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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
25.11.2013 CUW „ Po co idziemy tą  

drogą”- spotkanie w RD Gorzów Wlkp. 
W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. doszło do spo-
tkania z Kadrą Kierowniczą Obsługi Klienta Enea Operatora 
oraz Enea Centrum z terenu działania Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. 

Uczestnicy spotkania w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Spotkanie odbyło się pod hasłem „ Po co idziemy tą drogą” 
i  poświęcone było planom powołania Centrum Usług Wspól-
nych w Grupie Enea. Według organizatorów było to spotkanie 
kończące cykl spotkań jakie odbyły się we wszystkich Oddzia-
łach Dystrybucji. Strona pracodawców w osobach: K. Mińkow-
ska, A. Wilski, A. Dembińska, M. Piotrowski przedstawiła pre-
zentację poświęcona planom powołania CUW-u w obsłudze 
klienta. Z prezentacji można było się dowiedzieć ,że CUW ma 
spowodować ujednolicenie obsługi klienta oraz scentralizować 
funkcje wsparcia. Według prelegentów proponowane zmiany 
nie mają na celu szukanie oszczędności na pracownikach tj. 
projekt nie przewiduje zwolnień gdyż takowe nie będą potrzeb-
ne. W najbliższych latach w ramach naturalnych odejść pra-
cowników (emerytury) w sposób znaczący obniżone zostanie 
zatrudnienie. Po raz kolejny zapewniono nas ,że  powstaniu 
CUW nikt na niczym nie straci. Porównano inne istniejące 
CUW-y w branży energetycznej i podkreślono ,że w Enea wy-
brano inny model tj. przeniesienie zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa do istniejącego już podmiotu –Enea Centrum. 
Taki sposób realizacji CUW ma zagwarantować utrzymanie 
dotychczasowych uprawnień pracowniczych ( objęcie Zakłado-
wym Układem Zbiorowym Pracy oraz  zawartymi porozumie-
niami ). „Dla osób nie zainteresowanych zmianom będą wypra-
cowane alternatywne rozwiązania.( przekwalifikowanie lub 
PDO)”. Zaprezentowano harmonogram poszczególnych etapów 
wprowadzania CUW w grupie Enea. Poinformowano nas rów-
nież ,że odbyły się już warsztaty (7 dni warsztatowych) na któ-
rych próbowano  rozwiać wszelkie obawy i wątpliwości zwią-
zane z powołaniem CUW. Strona pracodawcy poinformowa-
ła ,że zależy jej bardzo na transparentności całego procesu , 
dlatego na spotkania zapraszani są przedstawiciele związków 
zawodowych. Do 5 grudnia 2013 Kadra Kierownicza poszcze-
gólnych Komórek ma się spotkać ze swoimi Zespołami i przed-
stawić plany utworzenia CUW. Pomocne mają być w tym celu 
przygotowane broszury informacyjne , artykuły oraz dedyko-
wana skrzynka mailowa. 
Po wystąpieniach prelegentów strona społeczna oraz zaproszo-
na Kadra Kierownicza mogła zadawać pytania związane z pla-
nami powołania CUW. Oto niektóre z nich: 
1.Czy planuje się przekształcić Enea Centrum w nową spółkę 
CUW?. Odp. Nie planuję się takich działań. 
2.Jak będzie wyglądała niezależność Operatora zagwaranto-
wana w Prawie Energetycznych przy wspólnej obsłudze klienta 

z wytwarzaniem i handlem?. Odp. Część pracowników Opera-
tora zostanie i będzie się zajmowała obsługą danych sensytyw-
nych. Cały proces będzie monitorowany przez Urząd Regulacji 
Energetyki, ewentualne jego uwagi zostaną uwzględnione. 
3.Na jakich zasadach zostaną przenoszeni do nowego praco-
dawcy pracownicy Operatora?. Odp. Pracownicy zostaną tylko 
poinformowani o przeniesieniu ich działalności do innego pod-
miotu. „Nikt nie będzie się  ich pytał czy chcesz przejść czy 
nie”. 
4.W harmonogramie działań związanych z wprowadzaniem 
CUW nie ma punktu mówiącego o aneksowaniu Porozumienia 
z Sierakowa z 2007 r. gwarantującego ,że „zachowane zostaną 
w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”. Czy planowane 
jest złamanie tego Porozumienia? Odpowiedź na to pytanie 
dostaniemy na spotkaniu 27 listopada w Poznaniu. 
5. Dlaczego wszystkie proponowane zmiany zakładają centrali-
zację wszystkiego w Poznaniu? Odp. Siedzibą spółki Enea Cen-
trum jest Poznań , nie planuję się tego zmieniać. 
6.Czy w zidentyfikowanych ryzykach powołania CUW wzięto 
pod uwagę to ,że po pewnym czasie (np. po zmianie Zarządów) 
może zmienić się optyka i spółki Grupy znajdą sobie tańszych 
wykonawców niektórych usług? Odp. Przed takimi zagrożenia-
mi mają zabezpieczyć umowy wewnątrz grupy. 
7.Jaka jest gwarancja zachowania dotychczasowego miejsca 
pracy np. w Gorzowie Wlkp.? Odp. Gwarantują to zawarte 
porozumienia , i na moment przejścia nikt nie chce tego zmie-
niać. 
8. Co z  uprawnieniami  pracowniczymi zawartymi w ZUZP w 
przypadku trudności finansowych CUW? Odp. CUW będzie 
musiał na nie zapracować. 
9.Co z zapewnieniami ,że nikt na niczym nie straci skoro wy-
płaty jednorazowe ( np. nagroda na Dzień Energetyka i  premie 
świąteczne) w Enea S.A. i Operatorze są znacząco wyższe niż w 
Enea Centrum.? Odp. Wysokość nagrody na Dzień Energetyka 
reguluje ZUZP, a premia świąteczna wynika z uzgodnień po-
czynionych na początku roku. 
10. Czy strona pracodawcy otrzymała projekt porozumienia z 
dnia 18.11.2013 przygotowany przez NSZZ Solidarność? Odp. 
Tak , otrzymaliśmy jeszcze drugi projekt porozumienia. Aktual-
nie oba projekty są analizowane. 

26.11.2013 Wyjazdowe posiedzenie  
KP Gorzów Wlkp. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno spotkali się człon-
kowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Go-
rzów Wlkp.  

Członkowie Komisji Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. 
Tematyka obrad Komisji: 
1. Z jedną poprawką przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia 
KP z Sulęcina z 23.10.2013 r. 
2.Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały 
miejsce od ostatniego zebrania KP. 
3.Centrum Usług Wspólnych (CUW). Zrelacjonowano spotka-
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nia z pracownikami służb finansowo płacowych w Centrali OD 
Gorzów Wlkp. oraz  pracownikami BOK Gorzów Wlkp. Omó-
wiono także spotkania w temacie CUW jakie odbyły się z ini-
cjatywy pracodawcy. Przedstawiono projekt porozumienia  
przygotowanego przez  Komisję Międzyzakładową NSZZ Soli-
darność. 

