
Biuletyn Informacyjny KP NSZZ Solidarno ść Enea Gorzów Wlkp. 
W  numerze: 

Posiedzenie KP Gorzów Wlkp. 

Obradowała Rada SKE NSZZ”S” 

Posiedzenie ZR Gorzów NSZZ”S” 

Rozmowy ,uzgodnienia w Enea SA 

Wyjazd na Grand Prix Danii . 

 

NR 128 \2\ 2013 
Wersja elektroniczna na:  

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

Zjazd Delegatów Międzyzakładowej  
Organizacji Związkowej  
NSZZ Solidarność Enea.    

14-15.02.2013 
Baranów 

UWAGA NA BEZROBOCIE  
14,2 %  bezrobocie w Polsce - styczeń  2013r.  
16% bezrobocie w Lubuskim -styczeń 2013r. 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
24.02.2013 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Rejonie Dystrybucji Sulęcin na pierwszym w 2013 roku  
posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

Członkowie KP Gorzów Wlkp.  podczas obrad 
Tematyka obrad; 
1.Wysłuchano i przyjęto protokoły z dwóch ostatnich spotkań 
KP (28.11.2012 z Centrali OD Gorzów Wlkp. i 27.12.2012 z  
Łąkomina)  
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium KP 
zdali relację z wydarzeń i faktów  jakie miały miejsce od ostat-
niego zebrania. 
3.Obrady Komisji Rewizyjnej Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ Solidarność Enea. Nasz przedstawiciel w 
KR przedstawił relację z dwóch posiedzeń oraz działań podję-
tych przez członków KR , które są między innymi odpowiedzią 
na nasz wniosek. 
4.Przyjęcia członków-w szeregi naszej organizacji przyjęto 
kolejną osobę z Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
5.Spory zbiorowe w Enea Operator. Przedstawiono aktualny 
stan sporów zbiorowych dotyczących płac oraz restrukturyza-
cji. Omówiono dalsze możliwe scenariusze. 
6.Zjazd Delegatów MOZ  NSZZ Solidarność Enea. Między 
innymi na nasz wniosek  14-15.02.2012 odbędzie się Zjazd 
Delegatów Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
Solidarność. Omówiono projekt programu zjazdu oraz nasze  
propozycje jakie powinny się w nim znaleźć. 
7.Pakiet Klimatyczno- Energetyczny. Podsumowano akcję 
zbierania podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Europejską w 
sprawie zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. 
Udał nam się zebrać ponad 300 podpisów . Akcja zbierania 
będzie nadal kontynuowana. 
8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciel BHU przed-
stawił aktualną sytuację w tej spółce oraz zmiany kadrowe ja-
kie w ostatnim czasie w niej  nastąpiły. Sytuacji w innych spół-
kach nie mogliśmy poznać z powodu nieobecności przedstawi-
cieli tych spółek na posiedzeniu KP. 

Z lewej były redaktor naczelny i założyciel PN -Wiesław SZ. 
9.Imprezy organizowane przez KP Gorzów Wlkp. w 2013 r. 
Jak co roku podjęliśmy się organizacji następujących imprez: - 

Turniej piłki siatkowej ( wstępne terminy 27 IV lub 25 V), -
Turniej piłkarski( w ramach obchodów Dnia Energetyka w 
Zdroisku), -Spływ kajakowy ( wstępny termin 5-6.07. 2012)-
Turniej Bowlinga (jesień 2013), XXVIII Pielgrzymka Energe-
tyków do Częstochowy (13-18.08.2013 r.) Wycieczka zagra-
niczna- (wrzesień 2013 r.) Szczegółowe programy poszczegól-
nych imprez po przyjęciu ich przez KP zostaną umieszczone na 
naszej stronie-Menu-Organizowane przez nas imprezy. 
10. Sprawy Różne. Poruszono sprawy związane z nowym Sys-
temem Ewidencji Pracy (SEP) w Operatorze oraz tematyką   
dotyczącą szkoleń organizowanych przez pracodawcę   oraz  
dojazdami na nie poza miejscem zamieszkania. 
11. Po zakończeniu zebrania KP członkowie Prezydium spo-
tkali się z Załogą Rejonu Dystrybucji Sulęcin. Tematyka spo-
tkania pokrywała się z tematyką obrad KP .Dodatkowo poru-
szono tematykę związaną z korzystaniem z funduszu socjalne-
go. 

