcieliśmy podziękować za taką fajną świą-
teczną niespodziankę. Większość pracowników Operatora do-
wiedziała się o niej zaglądając na swoje konto. Gdy telefony do 
Poznania ( ok 16.00) zaczęły działać dowiedzieliśmy się dla-
czego nie było chętnych do pochwaleniem się tym  ,że to ja 
zawnioskowałem o wypłatę takiej nagrody świątecznej. Udało 
się nam ustalić , że wypłatę tych środków zawdzięczamy dwóm 
członkom Prezydium KM NSZZ Solidarność Enea. Niestety to 
koniec dobrych wiadomości. Wypłata nagrody świątecznej  
obwarowana została dodatkowymi warunkami. Wbrew decy-
zjom Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea  z 
12.12.2012 ze Smolęcina  P. Adamski i M. Boiński  podpisali 
się pod uzgodnieniami dotyczącymi wprowadzenia do ZUZP 

funduszu motywacyjnego w zamian 
za wypłatę nagrody świątecznej. 
Komisja Międzyzakładowa rozliczy 
w/w członków Prezydium , którzy 
zmienili wcześniejsze ustalenia. 
 
Teraz marchewka , później kij. 

                  
 

20.12.2012 Wyrok Sądu  
Apelacyjnego w Poznaniu. 

W Sądzie Okręgowym w Poznaniu 
zapadł wyrok w rozprawie Apela-
cyjnej przeciwko Enea S.A. Apela-
cja została wniesiona z powództwa 
pracowników ENEA , dotyczy 
zapłaty odszkodowania za nie zali-
czenie stażu pracy w Enea Opera-
tor Sp. z o.o. do stażu akcyjnego 
uprawniającego do określonej licz-
by akcji Enea S.A.  
Skład Sędziowski w nowym składzie ( zmiana składu nastąpiła 
z powodu choroby poprzedniego sędziego prowadzącego)  od-
dalił powództwo przeciwko Enea S.A, i tym samym utrzymał 
w mocy wyrok Sadu Rejonowego w Poznaniu. Kosztami postę-
powania sądowego obciążono pracowników. 
 
Podobna sprawa czeka na apelację w Sądzie Okręgowym w 
Gorzowie Wlkp. 

21.12.2012 Mediacje  się  nie odbyły. 
W Operatorze obecnie prowadzone są dwa spory zbiorowe. W 
Poznaniu miało się odbyć spotkanie w sprawie sporu płacowe-
go. 
Mediator w ostatniej chwili odwołał mediacje kierując do Nas 
następujące pismo: 
„W związku z wstrzymaniem się od udziału w mediacjach 

trzech organizacji związkowych oczeku-
jących na odpowiedź zarządu w kwestii 
spornych środków   finansowych oraz 
przekazaniem tej odpowiedzi dziś , odwo-
łuję spotkanie mediacyjne w Poznaniu. 
Następny termin zostanie ustalony w try-
bie roboczym. Mediator złożył też życze-
nia świąteczne  na nowy 2013 r.  
Prof. Kazimierz Kloc zdjęcie obok 
 

27.12.2012 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Łąkominie  k/Dębna spotkali się członkowie Komisji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea. W spotkaniu uczestniczyli 
również Delegacji KP Gorzów Wlkp.  

Członkowie KP Gorzów podczas obrad w Łąkominie 
Tematyka obrad : 
1Sprawozdanie z działalności do ostatniego zebrania. Członko-
wie Prezydium KP zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce 
od ostatniego spotkania członków KP tj. 28.11.2012 r. 
2.Spory zbiorowe w Enea Operatorze. Przedstawiono aktualny 
etapy sporów zbiorowych (płacowego i restrukturyzacyjnego) . 
Bardzo negatywnie oceniono postawę dwóch członków Prezy-
dium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, 
którzy wbrew decyzjom KM podpisali się pod dokumentem , 
którego nie mieli prawa  podpisać. KP wystosowała wniosek 
do Komisji Rewizyjnej o zwołanie w trybie pilnym Zjazdu 
Delegatów NSZZ Solidarność Enea. 
3.WKDS.Relację z nadzwyczajnego posiedzenia  Wojewódz-
kiej Komisji Dialogu Społecznego działającej przy Wojewo-
dzie Lubuskim, poświęconego  planom likwidacji Energetyki 
Lubuskiej zdał Przewodniczący KP. 
4. Plan działalności socjalnej w 2013 r. M. Kępiszak przedsta-
wił efekty pracy zespołu związkowego ,  powołanego w celu 
wypracowania nowych lepszych zasad prowadzenia działalno-
ści socjalnej w 2013 r. 
5. Plany imprez organizowanych przez KP Gorzów. Członko-
wie Komisji otrzymali projekt pielgrzymki do Częstochowy. 
Omawiano również plany zorganizowania wycieczki zagra-
nicznej, czekamy na propozycje takiej wycieczki. 

Spotkanie opłatkowe z Biskupem Tadeuszem  Lityńskim 
Po zakończeniu obrad  Delegaci , Członkowie KP oraz zapro-
szeni goście wzięli udział w spotkaniu Opłatkowym. Duszpa-

sterz Gorzowskich Energetyków Ks. Bp. Tadeusz Lityński  
modlitwą oraz wspólnym śpiewem kolęd wprowadził trochę 

świątecznej atmosfery po wcześniejszych burzliwych obradach. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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3.01.2012 Rozliczenie budżetu Operatora-
wypłata resztówki? 