Obradująca KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
4.Intergracja Obszaru Wytwarzania (IOW). Zdano relację ze 
spotkań jakie odbyły się w Kozienicach. Członkowie KP zapo-
znali  się z projektem porozumienia przygotowanego przez 
stronę pracodawców. 
5.Sprawy płacowe. Omówiono spotkania płacowe jakie odbyły 
się w Operatorze, Energobudzie, Enea Centrum oraz  BHU. 
Szczegółowo zapoznano się z porozumieniem płacowym w 
Operatorze z dnia 6.11.2013 r.. Strona pracodawcy otrzymała 
bardzo duży kredyt zaufania. Od sposobu rozdysponowania 
premii uznaniowej zależeć będzie ewentualna zgoda strony 
społecznej na podobne działania w przyszłości. 
6.Nowy system zarzadzania ruchem. Omówiono założenia no-
wego system zarządzania ruchem. Ewentualne uwagi do przed-
stawionego materiału można zgłaszać członkom zespołu pro-
jektowego. 
7.Pozew przeciwko Enea S.A. w sprawie  niezaliczenia stażu 
pracy  w Operatorze do stażu akcyjnego. Sąd Okręgowy w Go-
rzowie Wlkp. poprosił o dodatkowe  informacje od 133 osób , 
które złożyły apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzo-
wie Wlkp. Do 29.11.2013 będziemy zbierać informacje od za-
ineresowanych osób. 
8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Energobu-
du i BHU zapoznali zebranych z sytuacją panującą w tych spół-
kach. 
9. Wybory na kadencje 2014-2018. Stosownymi uchwałami 
ustalono  klucz wyboczy oraz terminy przeprowadzenia wybo-
rów w Kołach, Komisjach Wydziałowych oraz Komisji Podza-
kładowej. 
10.Szlachetna Paczka. Członkowie KP przyłączyli się do akcji 
charytatywnej „Szlachetna Paczka” i postanowili udzielić po-
mocy jednej z rodzin znajdującej się w bardzo ciężkiej sytuacji 
życiowej. 
11. Spotkania opłatkowe. Komisja postanowiła wspomóc fi-
nansowo spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów. 
Spotkanie opłatkowe władz naszej organizacji odbędzie się 
27.11.2013 r. w Barlinku. 
12.Referendum w sprawie skrócenia kadencji obecnego Sejmu. 
Dalej zbieramy podpisy pod tą inicjatywą. Osoby chętne do 
wsparcia  inicjatywy mogą się zgłaszać do siedzib związku. 
Po zakończeniu posiedzenia Przewodniczący Komisji Podza-
kładowej spotkał się z pracownikami Rejonu Dystrybucji 
Choszczno.  

27.11.2013 O premiach, mundurkach , 
CUW i przenoszeniu pracowników. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea 
Centrum. 

Przedstawiciele pracodawców w Enea S.A. i Enea Centrum. 
Przed spotkaniem w Enea Centrum spotkały się strony dialogu 
społecznego  w Enea S.A. Zawarto porozumienie płacowe , 
którego głównym punktem jest wypłata nagrody w równej wy-
sokości dla wszystkich pracowników z kategorii 3-12. Wypłata 
nagrody nastąpi razem z wypłatą za listopad 2013 r.  
W Enea Centrum strony zajmowały się następującymi  
tematami:                1.Sprawy płacowe. Strona pracodawcy 
przedstawiła analizę wypłat premii motywacyjnej na podstawie 
indywidualnej oceny pracowników. Na 153 zatrudnionych tyl-
ko dwóch pracowników odwołało się od przedstawionej oce-
ny , co zdaniem strony pracodawcy świadczy o pełnym zrozu-
mieniu procesu motywacyjnego. Uzgodniono wysokość premii 
świątecznej dla wszystkich pracowników Enea Centrum. 
2.Strój służbowy. Począwszy od stycznia 2014 r. pracownicy 
Enea Centrum zostaną wyposażeni w strój służbowy. Każdy 
pracownik otrzyma trzy komplety takiego stroju. Uzgodniono 
wysokość ekwiwalentu za pranie  odzieży służbowej (10.11 zł. 
na miesiąc). Wysokość ekwiwalentu będzie podlegała corocz-
nej waloryzacji o wskaźnik inflacji. 
3. CUW. Strona pracodawcy wręczyła stronie społecznej 
zawiadomienie o przejściu z dniem 1.01.2014 r. części zakła-
du pracy Enea S.A. do Enea Centrum. Do zawiadomienia 
dołączono listy pracowników którzy mają przejść do Enea 
Centrum ( 22 osoby z Biura Obsługi Posprzedażowej i 65 
pracowników z Departamentu Finansowego). 
Następnie prawnicy  przedstawili analizę prawną procesu prze-
noszenia pracowników. Według tej analizy strona pracodawcy 
nie ma obowiązku zawierania porozumienia wynikającego z 
ustawy o związkach zawodowych. Dlatego przedstawione  
przez stronę związkową projekty opierające się o art. 26 w/w 
ustawy nie będą przedmiotem negocjacji. Widząc jednak ko-
nieczność zachowania  spokoju społecznego podczas powsta-
wania CUW strona pracodawcy 29.11.2013 przedstawi własny 
projekt porozumienia. Strona społeczna będzie mogła wnieść 
uwagi do przedstawionego projektu do 5.12.2013.  Spotkanie w 
sprawie ewentualnego zawarcia porozumienia ma się odbyć 
10.12.2013.Zdaniem strony społecznej przenoszenie pracowni-
ków do Enea Centrum narusza postanowienia porozumienia z 
Sierakowa z 29.06.2007 r. Strona pracodawcy przeanalizuje 
porozumienie Sierakowskie i udzieli pisemnej odpowiedzi do 
4.12.2013 r. 

Zawiadomienie o przejściu  do Enea Centrum oraz  
szczegóły zawartych uzgodnień płacowych do uzyskania w 

siedzibach związku. 

28.11.2013 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea. Tematyka obrad: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KM ( Pieczyska 
7.10.2013r.) 
2.Sprawy płacowe. . Omówiono spotkania płacowe jakie odby-
ły się w Operatorze, Energobudzie, Enea Centrum oraz  BHU. 
Szczegółowo zapoznano się z porozumieniem płacowym w 
Operatorze z dnia 6.11.2013 r. Nadinterpretacja zapisów poro-
zumienia doprowadza do wielu niepotrzebnych niepokojów. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Poczekamy z oceną całego procesu przyznawania premii moty-
wacyjnej  do jego zakończeniu. Oby tylko nie doszło do demo-
tywacji. 
3. Projekt pionizacji służb teleinformatyki i controllingu.  Ko-
misja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność negatywnie zaopi-
niowała projekt przeniesienia służb teleinformatycznych i con-
trollingu z Oddziałów Dystrybucji do Departamentów w Cen-
trali spółki w Poznaniu. Proponowane zmiany stoją są niezgod-
ne z Porozumieniem z Sierakowa z 29.06.2007 r.: §4 pkt 3. 
„ Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Opera-
tor 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. zobo-
wiązują się do realizacji takiej struktury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA 
Operator Sp. z o.o., w którym prowadze-
nie działalności gospodarczej, oparte bę-
dzie na terytorialnym podziale obszaru 
działania ENEA S.A. a w szczególności 
zachowane zostaną w obecnym kształcie 
Oddziały Dystrybucji”. Pełna treść stano-
wiska w załączniku.  
4.Powiadomienia o przeniesieniu zorgani-
zowanej części przedsiębiorstwa spółki do nowego pracodawcy 
do: Enea Centrum, Enea Wytwarzanie, Enea Traiding , Eneos. 
Poszczególnym członkom Prezydium KM stosownymi uchwa-
łami udzielono pełnomocnictw do negocjowania i ewentualne-
go podpisania porozumień na okoliczność przejścia pracowni-
ków do nowego pracodawcy. 