25.01.2013 Rozmowy o motywacji , odpra-
wach emerytalnych i opiece sanatoryjnej 

w Enea S.A. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea 
S.A. Stronę pracodawcy reprezentowali Dyr. Justyna Tomczyk 
i Bogdan Klepas. Stronę społeczną reprezentowali przedstawi-
ciele reprezentatywnych organizacji związkowych tj.  KM 
NSZZ Solidarność Enea oraz MZZP GK Enea. 
Tematyka spotkania: 
1.Regulamin Funduszu motywacyjnego. Dyskutowano na te-
mat ostatecznej treści dokumentu , który ma funkcjonować w 
2013 r. obok Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea 
S.A. Na wniosek strony społecznej zgodzono się na powstanie 
zespołu monitorującego funkcjonowanie funduszu motywacyj-
nego. W skład zespołu weszli by przedstawiciele strony spo-
łecznej -po jednej osobie z MZZP i Solidarności oraz dwie oso-
by ze  strony pracodawcy.   Przedstawiciele KM NSZZ Solidar-
ność Enea podpisanie regulaminu premii motywacyjnej uzależ-
nili od uzgodnienia porozumienia płacowego na 2013 r.   
Przedstawiciele pracodawcy nie byli przygotowani do rozmów 
na temat płac w Enea S.A.  w 2013 r. 
2. Zmiany ZUZP w zakresie wieku emerytalnego. Dyskutowa-
no na temat przedstawionych propozycji  zmian zapisów w 
Układzie dotyczących odprawy emerytalnej. Nie uzgodniono 
jeszcze ostatecznej wersji zmian do  ZUZP.  
3. Skierowania do Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. Co-
rocznie w Enea S.A. notuje się wzrost chętnych do skorzystania  
z zapisów ZUZP dotyczących profilaktyki sanatoryjnej. Pani 
Justyna Tomczyk zaproponowała powstanie zespołu lub  komi-
sji do wyboru i oceny poszczególnych wniosków. Strona spo-
łeczna nie zgodziła się na wartościowanie poszczególnych 
wniosków. W naszej ocenie ilość wniosków wynika z nabytych 
uprawnień i  powinna być przyjęta w całości.  

30.01.2013 Enea Wytwarzanie wśród lau-
reatów konkursu “Pracodawca Przyjazny 

Pracownikom”.  
W Belwederze 22 pracodawców 
odebrało z rąk prezydenta Broni-
sława Komorowskiego oraz prze-
wodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność  Piotra Dudy 
certyfikaty “Pracodawca Przyja-
zny Pracownikom”.  
 

To już piąta edycja akcji, której celem jest promowanie do-
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brych praktyk w zakładach pracy. – Wierzymy, że propagowa-
nie takich przykładów dobrze służy pracownikom, przedsię-
biorstwom i pokazuje właściwy kierunek rozwoju całego kraju 
– podkreśla Piotr Duda.  
W tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 22 firmy. O ich 
wyborze zdecydowała Komisja Certyfikacyjna, w skład której 
weszli przedstawiciele Związku, Rady Ochrony Pracy przy 
Sejmie RP oraz prezydenta Bronisława Komorowskiego, który 
po raz kolejny objął patronat nad akcją. Wyróżniony certyfika-
tem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ma prawo posługi-
wania się nim przez okres trzech lat. - W tym czasie nie może 
ponownie wystartować w konkursie. Może też stracić certyfikat 
w przypadku, gdy w jego firmie łamane będą prawa pracowni-
cze i zasady dialogu społecznego. 

   Wspólne zdjęcie laureatów. 
Wśród  laureatów V edycji konkursu znalazły się firmy: 
- ENEA Wytwarzanie SA - Świerże Górne – Kozienice 
- Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów . 
Kolegom z Enea Wytwarzanie  i EC Gorzów Wlkp. gratu-
lujemy i zazdrościmy takiego Pracodawcy. 
Stałe umowy o pracę, bezpieczeństwo pracowników i nieskrę-
powane tworzenie związków zawodowych. To zasady, których 
powinien przestrzegać przyjazny pracodawca.  
Proponujemy ogłosić wewnętrzny konkurs  „Najgorszego 
pracodawcę w grupie Enea”. 
Główne kryteria do tego konkursu:  spory zbiorowe,  akcje 
strajkowe, sprzedaż miejsc pracy-PDO, szantaż , wypadki 
śmiertelne w pracy, doniesienia do prokuratury, sprawy 
przed Sądami Pracy, łamanie zawartych porozumień. Ho-
norowy patronat nad konkursem powinien objąć Minister 
Pacy i Polityki Społecznej oraz Prof. K. Kloc-Mediator z 
listy MPiPS. 
Wyróżniony certyfikatem  „Najgorszego pracodawcę w 
grupie Enea” miałby  prawo posługiwania się nim przez 
okres 10 lat. - W tym czasie mógłby ponownie wystartować 
w konkursie. W przypadku ponownego wybory na Najgor-
szego pracodawcę fakt ten  proponujemy wpisać do akt 
osobowych członków zarządu  danej spółki.  
 
W ciemno obstawiamy zwycięzcę tego konkursu.  

31.01.2013 Obradowała Rada  
SKE NSZZ Solidarność. 

 W Mikorzynie odbyło się posiedzenie 
Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
Solidarność. Gościem obrad był Przewod-
niczący Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki  NSZZ „Solidarność” Kazimierz  
Grajcarek.  
Tematyka obrad: 
1.Rada SKE przyjęła protokół z poprzed-

niego posiedzenia Rady SKE. 

2.Sytuacja w grupach energetycznych. Przedstawiciele grup 
kapitałowych przekazali informacje ze swoich grup. 

