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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
27.12.2013 Świąteczne spotkanie  

KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
 W Barlinku na ostatnim w 2013r posiedzeniu, spotkali się 
członkowie Komisji oraz Delegaci Organizacji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  

Robocza część spotkania władz KP Gorzów Wlkp. 
Spotkanie podzielone było na dwa etapy. W pierwszej części 
zebrani wysłuchali i przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia 
KP z 26.11.2013 r z Choszczna, oraz debatowali na następujące 
tematy: -sprawozdanie z działalności ,-CUW, -sprawy płacowe,
-sytuacja w spółkach GK Enea, -kalendarz wyborczy na nową 
kadencję 2014-2018.  
W drugiej części zebrani  uczestniczyli w spotkaniu opłatko-
wym oraz wspólnej wieczerzy. W świątecznym spotkaniu 
uczestniczyli również zaproszeni goście: -Duszpasterz Gorzow-
skich Energetyków-Jarosław Zagozda, Przew. Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ Solidarność-  R. Rutkowski, Przew. Komisji 
Podzakładowych: ze Szczecina -K. Nawrocki, Poznania-M. 
Boiński, Zielonej Góry-R. Jusis. oraz Dyrektor-B. Duszak.  

Życzenia Świąteczne i Noworoczne. 
Była wspólna modlitwa, opłatek, życzenia, prezenty  oraz 
wspólne śpiewanie kolęd. Było też zatroskanie o przyszłość 
miejsc pracy w Polskiej Energetyce. 
Korzystając z obecności w Barlinku delegacja Prezydium KP 
udała się na Cmentarz Komunalny by pomodlić się oraz zapalić 
znicze na grobie naszego Kolegi Marka Gajka ( zamordowane-
go 19.03.2011 r.) 

31.12.2013 Prezent na 
 nowy rok -PDO 

Zgodnie z zapowiedziami rusza ko-
lejny Program Dobrowolnych 
Odejść (PDO) w Grupie Enea. 
Pierwszą spółką, która upubliczniła 
swoje plany w zakresie PDO jest 
Enea Operator. Zarząd Spółki pi-
smem z 30.12.2013 r poinformo-
wał ,że 23.12.2013 podjął uchwałę o uruchomieniu PDO od 
stycznia 2014 r. Prezent pod choinkę , który dostaliśmy na no-
wy rok. Z informacji jaką dostaliśmy dowiedzieliśmy się mię-
dzy innymi ,że: 
1.Podstawowym celem PDO jest zapewnienie dobrowolnej , 

bezpiecznej możliwości odejścia dla Pracowników , którzy 
samodzielnie wybiorą takie rozwiązanie. 
2.Elementem programu będzie wypłata odprawy finansowej w 
atrakcyjnej wysokości, uwzględniającej  świadczenia wynikają-
ce z mocy obowiązujących przepisów w tym ZUZP.(jubileusze, 
odprawy emerytalne, premie roczne). 
3.Nadrzędnym celem uruchomionych PDO jest zapewnienie 
Pracownikom maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu w 
podejmowaniu takich decyzji. 
4.Program skierowany jest głównie do pracowników , którzy 
nabyli lub nabędą uprawnienia emerytalne do 2017 r., oraz do 
przenoszonych do Enea Centrum , w związku z tworzeniem 
Centrum Usług Wspólnych. 
5.Wnioski o przestąpienie do PDO będzie można składać w 
okresie od dwóch tygodni do dwóch miesięcy , licząc od daty 
rozpoczęcia programu. 
6. Ostateczną decyzję kto, będzie mógł skorzystać z PDO bę-
dzie podejmował pracodawca. 
7.Szczegóły  PDO zostaną przedstawione na początku 2014 r. 
w formie  stosownego regulaminu . 
Podobne powiadomienia sukcesywnie spływają do organizacji 
związkowych. Dostaliśmy już informacje o uruchomieniu PDO 
w : Enea S.A. Enea Centrum, Energobudzie , Elektrowniach 
Wodnych. Eneos, Enea Wytwarzanie. 

Tak oto rekordowo dobre wyniki osiągane przez Grupę 
Enea po raz kolejny inwestowane są w  

likwidacj ę miejsc pracy. 
Ciekawe co na to powie Minister Pracy i Polityki Społecznej, 
który wielokrotnie podkreślał jak ważne jest utrzymanie każde-
go miejsca pracy . Jak to się ma do polityki Państwa( większo-
ściowego udziałowca Enea), według zapewnień Premiera Tu-
ska nakierowanej na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy 
dla wracających z zagranicy Polaków 

1.01.2014 Pierwsza grupa Pracowników przeszła 
do ENEA Centrum w ramach tworzenia CUW 

Z dniem pierwszego stycznia 2014 r. w ramach budowy Cen-
trum Usług Wspólnych, jako pierwsi z Grupy Kapitałowej, do 
ENEA Centrum Sp. z o.o. przeszli Pracownicy Departamentu 
Finansowego oraz Biura Obsługi Posprzedażowej Departamen-
tu Sprzedaży ENEA SA, łącznie 86 Pracowników.  

Porozumienia ze stroną społeczną  na 
okoliczność przejścia pracowników 
Enea S.A. do Enea Centrum nie za-
warto. Wcześniejsze  deklaracje wielo-
krotnie powtarzane podczas spotkań 
ze stroną społeczną oraz pracownika-
mi  o gwarancjach pracy w ramach 
CUW-u  , kłócą się z ofertą odejść  w 
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ramach Pakietu Dobrowolnych Odejść skierowaną do przecho-
dzących  do Enea Centrum Pracowników. 
Porozumienia , które miało sankcjonować deklaracje skła-
dane podczas spotkań nie ma , a deklaracje słowne  
pozostają tylko deklaracjami.  