Przedstawiciele Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea zwróci-
li się do zarządu Enea Operatora o 
przedstawienie   rozliczenia funduszu 
wynagrodzeń za 2012 r. Zaproponowa-
liśmy żeby  ewentualne rezerwy z peł-
nego wykorzystania funduszu wyna-
grodzeń wypłacić po równo  na pra-

cownika we wszystkich komórkach Enea Operatora do 10 
stycznia 2013 r. 
Poprosiliśmy również o przedstawienie  wyliczeń dotyczących 
polityki zatrudnieniowo płacowej w Enea Operatorze w 2012 r. 
 

8.01.2013 O problemach  
NSZZ Solidarność Enea w  

Zarządzie Regionu Wielkopolska. 
Z inicjatywy Przewodniczących Zarządów Regionów NSZZ 
Solidarność z terenu działania grupy Enea doszło do spotkania 
dotyczącego problemów związanych z napiętą sytuacją w 
Enea , w związku ze złamaniem prawa przez członków Prezy-
dium KM NSZZ Solidarność Enea. 

Uczestnicy spotkania w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolska 
W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący  Zarządów Regio-
nów:- Wielkopolska-Jarosław Lange,- Pomorze Zachodnie –
Mieczysław Jurek, -Bydgoszcz-Leszek Walczak, -Gorzów 
Wlkp.-Jarosław Porwich. W spotkaniu uczestniczyli również  
członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea oraz członkowie Komisji Rewizyjnej. Po burzli-
wej dyskusji udało się ustalić termin posiedzenia Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea -17-18.01.2013 r.  
Przew. ZR podkreślili, że zostało złamane prawo i trzeba po-
nieść konsekwencje. Decyzje co do przyszłości kolegów którzy 
złamali prawo ma podjąć KM i Komisja Rewizyjna. 
 

8.01.2012 Enea-afera większa  
od Amber Gold. 

 
Na korytarzach sejmowych i w mediach aż huczy, że dymisja 
szefa agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może być zwią-
zana „z aferą większą niż amber gold”, w którą są zamieszani 
wysocy przedstawiciele władz. W tym kontekście stale powra-
ca nazwa potężnego koncernu energetycznego Enea i jego ta-
jemniczych transakcji z poprzednich trzech lat. 
Cały artykuł  dostępny na naszej stronie: 
Menu aktualności z 8.01.2013 r.   
 
 

11.01.2013 W Operatorze o SEP.  
W Poznaniu dla strony społecznej oraz Administratorów z Od-
działów Dystrybucji odbyła się prezentacja nowego Systemu 
Ewidencji Pracy (SEP).  

Uczestnicy prezentacji w Poznaniu 
Przedstawiciele firmy , która opracowała SEP zaprezentowali 
efekty swojej pracy. Strona społeczna zgłosiła szereg uwag , 
które sprowadzają się do tego ,że pracownicy już i tak mocno 
obciążeni –pracą ( niedobory kadrowe , wynikające z PDO oraz 
nie odtwarzania naturalnych odejść) ,będą zmuszeni do prowa-
dzenia dokumentacji polegającej na rozliczaniu czasu pracy w 
interwałach półgodzinnych. Zamiast zajmować się konkretną 
pracą, trzeba będzie mnożyć kolejne dokumenty. Nowy system 
w naszej ocenie spowoduje to ,że pracownika będzie się oce-
niać jak pracuje nie po wynikach jego pracy , tylko po tym 
jak pi ęknie potrafi pisać o swojej pracy. Wprowadzenie SEP 
będzie wymagało wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy. 
Mimo wielu negatywnych uwag strony społecznej przedstawi-
ciele pracodawcy poinformowali ,że system zostanie wprowa-
dzony w Operatorze w drugim kwartale 2013 r. 

11.01.2013 Rozmowy płacowe w  
Operatorze. 

Strony dialogu społecznego w Operatorze spotkały się w Po-
znaniu by rozmawiać o rezerwie finansowej pochodzącej z 
pełnego wykorzystania funduszu wynagrodzeń z 2012 r. oraz o 
planach na 2013 r. 