Rada Sekcji Krajowej Energetyki  NSZZ Solidarność podczas obrad. 
3. Relacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw  
Branży Energetycznej 21.22.01.2013 r. 
4.Egzaminy kwalifikacyjne. Poruszono temat egzaminów kwa-
lifikacyjnych w tym różne podejście w grupach co do ważności 
uprawnień .  
5.Pakiet Klimatyczno-Energetyczny. Omówiono  Europejską 
Inicjatywę Obywatelską w sprawie zawieszenia Pakietu Klima-
tyczno-Energetycznego  w UE . Podsumowano akcję zbierania 
podpisów pod inicjatywą. Członkowie Rady zebrali  4300 pod-
pisów Rada apeluje o dalsze zbieranie podpisów pod w/w ini-
cjatywą.  
6. Strajk Solidarnościowy na Śląsku. Kazimierz Grajcarek 
przekazał informacje w sprawie organizowania na Śląsku straj-
ku Solidarnościowego wspierającego Pracowników  Sądownic-
twa w Katowicach. Rada SKE przyjęła  Stanowiska w sprawie 
przyłączenia się do akcji. 
7.Umowy o zakazie konkurencji. Członkowie Rady mailem 
otrzymają interpretację prawną w tej sprawie. 

1.02.2013 Z prezesem Operatora nie tylko 
o strategii (sprawy płacowe, SEP) 

W Poznaniu doszło do spotkania strony społecznej z prezesem 
Enea Operatora Arturem Różyckim.  

W środku prezes Enea Operatora Artur Różycki. 
1.Głównym tematem tego spotkania był przyjęty 9.11.2012 r 
projekt strategii Enea Operatora na lata 2012-2020. Prezes 
przedstawił trzy etapy wdrażania strategii: 
I. Konsultacje. Marzec-kwiecień 2013 spotkania z pracowni-
kami w Operatorze. Poszczególni członkowie zarządu Operato-
ra będą jeździć po komórkach organizacyjnych i oswajać pra-
cowników ze swoimi planami. Po tych spotkaniach zostanie 
sporządzona analiza skutków społecznych proponowanych 
zmian –(degradacje ,przeniesienia na nowe miejsca pracy-
dojazdy). Kwiecień –maj 2013 konsultacje ze związkami zawo-
dowymi. Przedstawiciele strony społecznej zauważyli ,że  stra-
tegia w niektórych jej zapisach łamie zawarte wcześniej poro-
zumienia , dlatego warto byłoby odwrócić kolejność konsulta-
cji celem wyeliminowania tych błędów. Dodatkowo poproszo-
no o oficjalne przekazanie jej stronie związkowej oraz opubli-
kowanie jej w  intranecie ,żeby pracownicy mogli wcześniej 
przygotować się  do dyskusji na ten temat. Zarząd nie zamierza 
zmieniać kolejności spotkań. Projekt Strategii strona związko-
wa ma otrzymać w maju 2013 r. 
II. Przyj ęcie Strategii. Czerwiec-lipiec 2013 po konsulta-
cjach , planowane jest przyjęcie strategii z ewentualnymi po-
prawkami. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

str. 3 /Pod Napięciem 128/ 2 /2013 



str. 4 /Pod Napięciem 128/ 2 /2013 

III. Implementacja Strategii. Od lipca 2013 r. planowane jest 
wdrażanie strategii na terenie Operatora. Strona społeczna zau-
ważyła, że tradycyjnie na wakacje planuje się wprowadzanie 
bardzo niepopularnych zmian. 
2. Nowy system Ewidencji Pracy (SEP). Przedstawiciele 
NSZZ Solidarność bardzo negatywnie ocenili nowy system 
ewidencji czasu pracy. Głównym celem nowego systemu jest 
porównywanie czasokresów wykonywania poszczególnych 
czynności na tych samych stanowiskach w różnych komórkach 
organizacyjnych.  Pracownicy którzy najszybciej będą wykony-
wali określone zadania maja być premiowani za wysoką efek-
tywność. Takie podejście do sprawy na niektórych stanowi-
skach np. elektromonterów stwarzać będzie pokusę pójścia na 
skróty tj. np. nieodpowiednie przygotowanie miejsca pracy , 
które w konsekwencji będzie prowadzić do wypadków w tym 
również  śmiertelnych.  Zamiast dokładnej analizy przyczyn 
nienotowanej w historii Enea  liczby wypadków śmiertelnych 
na miejscu pracy  ( 4 przypadki w ciągu ostatnich dwóch lat) 
proponuje się nam wprowadzenie nowego systemu , który z 
założenia będzie generował następne wypadki. Dodatkowo 
SEP będzie oceniał  i premiował  „powieściopisarstwo” za-
miast   właściwego rozliczenia efektów  pracy.  Efektywny czas 
pracy będzie zmniejszony -trzeba będzie przecież opisywać 
historię swojego dnia pracy.  Dodatkowy problem stanowić 
będzie przepisywanie  „powieści „  z rękopisów elektromonte-
rów  na formę elektroniczną przez ich przełożonych.  Osoby 
odpowiedzialne za bezpieczną organizujące pracy przy urzą-
dzeniach elektroenergetycznych będą obciążeni dodatkową 
pracą , która często będzie wykonywana kosztem zorganizowa-
nia  bezpiecznej pracy podległym pracownikom. Jest to kolejne 
zagrożenie  bezpieczeństwa  pracy w Naszej Firmie. Zwrócili-
śmy się  o wycofanie się z planów wprowadzenia  nowego sys-
temu  albo ograniczenie jego działania tylko w stosunku do 
stanowisk na których nie będzie stwarzał  on zagrożenia dla 
życia i zdrowia Naszych Pracowników. Stosowne pismo w tej 
sprawie złożono w kancelarii –treść dostępna na naszej stronie. 