1.01.2014 Enea połączyła spółki  
segmentu wytwarzanie. 

Z końcem ubiegłego roku doszło do połączenia Enei Wytwa-
rzanie z Elektrociepłownią Białystok oraz spółkami Elektrow-
nie Wodne i Dobitt Energia.  

 
 

Połączenie spółek zostało dokonane poprzez przeniesienie całe-
go majątku spółek przejmowanych na Eneę Wytwarzanie. Jed-
nocześnie, z dniem 31 grudnia 2013 r., Enea Wytwarzanie 
wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowa-
nych.  
Połączenie spółek to efekt wdrożenia w Grupie Kapitałowej 
Enea projektu Integracja Obszaru Wytwarzania. Proces ten ma 
na celu konsolidację aktywów wytwórczych GK Enea przy 
jednoczesnym utworzeniu trzech segmentów kompetencyj-
nych: elektrownie systemowe, ciepło i kogeneracja oraz OZE. 
W konsekwencji wszystkie spółki inkorporowane weszły bez-
pośrednio w struktury zarządcze Enea Wytwarzanie.  

3.01.2014  Zebranie sprawozdawczo wyborcze 
Koła Zerowego(Emerytów i Rencistów) 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się 
członkowie Koła Zerowego działającego przy Organizacji  
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  
Zebranie rozpoczęło się od  części nieoficjalnej czyli spotkania 
Świąteczno-Noworocznego Jak zwykle przy takich okazjach 
były życzenia , opłatek, prezenty, potrawy wigilijne  oraz 
wspólny śpiew kolęd. 

Uczestnicy spotkania Świątecznego. 

Następnie przystąpiono do głównego celu zebrania czyli wybo-
rów władz oraz przedstawicieli Koła do struktur związkowych. 
Po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdania z działalności i w 
kadencji 2010-2014 złożonego przez Przewodniczącą Koła 
Grażynę Zych ,zebrani rozpoczęli procedury wyborcze władz 
koła na kadencję 2014-2018. Na spotkanie nie przybyła wyma-
gana liczba członków Koła by dokonać rozstrzygnięć wybor-
czych , więc postanowiono kontynuować wybory poza zebra-
niem( z urną).  
W sprawy różnych  poruszane zostały następujące tematy:- 
Udział Władz i Członków Koła w akcjach protestacyjno straj-
kowych. –Pielgrzymka na Kanonizację Jana Pawła II, Kolejna 
Tura Pakietu Dobrowolnych Odejść w Grupie Enea-Emigracja 
zarobkowa Polaków. 

Spotkanie wyborcze w Kole Zerowym 
Wybory  władz Koła Zerowego zakończono 21. Styczna 2014 
r. Komisja Skrutacyjna po otwarciu urny stwierdziła następują-

ce wyniki wyborów: 
-Przewodnicząca Koła - Grażyna Zych,  -
Zastępca- Jan Kosicki, Sekretarz – Janusz 
Król. 
-Delegaci na Zjazd Delegatów  Organizacji 
Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. i Delegaci na Zjazd Delega-
tów  Koła Zerowego przy Zarządzie Regio-
nu Gorzów Wlkp.   : Jan Kosicki, Janusz 
Król, Zbyszek Kunik.  

7.01.2014 Powołano  
Dyrektora Departamentu  
Zarządzania Ruchem w  

Operatorze. 
Bogumiła Strzelecka została powołana 
na Dyrektora nowego Departamentu 
Zarządzania Ruchem. Dotychczas peł-
niła funkcję Dyrektora Zakładu Wspo-
magania Dystrybucji w Oddziale Dys-
trybucji Gorzów Wielkopolski.  

Dyrektor Bogumiła Strzelecka jest absolwentem Politechniki 
Poznańskiej, gdzie ukończyła Wydział Elektryczny w 1986 
roku oraz Politechniki Warszawskiej w Instytucie Sterowania i 
Elektroniki Przemysłowej. Jest także absolwentem podyplomo-
wych studiów „Analiza ekonomiczna i Controlling” na Uniwer-
sytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz studiów podyplomo-
wych z zakresu „Zarządzania Zespołami Pracowniczymi” w 
Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.  
Z branżą energetyczną związana jest od początku swojej zawo-
dowej kariery. Pierwsze kroki stawiała w Zakładzie Energe-
tycznym Gorzów, gdzie w 1992 roku rozpoczęła kierowanie 
Oddziałem Telemechaniki.  
Dyrektorem ds. Eksploatacji i Usług w Zakładzie Energetycz-
nym Gorzów S.A. została w 2000 roku, z kolei pod koniec 
2005 roku objęła stanowisko Dyrektora Zakładu Wspomagania 
Dystrybucji w ENEA S.A., które piastowała także po wydziele-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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niu OSD. Dyrektor Bogumiła Strzelecka objęła stanowisko 7 
stycznia 2014 r.  

8.01.2014 – Z Enei do PGE- 
wędrówki M. Barto ś. 

Z dniem 3 stycznia 2014r. Pani Mag-
dalena Bartoś złożyła rezygnację z 
pełnienia funkcji Członka Zarządu 
ENEA Operator ds. Ekonomiczno-
Finansowych.  Do czasu powołania 
nowego Członka Zarządu, obowiązki 
Pani Magdaleny Bartoś przejmuje 
Prezes Michał Jarczyński.  
21.01.2014 poinformowano ,że była 

członkini zarządu Enei Operator została prokurentem w Pol-
skiej Grupie Energetycznej. Polska Grupa Energetyczna poin-
formowała o udzieleniu Magdalenie Bartoś prokury łącznej, 
która uprawnia ją do reprezentowania PGE łącznie z członkiem 
zarządu spółki. 
Magdalena Bartoś złożyła oświadczenie, iż jej działalność pro-
wadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do dzia-
łalności spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyj-
nej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz 
jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w 
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  