Rozmowy płacowe w Operatorze 
 

Tradycyjnie na rozmowy nie przybył żaden z członków zarzą-
du Operatora. 
Przedstawiciele NSZ Solidarność poinformowali ,że w spra-
wach płacowych prowadzony jest spór zbiorowy i w rozmo-
wach powinien uczestniczyć mediator. Strona pracodawcy po-
informowała ,że nic w 2013 r. się nie zmieniło –zarząd Opera-
tora dalej nie uznaje sporu zbiorowego. Na wniosek NSZZ So-
lidarność ( z 3.01.2013 r.) aby całą kwotę rezerwy pochodzącej 
z pełnego wykorzystania funduszy wynagrodzeń za 2012 r. 
( ponad 7,7  mln. zł.) rozdysponować po równo na pracownika , 
strona pracodawcy złożyła swoją propozycje podziału tej kwo-
ty. 
Miałaby być ona rozdysponowana:- na nagrody dla kadry kie-
rowniczej podlegającej bezpośrednio pod zarząd Operatora , - 
na nagrody dla pracowników którzy brali udział w projektach , 
- na nagrody dla pracowników , którzy wyróżniali się podczas 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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usuwania awarii, oraz wyróżnili się w innych działaniach. 
Kwota rezerwy zostałaby pomniejszona o kwotę wypłat za wy-
krycie i likwidację nielegalnego poboru energii elektrycznej z 
lat 2010-2012 i skierowana do komórek które dokonały w/ w 
wypłat. Wypłata wszystkich środków rezerwy finansowej z 
2012 r. miałaby nastąpić najpóźniej do 31.03.2013 r. 
Na taki sposób podziału powstałej rezerwy nie ma zgody strony 
społecznej. Zwróciliśmy uwagę ,że są to rezerwy z 2012r. i nie 
należy ich przenosić na 2013 r. 
Strona pracodawcy poinformowała ,że będą związane rezerwy 
finansowe i wypłata tych środków będzie zaliczona do fundu-
szu wynagrodzeń za 2012 r. 
Przesdtawiono propozycję pracodawcy by nie waloryzować 
tabeli płac zasadniczych w 2013 r. i przyjąć obowiązująca tabe-
lę z roku 2012 . Zaproponowano też nowe zasady budowy fun-
duszu wynagrodzeń na 2013 r. 50 % ewentualnego wzrostu 
funduszu wynagrodzeń na 2013 r. proponuje się przeznaczyć 
na wypłaty o charakterze motywacyjnym, a ewentualne indy-
widualne przeszeregowania miałyby być zatwierdzane przez 
Departament Spraw Pracowniczych w Poznaniu. 
Na takie działania również nie ma zgody strony społecznej. 

11.01.2013 Nowy emeryt Jacek Kijak . 
Kolejnym szczęśliwcem , który do-
czekał emerytury w Enea został Ja-
cek Kijak z Wydziału Liczników 
Centrali Oddziału Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. W okolicznościowym 
spotkaniu Kolegi Jacka uczestniczyli 
przedstawiciele Kierownictwa , 
współpracownicy oraz delegacja 
NSZZ Solidarność czyli związku do 
którego Jacek należał i do którego 
mamy nadzieję nadal będzie należał. 
Okolicznościowe spotkanie upłynęło 

w miłej i sympatycznej atmosferze. Były wspomnienia, prezen-
ty życzenia, oraz tradycyjne ”sto lat”. Jacka zapraszamy do 
częstych odwiedzin oraz działalności w Kole Emerytów i Ren-
cistów działającym przy naszej Komisji Podzakładowej. 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania J.Kijaka 

15.01.2013 Plany likwidacji  OD Gorzów i 
Zielona Góra-odpowiedź na interpelację 

poselską. 
6.12.2012 r. Posłanka PiS z Gorzowa 

Wlkp. Elżbieta Rafalska (na zdjęciu obok) 
zaniepokojona planami likwidacji Energe-
tyki Lubuskiej złożyła w tej sprawie inter-
pelacją poselską. Pani Poseł w piśmie do 

MSP zwróciła uwagę na ewidentne złama-
nie wcześniej zawartych porozumień i po-
prosiła o złożenie stosownych wyjaśnień w 

tej sprawie.15.01.2013 r. otrzymaliśmy 
odpowiedź na interpelację Podsekretarza Stanu w MSP Pawła 
Tamborskiego. Z odpowiedzi dowiadujemy się ,że działania 

zarządu Operatora są zgodne z obowiązującym prawem w tym 
również z zapisami Trójstronnego Porozumienie Zbiorowego z 
29.06.2007 r. Od razu widać ,że Pan Podsekretarz nie czytając 
w/w porozumienia wydał taką opinię, może uwierzył na słowo 
zarządowi Operatora? Po raz kolejny przytoczę zapis porozu-

mienia który łamie strategia zakładająca likwidację dwóch Od-
działów: §4 pkt 3. 

„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Ope-
rator 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. zobowią-
zują się do realizacji takiej struktury organizacyjnej przed-
siębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym prowadze-
nie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorial-
nym podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególno-
ści zachowane zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dys-
trybucji”. 
Podsumowując –czarne jest białe.  Z odpowiedzi dowiedzieli-
śmy się również ,że z początkiem roku 2013 planowane jest 
rozpoczęcie procesu konsultacji projektu strategii Operatora , i 
jej zatwierdzenie planowane jest po zakończeniu procesu kon-
sultacji. Konsultacje jak to bywa w Operatorze tj. pozorowany 
dialog. Pismo podkreśla też ,że strategia zakłada wzrost jakości 
obsługi klienta oraz zapewnia  bezpieczne funkcjonowania sie-

ci.  Kolejna ciekawostka 
–jak likwidacja placó-
wek energetycznych 
OD ,RD ,PE poprawi się 
jakość obsługi Klienta 
oraz ograniczy czas usu-
wania awarii?) Podkre-
ślono również ,ze struk-
tura organizacyjna Spół-
ki w dalszym ciągu 
oparta będzie na : Cen-
trali, Oddziałach Dystry-
bucji i Rejonach Dystry-
bucji , lecz z ogranicze-
niem ich liczby poprzez 
łączenie w większe jed-
nostki.  Czyli nie będzie 
likwidacji tylko łączenie 
w większe jednostki. 
"Przecież to to samo ale 
jak brzmi." Porównując 
odpowiedź MSP i wcze-
śniejsze wypowiedzi 
zarządu Operatora po-
dejrzewamy ,że        

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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odpowiedź na interpelację pisał ktoś ze strony pracodawcy w 
Enea Operator. Liczymy ,że Pani Poseł Rafalska i pozostali 
parlamentarzyści z Województwa Lubuskiego nie zadowolą się 
tą odpowiedzią i podejmą dalsze skuteczne działania w celu 
obrony Lubuskiej Energetyki. 
Pełna treść interpelacji oraz odpowiedzi na nią dostępna na 
naszej stronie: Menu-Aktualności. 