Członkowie KM NSZZ Solidarność Enea podczas obrad. 
5.Centrum Usług Wspólnych. Strona pracodawcy brnie na siłę 
w kierunku utworzenia CUW. Bez złamania zwartych porozu-
mień nie można tego przeprowadzić. Dyskutowano o możli-
wych do przeprowadzenia działań mających na celu zmuszenia 
pracodawców do respektowania prawa, w tym i zawartych po-
rozumień.  Komisja przyjęła stanowisko w tej sprawie.(treść 
stanowiska w załączniku) 
6.Wniosek o anulowanie kar z okazji 10-lecia  Enea. Niestety 
wiosek w tej sprawie Komisji Międzyzakładowej nie został 
pozytywnie rozpatrzony. 
7.K M powołała zespół socjalny celem zebrania uwag dotyczą-
cych funkcjonowania planu działalności socjalne. Uwagi zosta-
ną przekazane stronie pracodawcy celem ich wyeliminowania 
w 2014 r. 
8.Wybory na nową kadencję. Dyskutowano na temat struktury 
związku w nowej kadencji. 
9.Spotkanie opłatkowe. Organizatorem spotkania opłatkowego 
będzie Komisja Podzakładowa Poznań. (wstępny termin –
styczeń 2014) 

28.11.2013 –Enea obchodziła 10 urodziny. 
W Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich Enea 
obchodziła 10 rocznicę działalności.  Jubileusz ENEA uświet-
nił premierowy koncert „Mystic” Zbigniewa Preisnera, z udzia-
łem kompozytora oraz m.in. Teresy Salgueiro i Józefa Skrze-

ka. Uroczystość poprowadzili 
Grażyna Torbicka i Marek 
Niedźwiecki 
 (na zdjęciu obok). 
Zasłużeni pracownicy grupy 
otrzymali odznaczenia „Za 
zasługi dla Eneargetyki” przy-
znane przez Ministra Gospo-

darki. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Paweł Nahorski, Franciszek  
Narkun, Mariusz Kępiszak oraz przedstawiciel Energobudu 
Oddział Gorzów Wlkp. Zdzisław Ostrowski. 

Odznaczeni od prawej :1. Z.Ostrowski,3.F.Narkun,10.M.Kępiszak 
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.  

O historii narodzin Enea piszemy na stronie 10. 

2.12.2013 Międzynarodowa konferencja 
związkowa w Dreźnie. 

W ramach współpracy przygranicznej w Dreźnie na wspólnym 
posiedzeniu spotkali się członkowie Międzyregionalnych Rad 
Związkowych Łaba-Nysa i Viadrina.  

Uczestnicy konferencji w Dreźnie 
Spotkanie odbyło się w formie konferencji, która odbyła się  
pod tytułem-„Problemy związkowe oraz współpraca z władza-
mi”. W konferencji wzięli udział reprezentanci Gorzowskiego 
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Związkowcy z Polski, 
Niemiec i Czech w swoich wystąpieniach przedstawili proble-
my z jakimi się borykają się w codziennej pracy związko-
wej ,oraz przedstawili jak wygląda współpraca z władzami 
różnych szczebli w ich krajach. Oceniając poszczególne wystą-
pienia należy podkreślić ,że najgorsza sytuacja jest w Polsce. 
Pod rządami obecnej ekipy praktycznie nie istnieje dialog spo-
łeczny:  -nagminnie łamane jest prawo pracy ,-wyroki Sądów 
nie są respektowane, jesteśmy mistrzami Europy w umowach 
śmieciowych. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 mie-
sięcy cofnęło nasz kraj do XIX wieku. Rozmawiano też o wie-

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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ku emerytalnym, np. w Niemczech po przepracowaniu 44 lat 
przechodzi się na emeryturę niezależnie od osiągniętego wieku. 
W drugiej części spotkania rozmawiano na temat działań trans-
granicznych  w tym również o wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego. Rozmawiano o postulatach oraz wspólnych akcjach 
na granicach. Omawiano plany dalszej współpracy oraz tema-
tykę ewentualnych następnych konferencji. 

4.12.2013 Tragiczny wypadek  
w Elektrowni Kozienice.  

W Elektrowni Kozienice doszło do tragicznego 
w skutkach wypadku. Platforma z czterema 
osobami zawieszona wewnątrz jednego z komi-
nów przeznaczonych do modernizacji spadła z wysokości 200 
m.  Do wypadku doszło około godziny 13.00. Trzy osoby po-
niosły śmierć na miejscu. Czwarta osoba zginęła na terenie 
rumowiska wewnątrz komina. Na platformie znajdowało się 
czterech pracowników firmy zewnętrznej. Prowadzone prace 
modernizacyjne polegały na wyburzeniu części nieczynnego 
obecnie 300-metrowego komina i dostosowaniu go do powsta-
jącej, nowoczesnej instalacji odsiarczania spalin.  

7.12.2013 Szlachetna Paczka 
 od Solidarności. 

Niestety sfera ubóstwa w naszym kraju po-
większa się. Coraz więcej rodzin boryka się z 
problemami egzystencjonalnymi. Nie pozosta-
jemy obojętni na ludzkie problemy. Dlatego 

włączyliśmy się w akcję charytatywną  „Szlachetna Paczka”. 

Wspólnie w wolontariuszami ze sztabu akcji z ul. Walczaka 
udaliśmy się do jednej z rodzin z Gorzowa Wlkp. by obdaro-
wać ją prezentami  oraz złożyć życzenia świąteczne od Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Sied-
mioosobowa rodzina otrzymała od nas artykuły żywnościowe , 
słodycze, kosmetyki, książki, środki czystości oraz świecę Ca-
ritasu , której cześć dochodu przeznaczona jest na wigilijne 
dzieło pomocy dzieciom.  

9.12.2013 W BHU o premiach, 
 dyżurach, posiłkach  i PDO. 

W Poznaniu w siedzibie BHU doszło do ko-
lejnego spotkania z Prezesem Krzysztofem 
Cembrowski. Tematyka poruszana podczas 
spotkania: 
1. Projekt zasad przyznawania premii kwartalnej dla pracowni-
ków BHU. Strona związkowa zgłosiła szereg uwag do doku-
mentu przygotowanego przez pracodawcę . Uzgodniono treść 
dokumentu , który będzie funkcjonował w 2014 r. obok zasad 
wynagradzania zawartych w ZUZP. 
2.Dyżury domowe. Prez. Cembrowski oświadczył ,że przepro-
wadził analizę kosztową dyżurów domowych pracowników 
BHU. Z analizy wynika ,że mało jest wezwań pracowników w 
czasie pełnienia dyżuru domowego, dlatego należy się zastano-
wić nad celowością ich utrzymywania. Kierujący komórkami 
mają przeanalizować sytuację  w swoich komórkach, i złożyć 
odpowiednie wnioski do Zarządu BHU. 
3.Zaległe premie kwartalne. W filiach BHU nie zrealizowano 
wypłat premii według starych zasad. Prezes poprosił o szczegó-
ły , czyli kogo dotyczy temat , oraz jakie są zaległości. Dane 
takie zostaną przesłane do Zarządu. 
4.Posiłki regeneracyjne. W Oddziale Gorzów Wlkp. nie reali-
zuje się zapisów ZUZP gwarantujących otrzymywanie posił-
ków regeneracyjnych w okresie zimowym. Zaległości powstały 
za cały listopad. Prezes oświadczył ,że posiadana opinia praw-
na zabrania wydawania bonów zamiast posiłków. Strona 
związkowa poprosiła o tą opinię oraz zwróciła się o respekto-
wanie zapisów ZUZP. Prezes oświadczył ,że prześle opinię 
prawną  a powstałe zaległości wyrówna. 