13.01.2014 Dni dodatkowo wolne  
w 2014 :-2 maj, -10 listopad. 

Obowiązek oddawania pracownikom dnia wolnego za święto 
przypadające w sobotę  zmieniła koalicja PO i PSL w 2011 r., 
prowadzając   do kalendarza święto – Trzech Króli . Wprowa-
dzony przepis od początku budził duże kontrowersje. Dlatego 
NSZZ „Solidarność” zdecydował o skierowaniu do Trybunału 
Konstytucyjnego wniosku o sprawdzenie jego zgodności z 
ustawą zasadniczą. 2.10.2012 TK przyznał rację „Solidarności” 
i przywrócił obowiązek oddawania dnia wolnego. Rok 2013 
był wyjątkowy (żadne święto nie przypadało w sobotę) dlatego 
nie odczuliśmy faktu oddawania dnia wolnego. 

W roku 2014 dwa święta przypadają w sobotę tj. 3 maja i 1 
listopada. Strony dialogu społecznego w Enea Operator  uzgod-
niły, że  dniem wolnym za 3 maja będzie dzień 2 maja 2014 
r., natomiast za 1 listopada będzie dzień 10 listopada 2014r.  

14.01.2014 Vattenfall sprzedał  
akcje Enei po 12,5 zł  

Vattenfall wystawił na sprzedaż należący do niego pakiet akcji 
Enei. Vattenfall sprzedaje swoje udziały w Enei w trybie przy-
spieszonego budowania księgi popytu. Vattenfall dysponował  

prawie 82,4 tysiącami akcji Enei, 
które stanowią 18,67 proc. w kapi-
tale akcyjnym spółki.  Vattenfall  
sprzedał akcje Enei po 12,5 zł. Na 
koniec wtorkowej sesji na GPW 
kurs akcji Enei wynosił 12,55 zł, 
czyli przecena sięgała 12,7 proc.  
PB zwraca uwagę, że według wy-
ceny z wczorajszego zamknięcia 

posiadany przez Vattenfall pakiet Enei jest wart 1,03 mld zł, 
czyli o 625,4 mln zł mniej, niż został nabyty.  
Vattenfall objął akcje Enei w ofercie publicznej spółki w 2008 
roku, płacąc po 20,14 zł za akcję.  
Decyzja Vattenfalla o sprzedaży pakietu akcji Enei nie była dla 
rynku zaskoczeniem, bo szwedzki koncern już dawno zdecydo-
wał o wycofaniu się z Polski. W 2011 roku sprzedał Tauronowi 
aktywa dystrybucyjne (GZE), a spółkę ciepłowniczą Vattenfall 
Heat Poland spółce PGNiG. 

14.01.2014 Noworoczne zebranie ZR Gorzów- 
Manifestacja w Szczecinie. 

W siedzibie związku w Gorzowie  Wlkp. spotkali się członko-
wie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność. W 
pierwszej części zebrania przyjęto protokół z 10.12.2013 r. 
,wysłuchano relacji Prezydium ZRG z wydarzeń jakie miały 
miejsce od ostatniego zebrania oraz zapowiedzi wydarzeń jakie 
w najbliższym czasie się odbędą. Prezydium przedstawiło 3 
osoby  do wyróżnienia „Feniksem” za rok 2013.( ks. Witold 
Andrzejewski, Krzysztof Gonerski, Henryk Wieliczko) Zarząd 
Regionu rozszerzył tą listę o jeszcze jedną osobę ( Krzysztof 
Hańbicki). Ustalono termin następnego zebrania ZRG -
18.02.2014r. 

Życzenia Noworoczne. 
Na drugą cześć noworocznego zebrania przybył ks. prałat Wi-
told Andrzejewski oraz członkowie i sympatycy NSZZ Solidar-
ność z Naszego Regionu. Było łamanie się opłatkiem, życzenia 
oraz skromny poczęstunek. 
Po zakończeniu obrad , przedstawiciele ZRG oraz  Gorzow-
skiego Oddziału Enea udali się na manifestację do Szczecina. 
Manifestacja przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie była 
kontynuacją manifestacji jakie wcześniej odbywały się w Kraju 
i odbyła się pod hasłem "Dość lekceważenia społeczeństwa". 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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NSZZ Solidarność  domaga się dialogu społecznego, wyższej 
płacy minimalnej ,obniżenia wieku emerytalnego, a także ogra-
niczenia umów śmieciowych.   

Region Gorzowski na manifestacji w Szczecinie 
Związkowcy wysłali list do szefa Komisji Europejskiej Manue-
la Barroso ze skargą na polski rząd. - Wskazujemy w nim ro-
snące w Polsce patologie, szczególnie zagrożenia jakie rząd 
tworzy do systemu demokratycznego w kraju. 
Na szczecińskich Wałach Chrobrego  protestowali związkowcy 
"Solidarności" z Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Enea, Zakła-
du PKP Cargo w Szczecinie, a także delegaci ze Śląska, Gdań-
ska, Bydgoszczy, Poznania, Gorzowa Wlkp. 
Do akcji przyłączyli się również zachodniopomorscy rolnicy. 
Przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie stanęło około 40 
ciągników.  
"Solidarność" Pomorza Zachodniego zapowiada, że jeśli nie 
dojdzie do rozmów z 
rządem, to niewykluczo-
na jest blokada całego 
miasta oraz manifestacja 
tak liczna, jak ta we 
wrześniu ubiegłego roku 
w Warszawie. 
Więcej zdjęć z manife-

stacji na naszej  
stronie:  

Menu-Galeria zdjęć-
Pikiety ,strajki,  

manifestacje 
 

15.01.2014 Wybory w KW Enea Wytwarzanie. 

Wybory W Komisji Wydziałowej Enea Wytwarzanie 
W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. na spotkaniu 
sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Komisji 
Wydziałowej Enea Wytwarzanie w Gorzowie Wlkp. Zebrani 
wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności w kadencji 

2010-2014 złożonego przez Przewodniczącego KW Jerzego 
Frieske. 
Następnie przystąpiono do realizacji głównego punktu zebra-
nia , to jest wyboru władz KW. W tajnych wyborach nowym 
Przewodniczącym KW został wybrany Waldemar Kwiatkow-
ski. Członkami Prezydium oraz Delegatami na Zjazd Delega-
tów Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. zostali wy-
brani Lech Tomala i Andrzej Kędzierski. 