16.01.2013 Protest Samorządów przeciwko 
planom likwidacji PE Trzciel. 

Przedstawiciele samorządów Gmin Trzciel i Miedzichowo 
skierowali pismo do Dyrektora OD Gorzów Wlkp. Janusza 
Pydo. W piśmie Burmistrz Trzciela oraz Wójt Miedzichowa 
wyrazili swoje niezadowolenie i zaprotestowali przeciwko pla-
nom likwidacji Posterunku Energetycznego w Trzcielu. Pod-
kreślono ,że likwidacja PE w Trzcielu spowoduje znaczne  i 
zdecydowane pogorszenie jakości świadczonych usług , oraz 
wydłużenie czasu usuwania awarii , które w tym regionie zda-
rzają się bardzo często. 
Pismo do wiadomości otrzymała Posłanka Elżbieta Rafalska 
oraz KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Czekamy na protesty innych samorządowców. 

17.01.2012 Obradowała KM NSZZ  
Solidarność Enea. 

W dniach Baranowie odbyło się posiedzenie Komisji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność ENEA.  

Szefowie Zarządów Regionów na posiedzeniu KM. 
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Przewodniczący 
Regionów NSZZ Solidarność: Wielkopolska -Jarosław Lange, 
Zielona Góra- Maciej Jankowski, Gorzów Wlkp.– Jarosław 
Porwich, Pomorza Zachodniego- Mieczysław Jurek,  Byd-
goszcz Jan Kryger 
Tematyka obrad KM: 
1. Odczytano i po kosmetycznych zmianach przyjęto protokół z 
ostatniego Posiedzenia KM w Smolęcinie. 
2.Wybory uzupełniające na Sekretarza KM. Dotychczasowy 
Sekretarz-H. Wysocka  wycofała swoją wcześniejszą rezygna-
cję z tej funkcji. Członkowie Komisji przyjęli to do wiadomo-
ści i postanowili nie przeprowadzać wyborów na funkcję Se-
kretarza  KM. 
3.Komisja Międzyzakładowa zapoznała się z relacją Prezydium 
z wydarzeń jakie miały miejsce w grudniu 2012r., na skutek 
których zostały podpisane przez Piotra Adamskiego i Marka 
Boińskiego członków prezydium  Międzyzakładowej Organiza-
cji Związkowej NSZZ Solidarność ENEA dwóch dokumen-
tów :-Porozumienia o wprowadzeniu systemu motywacyjnego  
i Protokołu  dodatkowego nr 7 do ZUZP, które umożliwiają 
pracodawcy tworzenie w kolejnych latach, kosztem podwyżek 
płac pracowników, funduszu motywacyjnego oraz wprowadze-
nie regulaminu motywacyjnego w Spółce ENEA Operator. 
Członkowie Komisji zapoznali się ze stanowiskiem zaproszo-
nych Przewodniczących Regionów NSZZ Solidarność dotyczą-

cych w/w wydarzeń. Komisja Międzyzakładowa stwierdziła, że 
działanie powyższe nastąpiło z naruszeniem obowiązującego 
prawa związkowego w dwóch obszarach, czyli wbrew uchwale 
kompetencyjnej Komisji Międzyzakładowej, której zapisy nie 
dają upoważnienia Prezydium do zmian ZUZP bez stosownej 
Uchwały KM oraz wbrew decyzji jaką podjęła w tej sprawie 
Komisja Międzyzakładowa na zebraniu w dniu 12 grudnia 
2012 w Smolęcinie . W związku z powyższym na wniosek 
Przewodniczącego Piotra Adamskiego Komisja postanowiła o 
zwołaniu w najszybszym możliwym terminie Zebrania Delega-
tów MOZ NSZZ „S” Enea. Przewodniczący P. Adamski prze-
prosił członków KM za swoje działania niezgodne z prawem 
związkowym.  Ponadto obecna na zebraniu Komisja Rewizyjna 
zakomunikowała o podjęciu przez nią decyzji o przeprowadze-
niu kompleksowej kontroli działalności Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea. Członkowie Prezydium , któ-
rzy złamali prawo zostali  zobowiązani   do sporządzenia sto-
sownych przeprosin skierowanych do członków związku. 

Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea podczas obrad. 
4.Spory zbiorowe w ENEA Operator. 
Podsumowano aktualne etapy prowadzono sporów zbiorowych 
(płacowego i o restrukturyzację). Dalsze działania związku 
uzależnione są od postępowania Mediatora z Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej. 
5.Uaktualnienie upoważnień dla członków Prezydium KM. 
Komisja Międzyzakładowa dokonała stosownych zmian w 
Uchwale „kompetencyjnej” uściślając zakres upoważnień  do 
reprezentowania KM i sposób podejmowania decyzji przez 
Prezydium KM. 
6.Regulamin Wyboru członka Zarządu Enea Operator wybiera-
nego przez załogę. Członkowie KM zaopiniowali pozytywnie 
propozycje zmian do w/w regulaminu. 
 