Rozmowy w BHU -pierwszy z prawej  K. Cembrowski. 
5.Premia na święta. Strona związkowa powtórnie wystąpiła o 
wypłatę premii świątecznej dla wszystkich pracowników BHU. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że sytuacja BHU poprawia się , 
ale nie jest jeszcze na tyle dobra żeby wypłacać taką premię. 
Ostatecznie po krótkich negocjacjach uzgodniono wypłatę pre-
mii motywacyjnej przed świętami Bożego Narodzenia. Szcze-
góły do uzyskania w siedzibach związku. 
6.PDO. Zarząd poinformował ,że w dniu dzisiejszym została 
przesłana do pracowników BHU będących w wieku przedeme-
rytalnym oferta skorzystania z Pakietu Dobrowolnych Odejść. 
7.Średnie płace w grupach zawodowych w BHU. Prezes prze-
prosił za to ,że nie przygotował obiecanych dokumentów. Po 
nowym roku razem z w/w analizami przygotowane zostanie 
pełne rozliczenie funduszu wynagrodzeń oraz zaproponowana 
nowa tabela płac zasadniczych. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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10.12.2013 Przenoszenie Pracowników  
do CUW bez porozumienia!!!!! 

W salce konferencyjnej hotelu Moderno w Poznaniu  ze stroną 
społeczną grupy Enea  spotkali się przedstawiciele spółek zaan-
gażowanych w tworzenie Centrum Usług Wspólnych w Grupie 
Enea.  

Deklaracje ,deklaracje ,żadnych konkretów. 
Głównym celem spotkania było zawarcie porozumienia zbioro-
wego na okoliczność przenoszenia pracowników ze spółek 
grupy Enea do Enea Centrum. Niestety już sam skład przedsta-
wicieli pracodawców czyli obecność tylko Zarządu Enea Cen-
trum na 7 Zarządów spółek uczestniczących w projekcie , nie 
wskazywał na faktyczną wolę negocjowania warunków przej-
ścia pracowników. Strona pracodawcy przyszła za to na nego-
cjacje z armią prawników , których głównym celem było na-
kłonienie strony społecznej do zawarcia niczego nie gwarantu-
jącego porozumienia , którego wedle ich wypowiedzi praco-
dawcy grupy  wcale nie muszą zawierać. Ale po kolei. Spotka-
nie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia  Prezes Enea Cen-
trum K.Mińkowskiej. Pani Prezes  podsumowała dotychczaso-
wy przebieg prac nad zawarciem porozumienia, poinformowa-
ła ,że strona społeczna przedstawiła trzy projekty porozumienia 
zamiast jednego wspólnego ,dlatego zaproponowała pracę nad 
projektem  pracodawcy. Następnie przedstawiciele związków 
zawodowych  Enea Wytwarzanie przeczytali oświadczenie , z 
którego wynikało , że nie zgadzają na przenoszenie pracowni-
ków wytwarzania do Enea Centrum. Art. 26 pkt 3 ustawy o 
związkach zawodowych był przedmiotem bardzo długiej dys-
kusji w której strona pracodawcy podkreślała ,że na moment 
przejścia nie zamierza zmieniać warunków  zatrudnienia prze-
noszonych pracowników, i  dlatego strona pracodawcy nie ma 
obowiązku negocjować porozumienia w oparciu o art. 26/3 w/
w ustawy. Przygotowany przez pracodawców projekt według 
ich opinii  nie wynikał z żadnych przepisów tylko z  dobrej 
woli zarządów , a jego celem jest zachowanie spokoju społecz-
nego w procesie tworzenia CUW. Tylko ten projekt miał podle-
gać negocjacjom. W odpowiedzi przedstawiciele strony spo-
łecznej oświadczyli ,że z trzech projektów jakie wpłynęły od 
związków zawodowych  wybierają projekt NSZZ Solidarność i 
ten projekt może być negocjowany. W tym projekcie jak pod-
kreślali związkowcy staraliśmy się zabezpieczyć warunki za-
trudnienia przechodzących pracowników nie tylko na moment 
przejścia ale także po przejściu do innego pracodawcy. Niestety 
jedynym dokumentem  , który miał podlegać negocjacjom mia-
ło  być Porozumienia ramowe w związku z tworzeniem CUW 
grupy kapitałowej Enea przygotowane przez spółkę Wojewód-
ka i Wspólnicy. Porozumienie przygotowane przez pracodaw-

ców  miało  być uniwersalnym dokumentem umożliwiającym 
przenoszenie pracowników z : Enea S.A. Enea Operator, Enea 
Trading, Enea Wytwarzanie, Dobit Energia, EC Białystok, 
Elektrownie Wodne do nowego pracodawcy czyli Enea Cen-
trum.  Strona społeczna spytała  w jaki sposób  chce się przeno-
sić pracowników z Operatora skoro porozumienie z Sierakowa 
z 29.06.2007 r. gwarantuje zachowanie Oddziałów Dystrybucji 
w obecnym kształcie. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że treść 
porozumienia z Sierakowa nie jest przedmiotem dzisiejszego 
spotkania. Kolejne nasze pytanie wynikało z projektu porozu-
mienia  przygotowanego przez pracodawcę (porozumienie 
transferowe dotyczące przenoszenia pracowników 6 spółek w 
Enea Centrum)  a dotyczyło imiennej listy  przenoszonych pra-
cowników wszystkich spółek , które zamierzają uczestniczyć w 
CUW. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że oprócz listy pracowni-
ków Enea S.A. nie ma takich list. Miałyby być one sukcesyw-
nie przekazywane w trakcie przenoszenia pracowników.   Po 
kilku godzinach przepychanek słownych  związki zawodowe 
Enea Wytwarzanie ponownie powtórzyły swoje oświadcze-
nie ,że nie wyrażają zgody na przenoszenie pracowników wy-
twarzania do Enea Centrum ,i  demonstracyjnie opuściły salę. 
Zadeklarowały również  uczestnictwo w każdej formie protestu 
zorganizowanego przez związki zawodowe w grupie Enea. 