16.01.2014 W RD Dębno obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność. 

W Rejonie Dystrybucji Dębno na ostatnim w tej kadencji ze-
braniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  
Po przyjęciu protokołu z ostatniego spotkania KP i wysłucha-
niu sprawozdania z działalności, członkowie Komisji stosowną 
uchwałą przyjęli w szeregi naszej organizacji kolejne dwie oso-
by. Inne tematy poruszane podczas zebrania: 
1.PDO. Omówiono propozycje sprzedaży miejsc pracy jaką 
pracodawcy skierowali do Pracowników Grupy Kapitałowej 
Enea. Komisja skierowała pismo do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. W piśmie zwrócono uwagę na to ,że bardzo dobre 
wyniki osiągane przez Grupę Enea inwestowane są w likwida-
cję miejsc pracy czyli Pakiet Dobrowolnych Odejść. MPiPS  
poprosiliśmy o interwencję w tej sprawie i przerwanie tego 
obłędu. Treść pisma dostali też do wiadomości: -Premier RP, -
Minister Skarbu Państwa, - Związki Zawodowe Enea, -
Krajowe Centrale Związkowe, -Lubuskie media, -
Parlamentarzyści Lubuscy, -Radni Miasta Gorzów Wlkp.        
( pełna treść pisma dostępna na naszej stronie) 

Pamiątkowe zdjęcie członków KP z kadencji 2010-2014 
2.CUW. Projekt Centrum Usług Wspólnych zafunkcjonował od 
1stycznia 2014 r. Członkowie KP Gorzów Wlkp. zobowiązali 
swoich przedstawicieli w Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea do podjęcia zdecydowanych działań  mają-
cych na celu wyegzekwowanie respektowania przez pracodaw-
ców zawartych porozumień. Porozumienia te według posiada-
nej przez nas opinii będą złamane w przypadku przenoszenia 
pracowników Operatora do Enea Centrum. 
3.Porozumienie ze Zdroiska. Nie wypłacenie świadczeń pie-
niężnych dla pracowników nie posiadających praw do akcji 
pracowniczych stanowi złamanie porozumienia ze Zdroiska. 
Członkowie KP oczekują od władz Komisji Międzyzakładowej 
zgłoszenia żądania  w celu realizacji postanowień w/w porozu-
mienia.  
4.Wybory na kadencję 2014-2018. Komisja ustaliła ,że Zjazd 
Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. odbędzie się 19 lutego 2014 r. w świetlicy Cen-
trali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
5.Sytuacja w spółkach Grupy Enea. Przedstawiciele Energobu-
du i Elektrowni Wodnych przedstawili sytuację panującą w  
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6.Pielgrzymki i wycieczki w 2014 r. Program Pielgrzymki na 
Beatyfikację JP II dostępny jest na naszej stronie (Menu-
Organizowane przez nas imprezy). Projekt Programu Piel-
grzymki do Częstochowy wpłynął już do KP, podobnie jak 
Projekt wycieczki do Bułgarii. Dostaniemy też oferty wycie-
czek na Rodos i Kretę oraz wyjazd do Pragi z możliwością 
uczestnictwa w GP Czech na żużlu. Decyzję o wybraniu kon-
kretnych ofert podejmie nowa Komisja Podzakładowa. 
7. Na zakończenie zebrania Przewodniczący K.Gonerski 
wszystkim członkom KP Gorzów Wlkp. podziękował za dzia-
łalność w kadencji 2010-2014 i zachęcał do kandydowania do 
władz związkowych na nową kadencję. 
Po posiedzeniu Komisji członkowie Prezydium na otwartym 
spotkaniu  spotkali się z załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. 
Tematyka spotkania pokrywała się z tematyką posiedzenia KP. 

20.01.2014 Wybory w Komisji Wydziałowej  
Energobud Oddział Gorzów Wlkp. 

Członkowie NSZZ Solidarność w Gorzowskim Energobudzie 
spotkali się na spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym. Głów-
nym celem spotkania , które odbyło się w świetlicy Rejonu 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.było wybranie władz Komisji Wy-
działowej na kadencję 2014-2018. Zebrani wysłuchali krótkie-
go sprawozdania z działalności w kadencji 2010-2014 złożone-
go przez Przewodniczącego KW Zbigniewa Zbruka. Po krót-
kiej dyskusji nad sprawozdaniem przystąpiono do wyborów 
władz związkowych. 

Wybory w KW Energobud Gorzów Wlkp. 
W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym KW Energo-
bud Oddział Gorzów Wlkp. został wybrany Piotr Bogusław-
ski .Nowy przewodniczący zaproponował skład prezydium , 
który w tajnych wyborach uzyskał akceptację zebranych. Za-
stępca Przew. KW-Andrzej Miszczyk, Sekretarz KW-Andrzej 
Pietrzak, Członkowie Prezydium KW:-Andrzej Lepak, Ma-
riusz Bukowski. Delegatami na Zjazd Delegatów Komisji 
Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. zostali wybrani: Piotr 
Bogusławski, Andrzej Pietrzak, Andrzej Miszczyk, Andrzej 
Lepak, Mariusz Bukowski,Mirosław Ani śko, Roman Szala. 