18.01.2013 Powiadomienie PIP w sprawie 
zmian do ZUZP Enea  Operatora. 

Państwowa Inspekcja Pracy  w Poznaniu przysłała do stron 
dialogu społecznego w Operatorze powiadomienie  z którego 
wynika ,że postanowienia protokołu dodatkowego nr 7 do Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy są niezgodne z prawem. 
Z uzasadnienia powiadomienia można się dowiedzieć ,że stro-
ny ustaliły nowy składnik wynagrodzenia w postaci funduszu 
motywacyjnego i określiły ,że realizacja tego funduszu oparta 
będzie na regulaminie , którego PIP nie dostarczono. 
PIP wezwała strony do dostarczenia w ciągu 14 dni w/w regu-
laminu. W przeciwnym wypadku PIP wyda decyzję o odmowie 
rejestracji zmian do ZUZP. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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22.01.2013-150 rocznica wybuchu            
Powstania Styczniowego 

150 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, Komitet Centralny Narodowy 
wydał manifest ogłaszający wybuch powstania narodowego wymie-
rzonego w Imperium Rosyjskie. 
 Sam Komitet przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy - cen-
tralny organ władz Powstania Styczniowego. Do walki, której celem 
miało być powstanie niepodległego państwa i równe prawa dla 
wszystkich obywateli, wezwani zostali wszyscy mieszkańcy przedroz-
biorowej Rzeczypospolitej - Polacy, Litwini, Rusini i Żydzi. Powsta-
nie Styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym. 
Trwało do jesieni 1864 roku. W czasie kilkunastu miesięcy wojny 
partyzanckiej stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Pomimo początko-
wych sukcesów powstańców, niepodległościowy zryw zakończył się 
klęską. W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy Polaków, kolejny 
tysiąc został stracony, a prawie 40 tysięcy zostało skazanych na kator-
gę i zsyłkę na Sybir. 
============================================= 

Komentarz-Spory zbiorowe                        
Szeroko prowadzona akcja dezinformacyjna  w Enea Operator zmusza 
nas do wyjaśnienia kwestii związanych z tymi sporami zbiorowymi . 
Na obecnym etapie funkcjonują w ENEA Operator dwa spory : re-
strukturyzacyjny i płacowy. Przy czym, jak wynika z informacji od 
Państwowej Inspekcji Pracy, okazuje się, że zarząd ENEA Operator 
zgłosił do PIP płacowy spór zbiorowy, co oznacza, że ten spór zbioro-
wy jest uznany przez pracodawcę. Obecnie w obu sporach jesteśmy na 
etapie mediacji, które będą odbywały się zgodnie z terminami zapro-
ponowanymi przez Mediatora wyznaczonego przez Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej. Jednocześnie na koniec roku, po podsumowaniu 
funduszu płac, okazało się, że to my mieliśmy rację wyliczając zarzą-
dowi gdzie poukrywał środki, które należą się pracownikom i które 
teraz ujawnił w postaci rezerwy na rok 2013 (7,765 mln zł tj. średnio 
na pracownika Operatora 1480 zł). Pomysł Zarządu na podział tych 
środków można podsumować jednym zdaniem-tylko dla 
„zasłużonych”. O sprawiedliwe rozdysponowanie tych środków w 
nowym roku będziemy się z tym zarządem spierać, aż do skutku.                                       
Zarząd nadal łamiąc zapisy autonomicznego prawa pracy obowiązują-
cego w ENEA Operator prowadzi dziką restrukturyzację. Przy czym w 
sposób perfidny wykorzystuje przy tym swoją pozycję i stara się naci-
skać w sposób indywidualny na pojedynczych pracowników by 
„dobrowolnie” zrezygnowali ze swoich uprawnień i gwarancji wyni-
kających z nabytych praw zbiorowych, a zapisanych w obowiązują-
cych porozumieniach. Jednocześnie zarząd blokuje stronie społecznej 
dalsze zabezpieczenie zbiorowych interesów pracowniczych w tych 
procesach, bo nie przedstawia swoich zamierzeń restrukturyzacyjnych, 
nie przekazując oficjalnie stronie społecznej, krążącego po Spółce 