Rozmowy w Operatorze  
3.Sprawy płacowe. Prezes Różycki przedstawił przyjętą przez 
URE taryfę oraz planowany przychód na 2013 r. Poinformował 
również o planowanym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 
Operatorze -2.6 %. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poinfor-
mowali ,że po raz kolejny prez. Różycki nie wywiązał się ze 
swoich wcześniejszych deklaracji-najpierw maiły być negocja-
cje ze stroną społeczną a później dopiero proponowanie wnie-
sienia wskaźnika do planów finansowych na dany rok. Przypo-
mnieliśmy również  ,że inflacja za 2012 r wyniosła 3,7 % i pro-
ponowanie  wskaźnika poniżej tej wartości powoduje realne 
obniżenie wynagrodzeń. Prez. Operatora ponownie wyparł się 
jakoby przedstawiał w/w deklaracje. W związku z tym zapro-
ponował ,żeby spotkania stron dialogu społecznego były reje-
strowane i umieszczane w intranecie. Przedstawiciele NSZZ 
Solidarność nie mają nic przeciwko tej propozycji. Zapytaliśmy  
się o rezerwę finansową z 2012 r. (ok 1500 zł na pracownika). 
Zarząd przygotowuje nową propozycje podziału tych środków 

–na razie można ją podsumować jednym zdaniem : 
„BĘDZIECIE ZADOWOLENI”. Prezes poinformował też o 
bardzo dobrym wyniku Operatora za 2012 r. i w związku z tym 
oczekuje od strony społecznej stosownych propozycji. 

1.02.2012 Motywacja do ZUZP ?,  
uzgodnienia w Operatorze - 

(sanatorium, okulary, pranie). 
 W Poznaniu przedstawiciele pracodawcy w Operatorze spotka-

li się ze stroną 
związkową.  
Członkowie  
KM NSZZ „S”       
K. Nawrocki i  
J. Szreiber  
Tematyka spotka-
nia: 
1. Fundusz moty-
wacyjny do Za-
kładowego Ukła-
du Zbiorowego 
Pracy. Państwowa 

Inspekcja Pracy w Poznaniu przysłała do stron dialogu społecz-
nego w Operatorze powiadomienie z którego wynika ,że posta-
nowienia protokołu dodatkowego nr 7 do Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy są niezgodne z prawem. Strony ustaliły no-
wy składnik wynagrodzenia w postaci funduszu motywacyjne-
go i określiły ,że realizacja tego funduszu oparta będzie na re-
gulaminie , którego PIP nie dostarczono. Strona pracodawcy 
podczas spotkania  podjęła próbę zawarcia takiego regulaminu. 
Strona związkowa odmówiła podpisania tego sporządzonego 
na kolanie dokumentu. Dyr. G. Jeziorny ze zdziwieniem przyjął 
powyższy fakt i w związku z tym poinformował ,że do PIP 
zostanie przesłane porozumienie z dnia 11.12.2012 r. dotyczące 
założeń do regulaminu motywacyjnego. Przedstawicieli strony 
społecznej poproszono o podpisanie jeszcze dwóch egzempla-
rzy w/w porozumienia.  
2.Uzgodnionienia  w Operatorze na 2013 r. 
Stronu podpisały  uzgodnienia dotyczące świadczeń wynikają-
cych z ZUZP (podniesiono je o wskaźnik inflacji za 2012 r. tj. -
3,7 % ): 
I. Dodatek za pranie odzieży służbowej: 
I °-z 9,75 zł na 10.11 zł. II °-19,66 zł na 20,33 zł. III °-z 39,10 
zł. na 40,55 zł. 
II. Okulary dla osób uprawnionych. Refundacja za zakup oku-
larów raz na dwa lata -202 zł. Wymiana szkieł raz na rok-135 
zł. 
III. Limity skierowań do sanatorium Energetyk. Po długiej dys-
kusji udało się uzgodnić limit na 2013 r.- 600 skierowań po-
dzielonych proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w poszcze-
gólnych komórkach organizacyjnych. Składanie wniosków na 
leczenie sanatoryjne należy składać w komórkach socjal-
nych do 31 marca 2013 r. Komórki , które nie wykorzystają 
swoich limitów do maja przekażą ja do innych komórek w któ-
rych jest większe zainteresowanie profilaktyką sanatoryjną. 

1.02.2013 -Uzgodnienia w Enea S.A. 
Uzgodnienie dotyczące refundacja za zakup okularów w 2013 
r.- raz na dwa lata -200 zł. Wymiana szkieł raz na rok-135 zł. 
Średnioroczny nominalny czas pracy w 2013 r wyniesie 166,67 

godzin. Uzgodniono podstawy do 
naliczeń dodatków wynikających z 
ZUZP:-średnia płaca zasadnicza z 
XII 2012 r-6069,18 zł. -Średnia 
stawka godzinowa-36,41 zł. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



5.02.2013 Posiedzenie ZR Gorzów Wlkp. 
NSZZ Solidarność. 

W Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2013 r. posiedzeniu spo-
tkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ 
Solidarność .  