Prezydium + Delegaci z KW Energobud Gorzów Wlkp. 

21.01.2014 Wybory w  
Komisji Wydziałowej  RD Gorzów Wlkp. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. na spotkaniu 
sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie Komisji 
Wydziałowej NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Go-
rzów Wlkp . Zebrani wysłuchali krótkiego sprawozdania z 
działalności w kadencji 2010-2014 złożonego przez Przewod-
niczącego KW Dariusza Gaika 

Wybory w Komisji Wydziałowej RD Gorzów Wlkp. 
Następnie przestąpiono do  wyboru władz KW na nową kaden-
cję . W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym KW został 
wybrany Przemysław Kononiuk. Członkami Prezydium zosta-
li wybrani: Krzysztof Ruszczak- z-ca Przew. KW . Cezary 
Kościukiewicz –Sekretarz KW. Delegatami na Zjazd Delega-
tów Organizacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. zostali 
wybrani: Przemysław Kononiuk, Krzysztof Ruszczak, Jo-
lanta Garus, , Krzysztof Ziętek, Dariusz Łochiński, Dariusz 
Gaik, Agnieszka Rutkiewicz, Wiesław Lewko. 

Delegaci + Prezydium KW z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

22.01.2014 Wybory w KW RD Choszczno 
Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji 
Choszczno spotkali się w rejonowej świetlicy by dokonać wy-
boru władz Komisji Wydziałowej na nową kadencję. Zebrani  
wysłuchali sprawozdania z działalności w kadencji 2010-2014 
złożonego przez Przew. KW Waldemara Źółkowskiego. Po 
krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem przystąpiono do wybo-
rów władz związkowych. 

Wybory w Komisji Wydziałowej w Choszcznie  
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W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym KW RD 
Choszczno został wybrany Damian Derewońko. 
Nowy przewodniczący zaproponował skład Prezydium KW, 
który w tajnych wyborach uzyskał akceptację zebranych. Za-
stępca Przew. KW-Andrzej Komarzański, Sekretarz KW-
Jarosław Soniewski. Delegatami na Zjazd Delegatów Komisji 
Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. zostali wybrani: Jarosław 
Soniewski, Bodnar Stefan, Adam Pyrzyński, Andrzej 
 Komarzański, Adam Prusak. 

Delegaci + Prezydium KW z Rejonu Dystrybucji Choszczno 

23.01.2014 Wybory w KW RD Dębno. 
W świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno na spotkaniu sprawoz-
dawczo-wyborczym spotkali się członkowie Komisji Wydzia-
łowej NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Dębno .  

Wybory w Komisji Wydziałowej w Dębnie  
Zebrani wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności w 
kadencji 2010-2014 złożonego przez Przewodniczącą KW 
Tereskę Plucińską.Następnie przystąpiono do  wyboru władz 
KW na nową kadencję . W tajnych wyborach nową Przewodni-
czącą KW została wybrana Emilia Rupenthal. Członkami 
Prezydium wybrano: Stanisława Orłowskiego- z-ca Przew. 
KW, Mariusza Gataka –Sekretarz KW. Delegatami na Zjazd 
Delegatów Organizacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. 
zostali wybrani: Mariusz Gatak, Emilia Rupenthal, Stani-
sław Orłowski, Agnieszka Dolacińska .(na zdjęciu poniżej) 

23.01.2014 Wybory w KW RD Międzychód 
Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie 
Dystrybucji Międzychód spotkali się w 
rejonowej świetlicy by dokonać wyboru 
władz Komisji Wydziałowej na nową ka-
dencję. Zebrani  wysłuchali sprawozdania 
z działalności w kadencji 2010-2014 zło-
żonego przez Przew. KW Jarosława  
Janasa( na zdjęciu obok). Po krótkiej dys-
kusji nad sprawozdaniem przystąpiono do 
wyborów władz związkowych. 

W tajnych wyborach Przewodniczącym KW RD Międzychód 
ponownie został wybrany Jarosław Janas. Członkami Prezy-
dium KW zostali wybrani Marcin Borkowski i Aleksander 
Grzela. Delegatami na Zjazd Delegatów Komisji Podzakłado-
wej Enea Gorzów Wlkp. wybrano: Romana Hibnera, Karoli-
nę Knypińską-Knoppe, Aleksandra Grzelę, Marka Cedro. 

27.01.2014 Wybory w KW RD Sulęcin. 
W świetlicy Rejonu Dystrybucji Sulęcin na spotkaniu sprawoz-
dawczo-wyborczym spotkali się członkowie Komisji Wydzia-
łowej NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Sulęcin .  

Wybory w Rejonie Dystrybucji Sulęcin 
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności w kadencji 
2010-2014 złożonego przez Przewodniczącego  KW Tomasza 
Króla. Przewodniczący KW podziękował wszystkim , którzy 
aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji Wydziałowej w ka-
dencji 20110-2014. Następnie przestąpiono do  wyboru władz 
KW na nową kadencję. W tajnych wyborach  Przewodniczą-
cym  KW ponownie został wybrany Tomasz Król. Członkami 
Prezydium wybrano: Waldemara Szemitko- z-ca Przew. KW, 
Ewę Leszkiewicz –Sekretarz KW, Członkami Prezydium KW 
wybrano Waldemara Nowakiewicza i Krzysztofa Kruszaki-
na. Delegatami na Zjazd Delegatów Organizacji Podzakłado-
wej Enea Gorzów Wlkp. zostali wybrani: Ewa Leszkiewicz, 
Waldemar Szemitko, Rafał Gruza, Waldemar Nowakie-
wicz, Renata Baranowska, Krzysztof Kruszakin.  