projektu strategii Operatora do 2020 roku. W kontekście zawartości 
tego dokumentu trzeba zauważyć, że działalność operatora sieci dys-
trybucyjnej energii elektrycznej jest w sposób szczegółowy opisana w, 
dostosowanym do przepisów unijnych, Polskim Prawie Energetycz-
nym. Tymczasem, pomimo tych jasno określonych w przepisach za-
dań, Zarząd ENEA Operator Sp. z o.o. przez pięć lat nie potrafił w 
sposób jasny i przejrzysty określić w oficjalnych dokumentach Spółki, 
co jest jej zasadniczym celem i jakie są w związku z tym cele strate-
giczne w poszczególnych obszarach jej działalności. Brak takiej jed-
noznacznej strategii Spółki powoduje, że jej pracownicy, na wszyst-
kich poziomach działalności, nie potrafią określić czy ich działania 
realizowane zarówno w sferze zarządzania jak i wykonawczej, są 
zgodne z celami działalności Spółki, czy też może wręcz przeciwne. 
Ta utrzymująca się już od pięciu lat niejasna sytuacja rodzi z jednej 
strony frustrację wśród pracowników, a z drugiej powoduje, że Zarząd 
co jakiś czas podejmuje różne niespójne, a czasami wręcz sprzeczne 
inicjatywy nazywane szumnie „projektami”, które polegają na zleca-
niu różnych działań i opracowań przez zewnętrzne firmy cosultingo-
we, które generują znaczne koszty, a nie znajdują żadnego zrozumie-
nia ze strony pracowników na wszystkich poziomach działalności 
Spółki. Jedyną w miarę czytelną dla pracowników  inicjatywą Zarzą-
du, realizowaną z żelazną konsekwencją jest stałe zmniejszanie pozio-
mu zatrudnienia i poziomu realnych dochodów pracowników. Przy 
czym trzeba tu zaznaczyć, że nawet ten cel realizowany jest w sposób, 
który systematycznie generuje nowe konflikty społeczne powodujące i 
co jakiś czas powoduje paraliż działalności Spółki. Praktycznie każda 
nowa inicjatywa Zarządu jest obecnie zarzewiem kolejnego konfliktu 
społecznego. Napięcia społeczne, co łatwo sprawdzić na podstawie 
dokumentów Spółki, nie wynikają w żadnym razie z jakichś wygóro-
wanych żądań pracowników i reprezentujących ich organizacji związ-
kowych. To ten Zarząd systematycznie łamie obowiązujące w Spółce, 
a zawarte w Zakładowym Układzie Pracy i podpisanych wcześniej 
porozumieniach, autonomiczne prawo pracy. To właśnie te dokumenty 
zawarte podczas przeprowadzania trudnego społecznie procesu konso-
lidacji pięciu zakładów energetycznych, które utworzyły nowy pod-
miot pod nazwą ENEA SA i wydzielenia podmiotu pod nazwą ENEA 
Operator, stanowią fundament stabilizacji społecznej w Spółce. Tym-
czasem Zarząd Spółki z jednej strony nie proponuje żadnych elemen-
tów stabilizujących, typu jasne określenie celów i kierunków dalszego 
rozwoju Spółki, które umożliwiłyby pracownikom odnalezienie się w 
planowanej nowej rzeczywistości w środowisku pracy, za to z drugiej 
strony systematycznie i z uporem godnym lepszej sprawy, destabilizu-
je elementarne poczucie bezpieczeństwa pracowników poprzez na-
gminne kwestionowanie ich uprawnień i gwarancji. Przy czym zawsze 
odbywa się to według tego samego schematu polegającego na tym, że 
Zarząd podejmuje decyzję niezgodną z obowiązującym w Spółce pra-
wem pracy. Następuje ostry protest strony społecznej, na który reakcją 
Zarządu jest dalsza eskalacja tych działań, przy całkowitym braku 
rozmów w tej sprawie z przedstawicielami pracowników. Pod wpły-
wem presji społecznej, gdy już następuje podjęcie rozmów ze związ-
kami zawodowymi, to zazwyczaj bez bezpośredniego udziału Zarzą-
du. Po czym, w krótkim czasie następuje zazwyczaj dalsza eskalacja 
konfliktu ze strony Zarządu, która przejawia się wywieraniem indywi-
dualnej presji na poszczególnych pracowników i zastraszaniu najgło-
śniej protestujących. Tymczasem wobec braku możliwości spotkania 
się strony społecznej z przedstawicielem pracodawcy, który byłby 
umocowany do rozmów i podejmowania decyzji w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska, czyli dalszego notorycznego uchylania się 
Zarządu od wzięcia odpowiedzialności za przestrzeganie obowiązują-
cego w Spółce prawa, następuje wystąpienie przez związki zawodowe, 
w ramach sporu zbiorowego, z żądaniem przestrzegania tegoż prawa. 
Ze smutkiem stwierdzamy ,że jeżeli dochodzi jużdo strajku to zostaje-
my z reguły sami, inne organizacje związkowe nie chcą ryzykować i 
nie przystępują do strajku, niektóre potrafią nawet straszyć pracowni-
ków ,że udział w strajku może być przyczyną rozwiązania umowy o 
pracę.  Oczywiście już tradycją stało się, że Zarząd nie uznaje żadnych 
sporów zbiorowych za zgodne z obowiązującym prawem, nawet po-
mimo faktu, że uznane są one przez organy administracji państwowej 
czyli Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej, które nawet przysyła do ich rozwiązywania swojego Mediato-
ra. Zazwyczaj następuje wtedy dalsza eskalacja konfliktu na skutek, 
której powstaje bardzo napięta sytuacja społeczna powodująca prote-
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sty i strajki ostrzegawcze, co doprowadza do konieczności zaangażo-
wania się w podjęcie próby rozwiązywania konfliktu w Spółce regio-
nalnych struktur związku i organów administracji państwowej. Przy 
czym trzeba zaznaczyć, że jeżeli już uda się doprowadzić do tego by 
Zarząd łaskawie osobiście zaangażował się w rozmowy z przedstawi-
cielami pracowników to zazwyczaj ma on do zaprezentowania tylko 
swoją butę, arogancję i całkowite lekceważenie problemów pracowni-
czych i przestrzegania ich praw. Obecnie w Spółce toczą się dwa spo-
ry zbiorowe, których Zarząd nie uznaje. Oba spory są na etapie media-
cji z udziałem Mediatora wyznaczonego przez Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej, którego Zarząd również nie uznaje. Wobec aroganckiej 
postawy Zarządu w Spółce została ogłoszona gotowość strajkowa. 
Dalszym działaniem strony społecznej, w przypadku fiaska mediacji, 
będzie kolejna akcja strajkowa.                                            
Po czterech latach, takiego konsekwentnego psucia nastrojów społecz-
nych, Spółka ENEA Operator jest całkowicie rozchwiana społecznie, a 
pracownicy na wszystkich szczeblach jej działalności utracili zaufanie 
do zarządzających, którzy, poprzez swoje działania polegające na 
notorycznym i uporczywym łamaniu obowiązującego prawa pracy, 
całkowicie stracili wiarygodność społeczną.              
W takiej sytuacji stwierdzamy, że dalsze zarządzanie Spółką ENEA 
Operator przez obecny Zarząd grozi wybuchami niekontrolowanych 
protestów społecznych, które mogą całkowicie zablokować jej działal-
ność, a przez to narazić bezpieczeństwo energetyczne kraju na obsza-
rze ¼ kraju.              
Dlatego, będziemy podejmować wszelkie przewidziane przez prawo 
działania w celu przerwania nakręcanej przez zarząd Operatora, spirali 
konfliktów i pilnego doprowadzenia do pokoju społecznego, który 
umożliwi pracownikom spokojną realizację celów jakie nakłada na 
nich obowiązujące Prawo Energetyczne. Apelujemy o poparcie każdej 
formy protestu w celu zmuszenia zarządzających Operatorem do prze-
strzegania prawa. Redakcja PN 