Przedstawiciele ELKO opuszczają salę obrad. 
 Po kilku przerwach strona pracodawcy przedstawiła ostateczną 
propozycję zawarcia porozumienia ramowego w przygotowa-
nej przez nią wersji, którą z datą dzisiejszą zostanie podpisana 
przez  pracodawców. Jak stwierdzono na spotkaniu porozumie-
nie przedstawiciele związków zawodowych   wcale  nie muszą 
podpisywać porozumienia , bo  i tak wejdzie ono w życie. Ta-
kie postawienie sprawy (szantaż) spowodowało protest strony 
społecznej, który jednak nie zrobił wrażenia na przedstawicie-
lach  pracodawcy. Następnie poproszono przedstawicieli 
związków zawodowych   o podpisanie protokołu z dzisiejszego 
spotkania. Związkowcy stwierdzili  ,że  jeżeli nie musieli pod-
pisywać porozumienia,  to tym bardziej nie muszą  podpisywać 
protokołu przygotowanego przez stronę pracodawcy. 
Tak zakończyły się negocjacje porozumienia , które miało 
zabezpieczyć bezpieczeństwo pracowników przy przecho-
dzeniu do Enea Centrum. 
Porozumienie podpisane przez pracodawców  gwarantuje 
zachowanie dotychczasowych uprawnień na dzień przyj ścia 
do nowego pracodawcy. Później niczego już nie gwarantuje.   
Chyba nie oto nam chodziło. 
Deklaracje o woli zachowania wszystkich dotychczasowych 
uprawnień wielokrotnie powtarzane na spotkaniach pozo-
stały tylko deklaracjami. 
Dalsze postępowanie strony związkowej w procesie 
tworzenia CUW będzie wynikało z uprawnień organi-
zacji związkowych , a decyzję o formach protestu , bo 
taki wydaje się być nieunikniony , podejmą władze 
poszczególnych organizacji związkowych. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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18.12.2013 CUW dla Operatora  
niezgodne z prawem? 

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność skierowała pi-
smo do Zarządu Operatora w sprawie zgodności z prawem wy-
prowadzania części działalności spółki do Enea Centrum. Roz-
poczęte działania budzą poważne wątpliwości na temat ich 
sensowności oraz zgodności z prawem tych działań. Narzucone 
przez właściciela rozwiązania naszym zdaniem są niezgodne z 
Prawem Energetycznym. Przeniesienie działalności Operatora 
do CUW w Enea Centrum może skutkować całkowitym i bez-
prawnym uzależnieniem OSD od jednego sprzedawcy , co w 
naszej opinii może nosić znamiona działalności na szkodę 
Spółki  (odebranie koncesji na dystrybucję energii elektrycz-
nej). Zażądaliśmy niezwłocznego zaprzestania powyższych 
działań oraz niezwłocznego ustosunkowania się do naszych 
zarzutów.  
Pełna treść pisma dostępna na naszej stronie. 

18.12.2013 Nowy emeryt  
Leszek Kosobucki 

W siedzibie związku w Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. pożegnaliśmy 
Leszka Kosobuckiego kierownika zespołu 
inwestycji z Centrali OD Gorzów Wlkp . 
Leszek po przepracowaniu 43 lat z dniem 1 
grudnia 2013 r. przeszedł na zasłużoną eme-

ryturę. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnie-
nia ,życzenia , prezenty oraz sympatyczna atmosfera. Kariera 
zawodowa Leszka dobiegła końca , ale członkostwo w związku 
pozostaje. Zapraszamy do działalności w Kole Emerytów i 
Rencistów , już niedługo (3.01.2014)  
odbędą się wybory 
władz Koła na kaden-
cję 2014-2018.  
 
Tą drogą Leszkowi 
jeszcze raz życzymy 
wszystkiego najlep-
szego na nowej dro-
dze życia. 
 

18.12.2013 Spotkanie opłatkowe  
w Zdroisku. 

Zgodnie z wielolet-
nią tradycją Wspól-
nota Duszpaster-
stwa Energetyków 
„Nazaret” zorgani-
zowała w Ośrodku 
Szkoleniowym w 
Zdroisku spotkanie 
opłatkowe byłych i 

obecnych pracowników Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. z 
Biskupem Adamem Dyczkowskim. W okolicznościowym spo-
tkaniu uczestniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. 
Jarosław Zagozda. Był opłatek, potrawy wigilijne, życzenia 
oraz  wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary 
na której grał  bp. A. Dyczkowski.. Ks. Bp. otrzymał specjalne 
życzenia oraz upominki z okazji 35-lecia święceń biskupich 
oraz zbliżających się imienin. Miła świąteczna atmosfera wpro-
wadziła wszystkich w nastrój zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. 
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

13.12.2013 Msza święta w rocznicę  
stanu wojennego. 

W 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego członkowie 
oraz sympatycy NSZZ Solidarność spotkali się w Gorzowskiej 
Katedrze na Mszy Świętej. Uroczystości religijnej przewodni-
czył  Kapelan Solidarności ksiądz Prałat Witold Andrzejewski. 
W liturgii uczestniczyły również poczty sztandarowe NSZZ 
Solidarność : Zarządu Regionu Gorzów ,Enea Gorzów, Elek-
trociepłownia Gorzów ,Oświata Gorzów. Po mszy jej uczestni-
cy złożyli wi ązanki kwiatów pod "białym krzyżem" symbolem 
podziemnej gorzowskiej Solidarności, odśpiewali Rotę i Boże 
coś Polskę. 

Poczty sztandarowe pod „białym krzyżem”. 

17.12.2013 Pogrzeb Pawła Grajewskigo. 
14.12.2013 w wieku 56 lat zmarł nasz kolega Paweł Grajewski 
z Rejonu Dystrybucji Choszczno. 17.12.2013 została odprawio-
na Msza Święta w intencji Pawła. Ciało Św. Pamięci Pawła 
zostało złożone na cmentarzu komunalnym w Choszcznie. W 
uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Rodzina, byli 
oraz obecni współpracownicy z RD Choszczno oraz przedsta-
wiciele związku do którego Paweł należał z Pocztem Sztanda-
rowym na czele. 
Anielski orszak 
niech twą duszę 
przyjmie,  
Uniesie z ziemi ku  
wyżynom nieba, 
A pieśń zbawionych 
niech ją zaprowadzi,  
Aż przed oblicze  
Boga Najwyższego. 
 

17.12.2013 Podpisanie porozumienia ws. 
przenoszenia pracowników wytwarzania. 

W Świerżach Górnych na terenie Elektrowni Kozienice doszło 
do kolejnego spotkania w temacie Integracji Obszaru Wytwa-
rzania (IOW) w Grupie Enea. Kolejna tura rozmów doprowa-
dziła do zawarcia porozumienia , które gwarantuje  pracowni-
kom z obszaru wytwarzania utrzymania istniejących uprawnień 
w procesie przenoszenia  do Enea Wytwarzania.. Strony uzgod-
niły również treść Regulaminu świadczeń socjalnych oraz Re-
gulaminu Pracy. Porozumienie zawarto na podstawie art.26 
ustawy o związkach zawodowych to znaczy ,że zawarty doku-

ment jest źródłem pra-
wa pracy. 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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Powtórka z historii-Polskie Grudnie                                      