Delegaci + Prezydium Komisji Wydziałowej z Sulęcina. 
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27.01.2014 Wybory w KW BHU Gorzów Wlkp. 
Członkowie NSZZ Solidarność z Komisji Wydziałowej BHU 
Oddział Gorzów Wlkp. spotkali się w świetlicy Rejonu Dystry-
bucji Gorzów Wlkp.  by dokonać wyboru władz związku na 
nową kadencję. Zebrani  wysłuchali krótkiego sprawozdania z 
działalności w kadencji 2010-2014 złożonego przez Przew. 
KW Roberta Czaińskiego. 
Następnie przystąpiono do wyboru władz związku . 
W tajnych wyborach Przewodniczącym KW BHU Gorzów 
Wlkp. ponownie został wybrany Robert Czaiński . Zastępcą 
Przewodniczącego został wybrany Tomasz Kimon. Delegata-
mi na Zjazd Delegatów Komisji Podzakładowej Enea Gorzów 
Wlkp. wybrano: Tomasza Kimona i Tomasza Mameta 

Przewodniczący + Delegaci z KW BHU Gorzów Wlkp. 

27.01.2014 Protest przeciwko CUW 
-wspólne stanowisko związków Grupy Enea. 

Wszystkie organizacje związkowe działające w Grupie Enea 
spotkały się w Baranowie i we wspólnym stanowisku zaprote-
stowały przeciwko realizowanemu projektowi  Centrum Usług 
Wspólnych w  Grupie Enea.  

Spotkanie strony społecznej Enea w Baranowie 
Kontynuacja projektu CUW spotka się ze zdecydowanym pro-
testem strony społecznej. W przypadku braku reakcji na wspól-
ne stanowisko ustalono harmonogram działań strony związko-
wej w celu zmuszenia strony pracodawcy do respektowania 
wcześniej zawartych porozumień. 
Treść stanowiska strony związkowej dostępna na naszej 
stronie.  

28.01.2014 Wybory w  
KW Centrali OD Gorzów Wlkp. 

W nowej świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. na 
spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym spotkali się członkowie 
Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Centrali OD Gorzów 
Wlkp.  
Zebrani wysłuchali krótkiego sprawozdania z działalności w 
kadencji 2010-2014 złożonego przez Przewodniczącego  KW 

Krzysztofa Gonerskiego. Następnie przystąpiono do  wyboru 
władz KW na nową kadencję .  

Wybory w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
W tajnych wyborach  Przewodniczącym  KW został ponownie 
wybrany Krzysztof Gonerski. Zastępcą  Przewodniczącego 
KW wybrano Rafała Błaszczuka ,Sekretarzem KW została 
Anna Molka. Delegatami na Zjazd Delegatów Organizacji 
Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. zostali wybrani: Krzysz-
tof Gonerski, Joanna Skrodzka, Rafał Błaszczuk, Zbigniew 
Mińczuk, Arleta Kopeć- Belowska, Anna Molka, Konrad  
Kania, Małgorzata Brałko, Małgorzata Lewy, Tomasz  
Gajek. 

28.01.2014 W Operatorze o  
sprawach płacowych , sanatorium, okularach….. 

Strony dialogu społecznego w Enea Operator spotkały się w 
Poznaniu by rozmawiać o najpilniejszych  sprawach dotyczą-
cych Operatora i wymagających uzgodnień na początku roku 
kalendarzowego. 
Tematyka spotkania: 
1. Sprawy płacowe. Strona pracodawcy  przedstawiła projekt 
protokołu dodatkowego nr 7 do ZUZP dotyczącego:- zmian w 
rozliczeniu czasu pracy w nadgodzinach z jedno miesięcznego 
na trzymiesięczne,-zmiana sformułowania w spra-
wie  wypłacenia odprawy przedemerytalnej,-zmiana tabeli płac 
zasadniczych na 2014 r.,- zaokrąglenie  płac zasadniczych do 
10 zł w górę,-dodatek wyrównawczy dla osób nie mieszczą-
cych się w tabeli płac zasadniczych,-premia zadaniowa max 2,5 
krotność wynagrodzenia w skali roku. Cały załącznik będzie 
przesłany stronie społecznej  do zapoznania się  i przedyskuto-
wania  na następnym spotkaniu. 
2. Sanatorium Energetyk. Ustalono limit 600 skierowań do 
Sanatorium  dla Pracowników Operatora w 2014 r. Limit po-
dzielono proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w poszcze-
gólnych komórkach organizacyjnych. Wnioski na leczenie sa-
natoryjne należy składać w komórkach socjalnych do 31 marca 
2014 r. Komórki , które nie wykorzystają swoich limitów do 
końca czerwca przekażą je do centrali,  która rozdysponuje je 
tam gdzie zabrakło limitów skierowań na profilaktykę sanato-
ryjną. 
3.Ekwiwalent za okulary. Uzgodniono wysokość ekwiwalentu 
za okulary ochronne oraz wymianę szkieł dla pracowników 
pracujących przy komputerach. Refundacja za zakup okularów 
raz na dwa lata -204 zł. Wymiana szkieł raz na rok-136 zł. 
4. Ekwiwalent za pranie. Ustalono wysokość ekwiwalentu za 
pranie odzieży roboczej  w 2014 r. Grupy  według stopnia za-
brudzenia miejsca pracy: I -10,20 zł. II-20,50 zł. III-40,90 zł 