Członkowie Zarządu Regionu  Gorzów NSZZ Solidarność  
Tematyka poruszana podczas posiedzenia: 
1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG-14.12.2012.  
2.Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Omówiono kolejną 
edycję konkursu. Wśród tegorocznych laureatów (22 firmy) 
znalazła się PGE Elektrociepłownia Gorzów Wlkp. Kolegom z 
EC gratulujemy takiego pracodawcy. 
3.XII edycja turnieju piłkarskiego im. Jerzego Wielogórskiego. 
Wśród 8 drużyn które uczestniczyły w turnieju znalazła się 
drużyna GK Enea –Energozew. 
4. Sympozja i konferencje. Omówiono plany spotkań na , które 
zostaliśmy zaproszeni i tych których jesteśmy organizatorami. 
5.Wypoczynek letni- WAKACJE Z SOLIDARNOŚCIĄ-
szczegóły dostępne na naszej stronie-Menu-Organizowane 
przez nas imprezy. 
6.Sytuacja na runku pracy w regionie. Notujemy stały wzrost 
bezrobotnych. W styczniu 2013 r w Woj. Lubuskim było ich 
66194 , tylko 11845 z nich ma prawo do zasiłku dla bezrobot-
nych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatach go-
rzowskich ( grodzkim i ziemskim) w styczniu tego roku wynio-
sła 9344 osoby, natomiast prawo do zasiłku posiada 1768 osób. 
Procentowy wskaźnik bezrobocia w Lubuskiem wynosi około 
16% aktywnych zawodowo i jest on wyższy niż wskaźnik kra-
jowy o około 3%.  Sytuacja ulegnie pogorszeniu. W wielu fir-
mach planowane są działania , które spowodują powiększenie  
liczby bezrobotnych.( SE Bordnetze, Poczta Polska, Enea, 
Christianapol). 
7.Pakiet klimatyczno-energetyczny. Członkowie ZRG włączyli 
się w akcję zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską w 
sprawie zawieszenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego w 
UE. 
8.Piotr Duda-Przew. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność bę-
dzie uczestniczył w następnym posiedzeniu ZR Gorzów Wlkp. 
7.03.2013 r.  w EC Gorzów Wlkp. Na spotkanie z P. Dudą zo-
staną zaproszeni Delegaci ZR Gorzów Wlkp. oraz Przewodni-
czący Komisji Zakładowych z Naszego Regionu.  
9.Nagroda  wybitnie zasłużony  dla NSZZ Solidarność. ZR 
począwszy od tego roku będzie  nagradzać zasłużonych działa-
czy związkowych oraz osoby , które wybitnie zasłużyły się dla 
NSZZ Solidarność. 
10.Sytuacja w MOZ NSZZ Solidarność Enea. Nadużycie wła-
dzy przez członków władz tej organizacji spowodowały inter-
wencję władz regionalnych. 
11.Strajk Solidarnościowy. Zapoznano się z informacjami do-
tyczącymi akcji strajkowej jaka ma się odbyć na Śląsku  w 
marcu  2013. 

12.02.2013 W Operatorze o funduszu 
świadczeń socjalnych w 2013 r. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea  
by przyjąć Plan działalności socjalnej na 2013 r. Planem są 
objęte spółki  będące we wspólnej działalności socjalnej w gru-
pie ENEA.  

Uzgodnienia w Enea Operatorze. 

Przyjęte w tamtym roku nowe zasady posiadały wiele błędów. 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność przedstawili swoją propozy-
cję planu  uwzględniającą zebrane uwagi od pracowników. 
Strona pracodawcy przedstawiła też swoje uwagi z zapropono-
wała skompilowanie tych dokumentów. Ostatecznie pracowano 
na projekcie przygotowanym przez stronę pracodawcy. 

Poniżej przedstawiamy ustalenia, które znalazły się w w/w 
planie:    1. Ze względu na bardzo częste zmiany dotyczące 
terytorialnej podległości pracowników spółek, strony ustali-
ły ,że w tym roku będzie obowiązywało terytorialne podpo-
rządkowanie pod dany obszar działalności socjalnej bez możli-
wości jego zmiany.     2.Osoby zatrudnione u kilku pracodaw-
ców w grupie , będą mogły korzystać tylko z funduszu u jedne-
go pracodawcy.     3.Zwiększono obszary dochodowe upraw-
niające do świadczeń.      4.Umożliwiono czasowe zawieszenie 
spłaty zaciągniętych pożyczek.      5.Wczasy pod gruszą , wy-
korzystanie urlopu potwierdzane  będzie przez dział  kadr danej 
komórki.      6.Osoby uprawnione do świadczeń -pracownicy, 
członkowie rodziny, renciści i emeryci.       7. Łączny wypo-
czynek dzieci i młodzieży -30 dni na rok , jednorazowy wypo-
czynek minimum  7 dni.     8.Wypoczynek młodzieży pełnolet-
niej (studenci) nie będzie wymagał potwierdzenia -zgłoszenia 
w Kuratorium.         9.Minimalny limit osób uczestniczących w 
imprezach o charakterze sportowo –rekreacyjnym -10 osób 
uprawnionych.       10.Wyjazdy zorganizowane- minimalna 
liczba uczestników  -20 osób uprawnionych. 

Niestety nie udało się przekonać strony pracodawcy  do 
umożliwienia brania zaliczki na poczet zorganizowania so-
bie wyjazdu urlopowego- zwrot zaliczki po otrzymaniu  
pensji urlopowej, oraz do odstąpienia wymagania od orga-
nizatorów wypoczynku dla dzieci uzyskania akceptacji Ku-
ratorium O światy. 