      Przegląd Prasy         
Polska demokracja jest wadliwa 

Według wskaźnika demokracji opracowywanego przez Economist 
Intelligence Unit (jednostka badawcza związana z tygodnikiem The 
Economist) opisującego stan demokracji w krajach świata, Polska 
znajduje się na 45 miejscu na 167 krajów. System polski został sklasy-
fikowany jako "demokracja wadliwa".                 
- Ten niechlubny wynik nikogo chyba nie dziwi. Od dawna wiemy, że 
z Polską demokracją źle się dzieje - komentuje Piotr Duda przewodni-
czący KK- Przecież odrzucenie przez Sejm wniosku o referendum w 
sprawie podniesienia wieku emerytalnego podpisanego przez 2 milio-
ny Polaków jest wyraźnym dowodem na słabość demokracji w kraju. 
A ustawa o zgromadzeniach publicznych? Kolejny dowód na ograni-
czanie podstawowych praw wolności obywateli. Wskaźnik demokracji 
jest wyliczany na podstawie odpowiedzi na 60 pytań. Pytania są roz-
mieszczone w pięciu kategoriach – proces wyborczy i pluralizm, swo-
body obywatelskie, funkcjonowanie administracji publicznej, partycy-
pacja polityczna oraz kultura polityczna. Po raz pierwszy opracowano 
go w 2006 roku, a następnie aktualizowano w latach 2008, 2010 i 
2011. Polska zajmowała kolejno 46, 45, 48 i 45 miejsce. 

————————————————————————————

Polscy pracownicy są najbardziej zestresowani na 
świecie. Głównie z powodu brak stabilności za-
trudnienia.  
W 2011 roku wykonano badania, które wykazały, że w każdej grupie 
zawodowej pracownicy są narażeni na stres związany z obciążeniem 
pracą i tempem pracy, kontrolą, stosunkami międzyludzkimi w pracy 
oraz relacją praca-dom. Brak stabilności zatrudnienia generuje naj-
wyższy poziom stresu. 
Ruszyła tematyczna strona internetowa. Pod adresem 
www.psychostreswpracy.pl znajdują się wszelkie informacje na temat 
stresu w pracy oraz porady, jak sobie z nim radzić.  
Projekt realizuje „Solidarność” z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi 
i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.        

Węgry: od stycznia rząd wprowadził      
 10 proc.   obniżkę cen energii .           
Węgierski rząd od stycznia wprowadził 10-proc. obniżkę cen energii 
elektrycznej, gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych. Koszty 
tej obniżki będą musieli pokryć firmy energetyczne należące w więk-
szości do zagranicznych koncernów.  
Aby to osiągnąć, władze zażądały obniżenia marż od firm energetycz-
nych. Węgierski sektor usług komunalnych należy w większości do 
koncernów zagranicznych - największymi graczami są niemiecki 
RWE i E.On oraz francuskie GDF i EDF. 
Zdaniem węgierskiego rządu w zamieszkanym przez 10 mln ludzi 
kraju obniżka cen energii dotyczyć będzie blisko 4 mln gospodarstw 
domowych; każde z nich rocznie zaoszczędzi około 100 tys. forintów 
(ok. 350 euro). 
Rząd planuje kolejne obniżki cen usług komunalnych na wiosnę. Jak 
poinformował w poniedziałek przedstawiciel rządzącej partii Fidesz, 
mają one dotyczyć wody, ścieków i wywozu śmieci. 
Gazeta "Magyar Nemzet" powołując się na ministerstwo energii napi-
sała jednak, że np. firmy ciepłownicze otrzymają łącznie 52 mld forin-
tów rekompensaty. Ma to m.in. pokryć 18 mld forintów zaległych 
należności od firm i gospodarstw domowych. 
Zdaniem analityków obniżenie cen energii może pomóc spowolnić 
inflację, jednak odbije się na inwestycjach w sektorze energetycznym. 
Attila Vago z firmy analitycznej Concorde Securities ocenia, że obniż-
ki cen dla gospodarstw domowych wpłyną na około jedną trzecią ryn-
ku energii i dużo zależy od tego, czy firmy dostarczające media będą 
mogły to sobie zrekompensować w pozostałych jego sektorach. 
"Najpewniej nie będą mogły, co oznacza, że wzrosną ich straty, 
zmniejszy się kapitał i nie będą inwestowały w tego typu regulowa-
nym otoczeniu, co może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem 
dostaw w dłuższej perspektywie" - przekonuje Vago.  W 2012 roku 
premier Węgier Viktor Orban, którego poparcie spada z powodu 
wprowadzania koniecznych oszczędności budżetowych i wysokiego 
bezrobocia, oświadczył, że chciałby przekształcić dystrybucję energii 
dla gospodarstw domowych w "działalność non-profit". Jak stwierdził, 
"ci, którzy zarabiają na usługach komunalnych, będą musieli zadowo-
lić się mniejszym zyskiem". W 2014 roku Orbana czekają wybory. 
Rzecznik rządu Andras Giro-Szasz przekonuje, że zagraniczne koncer-
ny, które w 1995 roku w wyniku prywatyzacji przejęły od państwa 
węgierski sektor energetyczny, zarobiły od tego czasu na swoich inwe-
stycjach 350 proc., generując zyski rzędu 20 proc. rocznie przez ostat-
nich 17 lat. 
Obniżka cen to najnowsza interwencja węgierskiego rządu w gospo-
darkę w ciągu ostatnich trzech lat. Wcześniej nałożono tam najwyższy 
w Europie podatek na banki i podatek od firm energetycznych, teleko-
munikacyjnych i zajmujących się sprzedażą detaliczną. Firmy energe-
tyczne np. będą musiały zapłacić 50-proc. podatek od swoich zysków, 
chyba że zdecydują się na inwestycje. 
Jak zapewnia sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju narodowego 
Janos Fonagy, który odpowiada za przeprowadzenie obniżek, rząd nie 
chce w ten sposób doprowadzić przedsiębiorstw użyteczności publicz-
nej do ruiny. Dla gazety "Nepszabadsag" oświadczył , że rząd chciałby 
zwiększyć udział państwa w tym sektorze i nie będzie odrzucał ofert 
sprzedaży. 
———————————————————————————— 