 Grudzień 1970 

12-17 grudnia 1970 -strajki, wiece demonstracje głównie w 
Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednią przyczyną straj-
ków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia podwyżka 
cen detalicznych mięsa, przetworów mięsnych oraz innych 
artykułów spożywczych.  12 grudnia wieczorem za pośrednic-
twem radia poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen 
żywności głównych artykułów, średnio o 17% (mąka o 17%, 
ryby o 16%, dżemy i powidła o 36%). 13 grudnia komunikaty o 
podwyżkach cen podała prasa. Społeczeństwo zareagowało 
protestem, zbierano się na wiecach domagając się od władz 
cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac , odsunięcia od 
władzy odpowiedzialnych za podwyżkę (m.in. Władysława 
Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kociołka) Bilans 
grudniowych wydarzeń przyniósł około 39 osób zabitych  1 
164 osób rannych. Zatrzymano przeszło 3 tysiące osób. Podpa-
lono 17 gmachów (w tym budynek Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR w Gdańsku. Z dokumentów Instytutu Pamięci Narodo-
wej wynika, że grudniowe zajścia nie ograniczyły się do Wy-
brzeża. Do demonstracji i strajków doszło także w Krakowie, 
Wałbrzychu  i innych miastach. Według historyków strajkowa-
ło wtedy ponad 20 tysięcy osób . Do upadku komunizmu nikt z 
decydentów nie poniósł odpowiedzialności za masakrę robotni-
ków w wydarzeniach grudniowych 1970 roku.  

Grudzień 1981 

13.12.1981- W nocy z 12 
na 13 grudnia rozpoczęła 
się akcja internowania. 
W ogromnej operacji 
policyjno-wojskowej 
użyto w sumie 70 tys. 
żołnierzy, 30 tys. mili-
cjantów, 1750 czołgów, 
1900 wozów bojowych i 
9 tys. samochodów.    
Stan wojenny trwał do 
22 lipca 1983 roku. W 
pierwszych dniach stanu 
wojennego internowano 

około 5 tys. osób, które przetrzymywano w 49 ośrodkach odo-
sobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w czasie stanu wo-
jennego liczba internowanych sięgnęła 10 tys., w więzieniach 
znalazła się znaczna część krajowych i regionalnych działaczy 
„Solidarności”, doradców, członków komisji zakładowych du-
żych fabryk, działaczy opozycji demokratycznej oraz intelektu-

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

19.12.2013 W Enea S.A. o CUW ,PDO,  
sytuacji finansowej , taryfie pracowniczej, 

identyfikacji z grup ą. 
 
 
 
W Baranowie  
spotkały się 
strony dialogu 
społecznego 
w Enea S.A.  
 
 

Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Przedstawienie osób obejmujących kierownicze stanowiska. 
Stronie społecznej zaprezentował się Marcin Węgrzyn miano-
wany na Dyrektora Controllingu w Enea S.A. 
2.Sytuację finansową grupy Enea  po trzech kwartałach przed-
stawiła Prezes Dalida Gepfert. Wyniki są lepsze od oczekiwań 
rynku, grupa prezentuje się  jak jedna drużyna, zaczyna działać 
ład korporacyjny.  
3.Identyfikacja z grupą Enea. Bardzo niski stopień identyfikacji 
z grupą ( 15 %) skłonił stronę pracodawców do zorganizowania 
warsztatów celem poprawy tej  niekorzystnej sytuacji. Dyr. 
Olga Fasiecka zdała relację z 60 warsztatów jakie odbyły się w 
9 miastach grupy Enea. Przedstawiła również założenia do Ko-
deksu Etyki  grupy Enea- uczciwość, kompetencje, odpowie-
dzialność, bezpieczeństwo. 
4.Taryfa pracownicza. Strony podpisały uzgodnienie umożli-
wiające korzystanie z taryfy pracowniczej na energię elektrycz-
ną wszystkim pracownikom grupy Enea. Uzgodnienie dotyczy 
osób które energię elektryczną z przyczyn niezależnych od nich 
kupują u innego dystrybutora. 
Tematy poruszone przez stronę związkową: 
5.Centrum Usług Wspólnych. Nieuzgodnienie zasad przenosze-
nia pracowników do Enea Centrum na pewno nie poprawi stop-
nia identyfikacji z grupą. Tworzenie Kodeksu Etyki jest fikcją 
medialną w świetle nierespektowania wcześniej zawartych po-
rozumień. Strona pracodawcy przekazała ,że porozumienie 
uzgodnione przez pracodawców czeka na podpisy strony spo-
łecznej. Ewentualne uwagi do porozumienia można zgłaszać do 
9 stycznia 2013 r. 
6.Gwarancje zatrudnienia. Czy strona pracodawców jest goto-
wa zapisać gwarancje zatrudnienia do umów o pracę przeno-
szonym do Enea Centrum pracownikom . Nie, takie zapisy nie 
będą wnoszone do umów o pracę. 
7.Porozumienie z Sierakowa. Dlaczego mimo deklaracji ,że do 
4.12.2013 dostaniemy opinie prawną w sprawie porozumienia z 
Sierakowa do dziś nie otrzymaliśmy takiej opinii? Po świętach 
otrzymamy  opinię. 
8.PDO. Czy prawdą jest ,że w 2014 r planowana jest kolejną 
edycja pakietu dobrowolnych odejść?  Tak, taka propozycja 
zostanie skierowana do pracowników grupy Enea. Oferta bę-
dzie skierowana do: -.Pracowników mających uprawnienia 
emerytalne. - Osób które, w ciągu najbliższych lat nabędą 
uprawnienia emerytalne.- Osób przechodzących do Enea Cen-
trum. 
Na zakończenie zebrania  przybył ks. P. Piec  (Duszpasterz 
Poznańskich Energetyków) .Strony złożyły sobie życzenia z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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alistów związanych z „Solidarnością”. Na podstawie dekretu o 
stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności 
obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano 
strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legity-
mować i przeszukiwać. 

Powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego składająca się 
z wysokich rangą oficerów wojska na czele z gen. Wojciechem 
Jaruzelskim (pełniącym ówcześnie funkcje I sekretarza KC 
PZPR, premiera, Ministra Obrony Narodowej). Zadaniem rady 
miało być administrowanie krajem w czasie obowiązywania 
stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było głównie propa-
gandowe. WRON szybko zaczęto w języku potocznym nazy-
wać „wroną”, której przeciwstawiono orła. Praktyczną realiza-
cją tej postawy było popularne wtedy hasło „Wrona orła nie 
pokona”. Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do 
godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzeb-
na była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzu-
rze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzy-
wanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość 
najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitary-
zowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojsko-
wych. Zakazano wydawania prasy, poza „Trybuną Ludu” i 
„Żołnierzem Wolności”. Zawieszono działalność wszystkich 
organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szko-
łach i na wyższych uczelniach. 14 grudnia w wielu zakładach 
pracy rozpoczęły się strajki okupacyjne oraz akcje protestacyj-
ne.  Regionalne Komitety Strajkowe powstały w Gdańsku, 
Wrocławiu, Białymstoku i Świdniku. Utworzono Tymczasową 
Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w 
Przemyślu. 16 grudnia w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” 
oddział specjalny ZOMO spacyfikował protestujących górni-
ków. Na miejscu w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef Cze-
kalski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej 
Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach w 
wyniku odniesionych obrażeń zmarli kolejni dwaj: Joachim 
Gnida i Jan Stawisiński.  W czasie stanu wojennego straciło 
życie ponad 100 osób.   