============================================= 

MÓJ KOMENTARZ  
Cała Polska leży: przemysł, rolnictwo, handel – zawłaszczony 
przez obcy kapitał, służba zdrowia dla bogatych, wyprzedaż 
ziemi, majątku, korupcja, łapownictwo, program oświaty   
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karmiący dzieci wszelkimi zboczeniami. Ten kraj „miodem i 
mlekiem płynący”, nasz kraj w rękach mafii i chorych 
„polityków”, a może już tylko zdrajców… 
Jak to nazwać, co dzieje się wokoło? Wstyd mi chodzić ulica-
mi w jasny dzień, nie oglądam telewizji, nie czytam gazet, bo 
nie znajduję tam choćby cienia poszukiwania prawdy! Żal mi 
wszystkiego, co utracone przez te 60 lat mojego życia w na-
dziei, że jednak do czegoś dążymy… Żal mi wysiłku moich 
rodziców i dziadków, żal mi moich dzieci i wnuków bez per-
spektyw, żal mi historii – tej polskiej – tak usilnie wymazywa-
nej przez tę władzę z naszej pamięci! Kim więc według takiego 
planu mamy być w przyszłości? Żal mi tego zakładu, w którym 
pracuję, bo i on podlega wyrokowi zagłady! Ktoś usilnie dąży 
do tego, by nam wszystkim było jeszcze gorzej!.................. 
           Zbyszek.                              

              PRZEGLĄD PRASY  
 Referendum-władza ludu. 

Szwajcaria to kraj referendów – tamtejsze prawo pozwala, by to 
obywatele decydowali o wielu sprawach, mniej lub bardziej ważnych. 
Teraz chcą zmienić prawo tak, aby zagwarantować każdemu dorosłe-
mu Szwajcarowi miesięczny dochód w wysokości 2,5 tys. franków. 
Przekonują, że dzięki temu ludzie będą szczęśliwsi. Zgodnie z tą zasa-
dą rozdzielane będzie ok. 1/3 PKB Szwajcarii. 
Ekonomiści nie posiadali się ze zdumienia, kiedy obywatele Szwajca-
rii wprowadzili ograniczenia płac szefów firm notowanych na gieł-
dzie. Nie mogą one być wyższe niż 12-krotność pensji najmniej zara-
biającego pracownika firmy. Teraz postanowili pójść jeszcze dalej i to 
w daleką podróż. Grupa Szwajcarów chce zorganizować referendum 
wprowadzające minimalny dochód w wysokości 2,5 tys. franków dla 
każdego dorosłego Szwajcara. Jak przekonuje Straub taki poziom 
dochodów pozwoli ludziom żyć na odpowiednim poziomie. Jak wyja-
śnia, aby to zapewnić, redystrybucji będzie podlegała 1/3 produktu 
krajowego brutto Szwajcarii. Odrzuca też poglądy Miltona Friedmana, 
określając je jako przestarzałe. Inicjator szwajcarskiego referendum 
przekonuje, że podobne rozwiązanie można wprowadzić także w 
innych krajach. 
Państwo: demokracja 
Referendum - decyzją społeczeństwa 
Referendum to dla Szwajcarów najdoskonalsza forma demokra-
tycznego udziału obywateli w zarządzaniu własnym państwem.  
 
Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy obywatel szwajcarski, który 
ukończył 18 lat i jest zdrowy na umyśle. Referendum jest konieczne, 
gdy chodzi o zmianę konstytucji lub przystąpienie do jakiejś organiza-
cji międzynarodowej. W takich przypadkach wymagane jest spełnienie 
warunku podwójnej większości. Oznacza to, że dany projekt może być 
przyjęty tylko wówczas, gdy jest tzw. Volksmehr, czyli większość 
ważnych głosów oddanych w całym państwie i tzw. Ständemehr, czyli 
większość kantonów, w których przyjęto dany projekt. 
W pozostałych przypadkach wystarczy zwykła większość ważnych 
głosów oddanych przez uprawnionych w całym państwie. 
Zazwyczaj każdego roku są 4 głosowania rocznie (1 w każdym 
kwartale), a ich daty są ustalone już do końca 2032 r. W tym roku 
ustalono daty referendum na: 3 marca, 9 czerwca 22 września 
oraz 24 listopada. 
Od 1917 r. referenda są każdego roku, czasami było tylko jedno rocz-
nie. Pierwsze referendum przeprowadzono 6 czerwca 1848 r. Wzięło 
w nim udział blisko 200.000 osób.  
By przeprowadzić referendum w jakiejś sprawie potrzeba 50.000 
podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie zebrane w ciągu 
100 dni od publikacji wniosku. Prawo głosowania jest traktowane 
podobnie jak kiedyś polskie "veto", inaczej mówiąc jest to hamulec 

dany w ręce narodu w stosunku do projektów polityków.  
Do tej pory referendum odbyło się 577 razy (577. odbyło się 3 marca 
2013 r.), przy czym najwięcej w ciągu jednego roku było w 1952, 
kiedy przeprowadzono referendum aż 7 razy! 
Każde referendum odbywa się zawsze w tym samym lokalu, przygoto-
wanym do wielokrotnego przeprowadzania z tymi samymi regułami, 
więc każdy wie gdzie i kiedy ma głosować. W dniu głosowania przy 
drogach ustawia się specjalne znaki, które przypominają obywatelom 
o głosowaniu. Oczywiście głosowania nie są obowiązkowe. W ostat-
nich latach frekwencja niestety nie jest zbyt wysoka, rzadko przekra-
cza 50 % uprawnionych. W najbliższym czasie będzie już możliwe 
głosowanie za pomocą Internetu, co powinno spowodować wzrost 
liczby obywateli biorących udział w głosowaniach. 
Oczywiście możliwe jest również głosowanie za pomocą poczty, a w 
kilku kantonach osobiste głosowanie na placu do głosowania, gdzie 
zbierają się uprawnieni do głosowania i głosują podnosząc rękę z dru-
kiem do głosowania. Nazywa się to "Landsgemeinde" i odbywa się tak 
samo od kilkuset lat.  
————————————————————————————- 

Godzinowa stawka minimalna. 