Określenie szczegółowych zasad i kwot dofinansowań do po-
szczególnych działalności socjalnych pozostawiono do uzgod-
nień w Oddziałach Dystrybucji. 

13.02.2013 Spotkanie z nowym Prezesem 
Enea S.A.-Krzysztofem Zamaszem. 

Z inicjatywy nowego Prezesa Enea S.A. Krzysztofa Zamasza w 
Poznaniu doszło do  spotkania stron dialogu społecznego w 
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grupie Enea. Pan Prezes przedstawił przybyłe razem z nim oso-
by , oraz poprosił o to samo stronę społeczną. Następnie w 
krótkim wystąpieniu przedstawił  diagnozę grupy Enea oraz 
zapoznał zebranych z wizją współpracy , która będzie zmierza-
ła w kierunku  podnoszenia wartości Grupy Enea.  Cel  ten 
zamierza osiągnąć  poprzez cyklicznie spotykać się z przedsta-
wicielami załogi.  

W środku członkowie Zarządu Enea S.A.-H. Rozpędek i K. Zamasz. 

Strona społeczna z zadowoleniem przyjęła deklarację nowego 
Prezesa wyraziła też nadzieję ,że okres „ błędów i wypaczeń”  
za czasów panowania Macieja O. nigdy się już nie powtórzy. 
Po wymianie uprzejmości Przez. Zamasz  poprosił  członka 
Zarządu Enea S.A. Huberta Rozpędka ( niektórzy po raz pierw-
szy mogli poznać kolejnego członka Zarządu Enea S.A.) o 
przedstawienie krótkiej analizy wyników  finansowych oraz 
rentowności w latach 2009-2013 oraz planów na lata następne. 

Mając nadzieję na konstruktywny dialog strona społeczna 
przedstawiła kilka najważniejszych tematów , które wymagają 
pilnego załatwienia:           
1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających praw do akcji 
wynikające z porozumienia ze Zdroiska z 28.05.2008 r.          
2.Fundusze prywatyzacyjne w spółkach grupy Enea.                        
3.Spory zbiorowe w Enea Operator. W Operatorze trwają dwa spory zbioro-
we nieuznawane przez zarząd Operatora, pomimo uznania ich przez Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej- wyznaczenie mediatora. Spory dotyczą restruktu-
ryzacji oraz  spraw płacowych.                        
4.Ład Korporacyjny- brak takiego ładu doprowadzi niektóre spółki grupy 
Enea do upadłości.              
5.Omijanie procedur wewnętrznych przy mianowaniu na niektóre stanowi-
ska-Dyr. OD Gorzów Wlkp.               
6.Strategia Enea -strona społeczna poprosiła o przedstawienie aktualnej strate-
gii Enea oraz strategii obszarowych wraz ze skutkami społecznymi propono-
wanych zmian.                 

7.Majątek socjalny – plany grupy w stosunku do 
majątku socjalnego. 8.Kadencyjność władz w Enea 
Operatorze.                           
9. Polityka płacowa w grupie Enea. Ustalenie wskaź-
nika wzrostu płac dla grupy.        
Większość tematów była wcześniej zgłaszana  Prez. 
J.Bilowi jednak pomimo  deklaracji   do 
dziś nie udało się załatwić żadnego z   w/w 
tematów.                         
Po rozpoznaniu spraw  propozycje ich 
załatwienia zostaną przedstawione na 
następnych spotkaniach, według nowego 
Prezesa (zdjęcie obok )problemy musimy 
rozwiązywać razem-  ” gramy przecież 
do jednej  bramki” .                     

             Trzymamy za słowo. 

13.02.2013 Uzgodnienia płacowe             
w Enea S.A. 

W Poznaniu odbyła się kolejna tura rozmów dotycząca usta-
lenia polityki płacowej w Enea S.A. w roku 2013. Po przed-
stawieniu analizy wynagrodzeń z 2012 r. strony podjęły ne-
gocjacje płacowe.  

Negocjacje płacowe w Enea S.A. 

Po krótkich negocjacjach udało się ustalić  kwotę podwyżki 
płac zasadniczych średnio o 100 zł. w tym 65 złotych obliga-
toryjnie reszta tj 35 zł. uznaniowo. Ustalono  wysokość fun-
duszu motywacyjnego 1,6 mln. zł., który w 2013 r. będzie 
funkcjonował obok Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy. Uzgodniono termin wypłaty premii rocznej-19 marca 
2013 r. Ustalono wysokość nagrody na Dzień Energetyka -
kwota taka sama jak w 2012 r-2580 zł. Strona pracodawcy 
przedstawiła problem taryfy pracowniczej pracowników 
Enea S.A. mieszkających poza terenem działania grupy 
Enea. 

14-15.02.2013 Zjazd Delegatów  
MOZ NSZZ Solidarność Enea. 

W Baranowie odbył się  Zjazd Delegatów Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. 