W. Jaruzelski  odpowie-
dzialny za grudzień 1970 i 
grudzień 1981 do dziś nie 
został skazany  ( nie jest w 
stanie stawić się do Sądu z 
powodów zdrowotnych). 
Sowiecki generał żyje sobie 
dobrze na generalskiej eme-
ryturze ( 6 tys. zł.), w tym 
roku hucznie obchodził 90 
urodziny w jednym z war-
szawskich hoteli imprezą 
urodzinową , zorganizowała Fundacja Amicus Europae A. 
Kwaśniewskiego. Wśród wielu gości  było zobaczyć między 
innymi :Józefa Oleksego  Jerzyego Urbana Stanisława Cioska, 
Kazimierza Kutza, oraz żonę i córka generała. Obecni byli też 
politycy związani z SLD i Ruchem Palikota. Urodziny miały 
charakter zamknięty i było obstawione przez ochronę.  

Brylujący na salonach L. Wałęsa dołączył  do grona przyjaciół 
Jaruzelskiego. Od czasu do czasu  spotykają się przy  małej 
czarnej i nie tylko. 
 

Prezydent 
Komorowski 
mianował 
Jaruzelskiego 
swoim dorad-
cą ds. rosyj-
skich i zapro-
sił go do prac 
w Biurze 
Bezpieczeń-
stwa Narodo-
wego. Może 
niech Prezy-
dent Komo-

rowski weźmie jeszcze za doradców Kiszczaka I Urbana.  
Oni z kolei mają doświadczenie jak się pozbywać opozycjoni-
stów i "ładnie" prezentować to w mediach.  
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(Ciąg dalszy na stronie 10) 

str. 9/Pod Napięciem 138 /12 /2013 



Krótka historia  narodzin ENEA. 
1.POCZĘCIE ENEA (GWAŁT) 

Spotkanie W. Kaczmarka z Prezesami 5 Zakładów Energetycznych. 
17.06.2002 r.  Minister Skarbu Państwa koalicji SLD-PSL Wie-
sław Kaczmarek złożył wizytę w siedzibie Energetyki Poznań-
skiej.( Pan Minister wcześniej zasłynął  mianowaniem na pre-
zesa Polskich Sieci Energetycznych Stanisława Dobrzańskie-
go , nie mającego wcześniej nic wspólnego z energetyką –
„Staszek chciał się sprawdzić w biznesie”). Wizyta MSP  
miała na celu przedstawienie modelu restrukturyzacji branży 
energetycznej oraz programu pilotażowego tego modelu ,czyli 
konsolidację spółek energetycznych z północno-zachodniej 
Polski. Na spotkanie z W. Kaczmarkiem zaproszono Zarządy 
oraz Związki Zawodowe z Energetyki Poznańskiej S.A. 
(EPSA), Zielonogórskich Zakładów Energetycznych S.A. 
(ZZE), Energetyki Szczecińskiej S.A.(ESSA) , Zakładu Ener-
getycznego Gorzów S.A.(ZEGSA), Zakładu Energetycznego 
Bydgoszcz S.A.(ZEBYD). Minister w krótkim wystąpieniu 
wskazał głównych hamulcowych procesów zmian w energety-
ce i przedstawił plan połączenia w/w zakładów. Poinformował 
również , że nie zamierza uzgadniać decyzji właścicielskich ze 
stroną związkową. Podczas spotkania  Prezes ZZE –Ryszard 
Druszcz zadał pytanie : „Panie Ministrze, kto podjął decyzję o 
konsolidacji ZZE z Poznaniem ,skoro wcześniej konsolidowa-
liśmy się z grupą Wrocławską”. „To ja podjąłem taką decy-
zję ,ale jeżeli Pan Prezes przedstawi mi argumenty ,że bliżej 
wam jest do Wrocławia ,to mogę swoją decyzję zmienić” -
odpowiedział MSP. ( Prezes Druszcz później przedstawił swoje 
argumenty za konsolidacją z Wrocławiem. W. Kaczmarek de-
cyzji nie zmienił. Zmienił za to Prezesa ZZE –mianował na to 
stanowisko Andrzeja Kielicha)  Podczas wizyty MSP w Pozna-
niu przedstawiciele NSZZ Solidarność z 5 w/w zakładów  pi-
kietowali przed siedzibą EPSA ,protestując przeciwko arbitral-
nym decyzjom Ministerstwa bez stosownych uzgodnień ze 
stronom społeczną. „Konstruktywne” organizacje związkowe 
nie protestowały. 
2.PONOWNY GWAŁT  
29.07.2002 r. MSP podjął decyzję o utworzeniu tz. Grupy Za-
chodniej i połączeniu 5 spółek w jedną. Wolą MSP było by 
konsolidację spółek zakończyć w 2002r. Stronom dialogu spo-
łecznego dał czas do końca roku na  zawarcie ewentualnych 
porozumień na okoliczność połączenia 5 zakładów.  Minister 
oświadczył też że „ celem konsolidacji nie jest ustanowienie 
dla Energetyki Poznańskiej roli dominującej” 
3.BADANIE USG (POTWIERDZENIE CI ĄŻY) 
8.08.2002 r. Prezesi 5 Zakładów Energetycznych  podpisali 
Porozumienie w sprawie wspólnego zorganizowa-
nia ,prowadzenia oraz finansowania programu restrukturyzacji i 
konsolidacji spółek dystrybucyjnych Grupy Zachodniej P5. 
Strony porozumienia zobowiązały się do ścisłej współpracy w 
tym zakresie oraz solidarnego ponoszenia niezbędnych kosz-
tów. 

Sygnatariusze porozumienia z 8.08.2002r. 
 

4.OBAWY W TRAKCIE CI ĄŻY 

Uczestnicy spotkania w Zielonej Górze. 

20.08.2002 Spotkanie z pracownikami Zielonogórskich Zakła-
dów Energetycznych z prezesami P5. (w tym z nowym preze-
sem ZZE A. Kielichem).Spotkanie odbyło się w Sali Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego. Licznie przybyli pracownicy z ust J. 
Gruszki usłyszeli między innymi że:” nie będzie likwidacji 
rejonów, zakładów, placówek pogotowia energetycznego i 
spółek stworzonych w ramach grupy. Konsolidacja nie polega 
na likwidacji miejsc pracy, nie jest też zamachem na prawa 
pracownicze. Stanowi szansę , którą powinniśmy wykorzy-
stać”. Padły też deklaracje o wyrównywaniu dysproporcji pła-
cowych na których najwięcej mieli zyskać energetycy z Zielo-
nej Góry i Gorzowa Wlkp. 
 