W ogarniętej kryzysem Grecji minimalna płaca za 60 minut pracy to 4 
euro. W Niemczech - 6,5 euro. W Norwegii - 15 (po przeliczeniu z 
koron). W Polsce na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu średnia 
stawka wynosi 5 zł. za godzinę. Na Mazowszu i Małopolsce więcej, 
bo aż 8-9 zł. Ostatnio rekord ustanowił pracodawca z Trójmiasta, 
który na lokalnym portalu zaproponował pracę "w zawodzie 
ochroniarz osób i mienia" za 2,40 zł brutto za godzinę.  
————————————————————————————- 

Bardzo wysokie ceny energii w UE. 
Pogłębia się przepaść między kosztami energii w Unii Europejskiej a 
kosztami u jej najważniejszych partnerów handlowych. Ceny prądu 
dla przemysłu w krajach UE są już ponad dwukrotnie wyższe niż w 
Stanach Zjednoczonych i o 20 proc. wyższe niż w Chinach. Jednocze-
śnie ceny gazu płacone przez przemysł europejski są ponad czterokrot-
nie wyższe niż płaci przemysł amerykański, prawie trzykrotnie wyższe 
niż rosyjski oraz o 12 proc. wyższe niż przemysł w Chinach. Przedsię-
biorcy europejscy coraz częściej ostrzegają, że z powodu bardzo wy-
sokich cen energii przegrywają na rynku z amerykańskimi producenta-
mi. 
Komisja Europejska zamierza przeforsować w ramach unijnej polityki 
energetycznej i klimatycznej 40-stoprocentową. redukcję CO2 do 
2030 r. i jako europejski cel tej polityki przyjąć zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 27 proc. Wg wyliczeń 
IEA (Mi ędzynarodowej Agencji Energetyki) spowoduje to dalszy 
wzrost kosztów energii w Unii o kolejne 17 proc. w stosunku do kosz-
tów w USA. 

UE DZIAŁA 

Wczoraj żarówki, dzisiaj odkurzacze, jutro normowanie wody w 
spłuczkach toaletowych – UE działa!  
 W ostatnim czasie Bruksela, zachęcona zwycięstwem odniesionym w 
wojnie żarówkowej, w wyniku, którego wprowadzono zakaz używania 
do oświetlenia mieszkań żarówek i zastąpienie ich wielokrotnie droż-
szymi źródłami światła, zabrała się za regulowanie mocy odkurzaczy. 
Komisja chce zmniejszyć ich moc do poziomu z lat sześćdziesiątych 
XX wieku. Od września 2014 roku będą mogły być sprzedawane we 
wszystkich krajach UE odkurzacze o mocy nieprzekraczającej 1600W, 
a od 2017 roku moc maksymalna odkurzaczy będzie obniżona do 
900W. 

Ponad 4 mln euro kary dla Polski za przekroczenie kwoty mlecz-
nej. Polska musi zapłacić karę w wysokości 4 mln 112 tys. euro w 
związku z przekroczeniem o 0,2 proc. kwoty produkcji mleka za rok 
kwotowy 2012/2013 - wynika z informacji przedstawionej przez Ko-
misję Europejską. Ukarane zostały jeszcze cztery kraje "Austria, 
Niemcy, Dania, Polska i Cypr przekroczyły swoje mleczne kwoty 
dostaw na (rok kwotowy) 2012/2013, dlatego muszą zapłacić kary o 
łącznej wysokości około 46 mln euro" -  
 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Jeżeli chcesz skomentować otaczającą nas rzeczywi-
stość  prześlij nam swój komentarz. Umieścimy go w 

następnym wydaniu  Pod Napięciem. 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Wędkarz złowił złotą rybk ę.Wędkarz złowił złotą rybk ę.Wędkarz złowił złotą rybk ę.   
---Czy rzeczywiście możesz spełniać trzy życzenia?Czy rzeczywiście możesz spełniać trzy życzenia?Czy rzeczywiście możesz spełniać trzy życzenia?   

---Tak , ale z jakiej jesteś partii.    Tak , ale z jakiej jesteś partii.    Tak , ale z jakiej jesteś partii.    –––Z PO.Z PO.Z PO.   
–––   No to w takim przypadku mogę ci tylko obiecać.No to w takim przypadku mogę ci tylko obiecać.No to w takim przypadku mogę ci tylko obiecać.   

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

Lata 90Lata 90Lata 90---te  J. Szmyt  odznacza J. Wieczorkate  J. Szmyt  odznacza J. Wieczorkate  J. Szmyt  odznacza J. Wieczorka   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

   

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

Widok na Katedrę od stronu ul. Chrobrego Widok na Katedrę od stronu ul. Chrobrego Widok na Katedrę od stronu ul. Chrobrego    
ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-12,66 zł  wartość akcji Enea 28.01.2014  godz.17.01 
-16,7 %  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-71 % Polaków uważa ,że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunki. 
-67% Polaków źle ocenia stan polskiej gospodarki. 
-1680 zł brutto wynosi od 1.01.2014 płaca minimalna w Polsce, to 1237,2 
zł „na rękę”, 
-3771 zł brutto wynosiła płaca w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2013  
-W naszym Kraju, wśród aktualnie skazanych i przebywających w więzieniach 
pedofilii jest : 900 osób bez zawodu, 70 murarzy,40 ślusarzy ,30 
rolników, 25 mechaników samochodowych, 1 ksiądz, 1 nauczyciel. 
-59805 bezrobotnych zarejestrowało się w powiatowych urzędach pracy 
woj. Lubuskiego w grudniu 2013 r. w tym 31580 kobiet, które stanowiły 
52,8% ogółu bezrobotnych. Od listopada liczba bezrobotnych zwiększyła się 
o 1588 osób (o 2,7%).  
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„Łatwiej jest oszukać człowieka niż przekonać 
go, że został oszukany”           Mark Twain 