Delegaci KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
 Do MOZ NSZZ Solidarność Enea należy obecnie 3293 człon-
ków organizacji występujących w grupie Enea z których wy-
wodzi się 70 Delegatów. W zjeździe uczestniczyło 63 delega-
tów. W obradach  najwyższej władzy związkowej NSZZ Soli-
darność Enea uczestniczyli również zaproszeni goście w oso-
bach: Członka Rady Nadzorczej Enea Operatora-Bogumiły 
Strzeleckiej, Członka Zarządu Enea Operatora-Jakuba Kamyka, 
Przewodniczących i przedstawicieli Zarządów  Regionów 
NSZZ Solidarność: Wielkopolska -Jarosława Lange, Zielona 
Góra- Macieja Jankowskiego , Gorzów Wlkp.- Jarosława Por-
wicha, Pomorza Zachodniego- Mieczysława Jurka,  Bydgoszcz 
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Jana Krygera. Doradcy Zarządu Enea S.A.-Bogdana Klepasa. 
Po załatwieniu spraw proceduralnych przystąpiono do realiza-
cji wcześniej przyjętego programu zebrania: 
1.Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea Piotr Adamski przedstawił sprawozdanie  z działal-
ności za okres od ostatniego zjazdu delegatów. 
2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Pliszka przed-
stawił informacje z kontroli przeprowadzonej w Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. 

Mariusz Pliszka składa sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. 
3.Dyskusja nad sprawozdaniami. Najwięcej dyskusji wywołała 
sprawa dopisania protokołu dodatkowego nr 7 do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy  w Enea Operatorze wbrew decy-
zjom  KM oraz uchwale kompetencyjnej. 
4. Wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji Przewodniczącego 
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea-Piotra 
Adamskiego. W głosowaniu tajnym wniosek upadł. 
5.Wytypowanie przedstawicieli związku którzy będą kandydo-
wali  do władz Enea Operatora.( Zarząd oraz Rada Nadzorcza). 
6.Zaproszeni goście przedstawili najważniejsze problemy z 
jakimi aktualnie borykają się władze związkowe na różnych 
szczeblach: rosnące bezrobocie, strajk solidarnościowy, pakiet 
klimatyczno-energetycznym. 

Wystąpienie Przewodniczącego SGiE –Kazimierza Grajcarka 
7.Zmina regulaminu MOZ Enea. Stosowna uchwałą przyjęto 
aktualizację regulaminu MOZ dostosowując go  do zmian jakie 
nastąpiły w grupie Enea oraz do zgodności ze statutem NSZZ 
Solidarność. 
8.Strategia Enea Operatora. Delegaci przyjęli stanowisko w tej 
sprawie. 
9.Nagroda z zysku za 2012 r. Delegaci w związku z bardzo 
dobrymi wynikami Operatora  zawnioskowali o podzielenie się 
nimi z całą załogą.     
10.Rozszeżanie zakresu obowiązków w Enea Centrum. Zjazd 
przyjął stanowisko w tej sprawie. 
11.Delegaci stosowną uchwałą zobowiązali członków Prezy-
dium KM do cyklicznych spotkań z załogą we wszystkich jed-
nostkach organizacyjnych. Głównym tematem spotkań ma być 
strategia Enea Operatora oraz zagrożenia z niej płynące . 
Treść przyj ętych przez Zjazd stanowisk dostępna jest 
na naszej stronie internetowej- Menu –Aktualności. 

PRZEMILCZANE WIADOMO ŚCI:  

Ostrzeżenie z Bułgarii. Jak się kończy prywatyza-
cja publicznych monopoli na przykładzie sieci 

energetycznej. 
Do masowych protestów przeciw wygórowanym rachunkom za ogrzewanie i 
prąd doszło w niedzielę w 15 bułgarskich miastach. Od tygodnia klienci pu-
blicznie palą swoje rachunki i domagają się kontroli. 
W Sofii przed resortem gospodarki i energetyki protestujący obrzucili ministra 
Deliana Dobrewa śnieżkami. Potem przeszli pod parlament, krzycząc "Mafia!" 
i "Rekiet". W Warnie setki osób spaliło rachunki i położyło się na ulicy, bloku-
jąc ruch. W Błagojewgradzie na południowym zachodzie kraju, gdzie protesty 
trwają od tygodnia i są najliczniejsze, ulicami miasta przeszło kilka tysięcy 
osób, domagając się wyjaśnień w sprawie nierealistycznie wysokich - według 
nich - rachunków. Organizatorka protestów Ludmiła Manowa była dwukrotnie 
zatrzymywana w ostatnich dniach przez policję. Protesty wraz z paleniem 
rachunków odbyły się również w Płowidwie, Warnie, Burgasie, Silistrze i 
innych miastach. Ludzie protestują też w internecie. Masowy sprzeciw wywo-
łały styczniowe rachunki za prąd i ogrzewanie, przeciętnie ponaddwukrotnie 
wyższe w porównaniu z grudniem 2012 r. Ciepłownie i rozdzielnie elektryczne 
tłumaczą to mrozem i pięcioma wolnymi od pracy dniami podczas świąt Boże-
go Narodzenia, chociaż przyznają się i do "pojedynczych błędów". 
Masowe oburzenie zmusiło parlament do zlecenia Izbie Rozliczeniowej doko-
nania audytu cen energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody w ostatnich dwóch 
latach. Raport ma być gotowy do 30 kwietnia br. Po początkowych spontanicz-
nych akcjach protestujący zjednoczyli się wokół żądania nacjonalizacji roz-
dzielni energetycznych i pociągnięcia do odpowiedzialności tych, który zade-
cydowali o ich sprzedaży. Powołują się na przykład Albanii, w której w 2012 r. 
porozumienie z CEZ (czeska sieć państwowa) zerwano. 
Prywatyzację rozdzielni energetycznych przeprowadził w 2004 roku 
rząd premiera Symeona Sakskoburggotskiego. Większościowe udziały 
sieci w zachodniej części kraju, w tym w Sofii, nabyła CEZ, w Płow-
diwie i południowej Bułgarii - austriacka EWN. Sieć w regionie War-
ny i północnowschodniej części kraju nabyła niemiecka E.ON, która w 
minionym roku odsprzedała ją czeskiej prywatnej spółce PRO-energo.
—   Ewgenia Manołowa PAP/Sil        