 5.POWTÓRNE USG- JAKA PŁEĆ- NADANIE IMENIA  
 
17.10.2002r. W Inowrocławiu zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy zarządami grupy P-5 oraz 16 przewodniczącymi zw. 
zaw. występujących w grupie P-5( związki utworzyły Między-
zakładowe Forum Związków Zawodowych Grupy Zachodniej. 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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Przewodniczącym Forum został wybrany Przewodniczący 
Związku Zawodowego Inżynierów i Techników ze Szczecina 
Janusz Pydo-obecnie Dyrektor OD Szczecin) Porozumienie 
dotyczyło  przeprowadzenia konsolidacji z poszanowaniem 
zasad dialogu społecznego, oraz zawierało deklarację  zawarcia 
osobnych porozumień dotyczących gwarancji pracy w nowym 
podmiocie, oraz wolę ujednolicenia ZUZP.  
Strona pracodawcy oświadczyła że: „celem prowadzonego 
programu restrukturyzacji i konsolidacji nie jest zmniejszenie 
miejsc pracy , a tworzenie nowych” 

17.10.2002 r. uczestnicy spotkania w Inowrocławiu 
 W Inowrocławiu ustalono że nowy podmiot powstały z połą-
czenia 5 ZE przyjmie nazwę ENEA (rozpatrywana była rów-
nież nazwa PROEN). Podobno przy wyborze nazwy znaczenie 
miała też obecność w Inowrocławiu Elżbiety Niebisz Dyr. Nad-
zoru Właścicielskiego MSP. Od inicjałów EN zaczynały się 
nazwy wszystkich grup energetycznych tworzonych w tamtym 
czasie. 
6.BÓLE NOCNE 
9-14.12.2002r.-W Baranowie odbyły się  negocjacje  Porozu-
mienia w sprawie zasady przechodzenia pracowników do inne-
go pracodawcy oraz zabezpieczania interesów pracowniczych 
w tym procesie. Po długich i ciężkich negocjacjach udało się w 
sobotę 14 grudnia o godz. 4.00 zapisać treść Porozumienia oraz 
parafować go przez obie strony. Uzgodniono, że formalne pod-
pisanie przez wszystkich prezesów i przew. Związków nastąpi 
18.12.2002r. w Zielonej Górze .  
7.LEGALIZACJA OJCOSTWA 
17.12.2002 r. Odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia 
Akcjonariuszy P5 na których MSP-W.Kaczmarek podjął decy-
zję o połączeniu spółek z północno-zachodniej Polski. W obec-
ności notariusza podpisano akt utworzenia od 1.01.2013 Grupy 
Energetycznej Enea S.A. 
8.WYPRAWKA  
18.12.2002 Przedstawiciele związków  stawili się w Zielonej 
Górze celem podpisania parafowanego porozumienia. Niestety 
strona pracodawców zmieniła treść niektórych zapisów parafo-
wanych dokumentów. Ostatecznie strona związkowa podpisała 
zmieniony dokument.  Porozumienie zawierało między innymi 
10 letnie gwarancje zatrudnienia ,  przeszeregowania płac za-
sadniczych oraz wypłatę  dodatkowej premii dla wszystkich 
pracowników  oraz wniesienie do ZUZP EP wszystkich innych 
ZUZP z Grupy P5. 
9.PRZYGOTOWANIE  OTOCZENIA NA NARODZINY 
21.12.2002 r. w poznańskim Ratuszu odbyło się seminarium 
„ENEA –NOWA JAKOŚĆ” oraz konferencja prasowa poświę-
cona powstaniu GE Enea. W seminarium i konferencji uczest-
niczyli:- ze strony MSP W. Kaczmerek, E. Niebisz, V-ce Mar-
szałek Senatu-J. Danielak –władze wojewódzkie samorządowe, 
-parlamentarzyści z terenu działania  Grupy P5.Prezes J. Grusz-
ka przedstawił kierunki rozwoju tworzonej grupy: –„Jedna 
firma dostarczy do mieszkania prąd, gaz, wodę, usługi teleko-

munikacyjne , w tym Internet i kablówkę. Zajmie się też wy-
wozem śmieci i odprowadzaniem ścieków. Dzięki temu konso-
lidacja nie oznacza zwolnień, wręcz przeciwnie rozszerzenie 
usług pozwoli utworzyć nowe miejsca prac”. 

21.12.2002 seminarium w poznańskim Ratuszu 
10.BÓLE PORODOWE  
27-28.12.2002r. W Baranowie odbyło się spotkanie zespołów 
roboczych z pięciu zakładów tworzących Grupę P-5. Jego ce-
lem było opracowanie aneksu do ZUZP EP S.A. obejmującego 
wszystkie 5 ZUZP.. Z racji uciekającego czasu (3 dni istnienia 
P5) przed zespołami stanęło zadanie wymagające wykonania 
ogromnej pracy. Zgodnie z porozumieniem z dnia 18.12.2002r. 
do dnia 28.12.2002r. strony powinny wypracować wspólny 
dokument, w którym znalazłyby się wszystkie ZUZP z ZE two-
rzących .ENEA pod nazwą „protokół dodatkowy nr18 do 
ZUZP EP S.A. Ostatecznie cel osiągnięto, ostatnie zespoły 
kończyły pracę 28.12.2003  o godz.4.00. O ogromnej pracy 
jaka została wykonana niech świadczy objętość tego dokumen-
tu tj. 442 strony. 
11.NARODZINY (WCZE ŚNIAK –CI ĄŻA 6 M-CY) 
2.01.2002 r. W Krajowym Rejestrze Sadowym dokonano wpi-
su o powołaniu nowej spółki- Grupy Energetycznej Enea S.A. 
powstałej z połączenia Energetyki Poznańskiej S.A. , Zielono-
górskich Zakładów Energetycznych S.A. , Energetyki Szcze-
cińskiej S.A. , Zakładu Energetycznego Gorzów S.A., Zakładu 
Energetycznego Bydgoszcz S.A. 
12.TRUDNE DZIECIŃSTWO 
Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Niestety wielo-
krotnie powtarzane deklaracje o szczególnej ochronie  
miejsc pracy nie znajdują potwierdzenia w faktach jakie 
mały miejsce w ciągu dziesięciu lat istnienia Enea. Przez 10 
lat na terenie byłego Zakładu Energetycznego Gorzów 
Wlkp. zlikwidowano około 300 miejsc pracy. W całej grupie 
liczba zlikwidowanych miejsc pracy grubo przekracza ty-
siąc. Mamy nadzieję ,że trend w kierunku likwidacji miejsc 
pracy zostanie wreszcie zatrzymany. Wszyscy chcielibyśmy 
dotrwać do pełnoletności ,czyli 18 urodzin ENEA. 
 K.G. 

28.11.2013 –Poznań 10-te urodziny Enea 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

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.    

21.12.2002 Inowrocław21.12.2002 Inowrocław21.12.2002 Inowrocław---Powołanie MKK NSZZ Solidarność EneaPowołanie MKK NSZZ Solidarność EneaPowołanie MKK NSZZ Solidarność Enea   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

   

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

Park Róż za czasów LandsbergaPark Róż za czasów LandsbergaPark Róż za czasów Landsberga   

KOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELA    

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-14,15 zł  wartość akcji Enea 19.12.2013  godz.17. 04 

-0,7 % straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 

-13 % wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych w październi-
ku 2013 r. Liczba bezrobotnych w ciągu roku zwiększyła się o blisko 
80 tysięcy  i wyniosła 2,750 mln. 
-100 mln. zł. kosztował polskich podatników szczyt klimatyczny , 
który odbył się w Warszawie  na którym niczego nie ustalono. 
-78 miejsce w rankingu FIFA zajmuje piłkarska reprezentacja Pol-
ski. (najniższe w historii) 

str. 12 /Pod Napięciem 138 /12 /2013 

„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. 
Redakcja: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak 

Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37 
tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505 

Internet:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl   

„Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym” M.Gandhi 