Nacjonalizacja czterech firm energetycznych 
Prezydent Boliwii, Evo Morales, podpisał dekret w sprawie nacjonali-
zacji czterech przedsiębiorstw energetycznych należących do hiszpań-
skiego koncernu Iberdrola: Electropaz, Elfeo i Eldeser i Cadeb. Posu-
nięcie to uzasadnił koniecznością zapewnienia obywatelom sprawie-
dliwych cen energii. 
Akcjonariusze Iberdroli, jak zapewnił wiceprezydent Álvaro García 
Linera, otrzymają odpowiednie odszkodowanie. Akcje zostaną zgod-
nie z dekretem przejęte przez państwowy koncern energetyczny Em-
presa Nacional de Electricidad, dostarczający energię elektryczną do 
niemal pół miliona ludzi w La Paz. 
Nacjonalizacja jest częścią lewicowego projektu, w ramach którego 
upaństwowiono już przemysł naftowy oraz należącą ongiś do włoskiej 
ETI sieć telefoniczną. W maju wspólną własnością Boliwijek i Boli-
wijczyków stała się największa elektrownia w kraju - Transportadora 
de Electricidad, która należała przed wywłaszczeniem do hiszpańskie-
go koncernu Red Eléctrica de España. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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 WOLNE MEDIA– INTERNET 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Przychodzi pracownik do dyrektora: 
- Jestem zmuszony prosić pana o podwyżkę, ponieważ inte-

resują się mną trzy firmy. 
- A mogę wiedzieć jakie to firmy? - pyta dyrektor. 

- Elektrownia, gazownia i wodociągi miejskie.   
ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.    

Listopad 1993-Gorzów Wlkp. poświęcenie pomnika Orląt Lwowskich   
   

GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP. ---MOJE MIASTOMOJE MIASTOMOJE MIASTO    

KOMENTARZKOMENTARZKOMENTARZ    KISIELAKISIELAKISIELA    

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-15,37 zł.  wartość akcji Enea 23.01.2013  godz.17,33 

-4,2 %  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 

-1600 zł. brutto  wynosi płaca minimalna w Polsce od stycznia 2013  

-1280  zł. brutto muszą otrzymać od stycznia 2013 r. osoby, które w 
przyszłym roku rozpoczną pierwszą pracę - to 80 proc. płacy min. 
-41 mln. zł.  w 2012 r. rozdał na nagrody dla swoich urzędników 
rząd PO-PSL. 
-245 tys. zł. przeznaczono na nagrody za 2012 r. dla marszałek i 

wicemarszałków  Sejmu. Marszałek E. Kopacz otrzymała 45 tys. 
złotych a wicemarszałkowie po 40 tys. zł. 
-20 mln. zł. zabrakło dla Centrum Zdrowia Dziecka na działalność 
w 2012 r. Wstrzymano przyjęcia dzieci , zwolniono część personelu, 
obniżono pensje dla reszty pracowników.  
-27.2 % osób w Polsce zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. 
1,5 mld. zł. przychodów do budżetu na 2013 r. z fotoradarów zapla-
nował Min. Rostowski. W 2012 przychody wyniosły-50 mln. zł. 
-6,4 mld. zł. do listopada 2012 r. przyniosły dla budżetu Polski do-
chody z dywidendy , z czego ponad 4,5 mld zł zapewniły spółki z 
branży energetyczno-surowcowej: PGE, Tauron i Enea oraz KGHM i 
Jastrzębska Spółka Węglowa. 
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„Władza demoralizuje, a władza absolutna     
demoralizuje absolutnie”     John Emerich Acton 