  Węgry nacjonalizują energetykę. Państwo prze-
jęło węgierskie operacje gazowe koncernu E.ON 

Państwo wykupuje węgierskie operacje gazowe koncernu energetycz-
nego E.ON. Premier Węgier Viktor Orban powiedział, że zawarto już 
wszelkie niezbędne porozumienia i do wyjaśnienia pozostały jeszcze 
tylko szczegółowe kwestie techniczne.  Transakcja obejmuje cztery 
magazyny gazu i kontrakt na import gazu z Rosji. Orban nie chciał 
ujawnić, ile konkretnie państwo węgierskie zapłaci za to przejęcie, ale 
powiedział, że wymieniana przez media suma 800 milionów euro "nie 
jest nierealistyczna". Orban podkreślił, że w przyszłości to Węgry, a 
nie E.ON, będą negocjować z Rosją ilość i ceny importowanego gazu. 
Opozycyjne media węgierskie zwracają uwagę, że transakcja ma zo-
stać sfinansowana z kredytu, co oznacza wzrost zadłużenia państwa. 
Węgierski koncern energetyczny MOL sprzedał swe operacje gazowe 
koncernowi E.ON w 2005 roku. Pięć lat później ówczesny socjali-
styczny rząd Węgier zagwarantował sobie opcję kupna węgierskich 
operacji gazowych od E.ON.  PAP/mall 
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29-30.06.2013 r.  
 -wyjazd na Grand Prix      

Danii  połączony ze  
    zwiedzaniem  
       Kopenhagi. 

    Szczegóły na naszej      
      stronie:-Menu 

 -Organizowane przez    
nas imprezy. 
UWAGA 

Zapisy tylko do  
końca lutego 2013 r. 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Trzech przywódców republik bananowych spotyka się w barze 
na Karaibach i sącząc drinki rozmawiają o  swoich krajach. 
W moim państwie- mówi pierwszy - ludzie pracują zawsze do 
zachodu słońca, lub do świtu. Nigdy krócej.  
W moim państwie- mówi drugi- ludzie pracują tak długo, aż 
padną z wyczerpania. 
A w moim państwie ludzie pracują aż do śmierci.- powiedział 
wreszcie trzeci, na co dwóch jego przedmówców wzniosło  
toast: - Wygrałeś Donek, twoje zdrowie!!!   

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

XI 1993 Gorzów Wlkp.XI 1993 Gorzów Wlkp.XI 1993 Gorzów Wlkp.---   poświęcenie pomnika Orląt Lwowskichpoświęcenie pomnika Orląt Lwowskichpoświęcenie pomnika Orląt Lwowskich   
   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

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

Plaża nad WartąPlaża nad WartąPlaża nad Wartą   

KOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELA    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-15,21 zł  wartość akcji Enea 18.02.2013  godz.13,14 
-1,7%  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-3,7 % -wyniósł średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  
w 2012 r. w stosunku do 2011 r.  
-50 tys. zł. nagrody przyznał sobie Bogdan Borusewicz-marszałek senatu. Jego 
zastępcy otrzymali po 27 tys. zł nagrody. Marszałek sejmu Ewa Kopacz przy-
znała sobie 45 tys. zł. nagrody , jej zastępcy otrzymali po 40 tys. zł.  
-23 % zamiast dotychczasowej stawki 8 % wyniesie  od 1.04. 2013 r. stawka  
podatku VAT na wybrane artykuły i usługi. Nową  stawką VAT zostaną objęte 
m.in wyroby sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego .Wyższa stawka podatku 
VAT będzie obowiązywała również na kawę, herbatę oraz bilety do kina. 
-102 tys. osób w zeszłym roku zarejestrowało się jako bezrobotne- straciło 
pracę w ramach zwolnień grupowych . To najgorszy wynik od 2003 roku. 
-14,2 %  na koniec stycznia 2013 r. wyniosła w Polsce  stopa bezrobocia reje-
strowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2012 roku) w 
porównaniu do grudnia 2012 roku wzrosła o 0,8 %. 
-66 194 liczba bezrobotnych w styczniu 2013 r w Województwie Lubuskim. 
Tylko 11845 z nich ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Liczba zarejestro-
wanych bezrobotnych w powiatach gorzowskich ( grodzkim i ziemskim) w 
styczniu tego roku wyniosła 9344 osoby, natomiast prawo do zasiłku posiada 
1768 osób. Procentowy wskaźnik bezrobocia w Lubuskiem wynosi około 16%.  
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