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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.09.2014 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Sulęcin na wyjazdowym posiedzeniu 
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp.  

Członkowie KP Gorzów Wlkp. podczas obrad. 
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania  i wysłuchaniu sprawozda-
nia z działalności złożonego przez Prezydium KP, przystąpiono do reali-
zacji wcześniej przyjętego programu zabrania: 
1. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji 
przyjęto kolejną osobę. 
2. Restrukturyzacja Operatora. Burzliwa dyskusja dotyczyła przedsta-
wionego przez Zarząd projektu zharmonizowanych zmian organizacyj-
nych. Projekt łamie wcześniej zawarte porozumienia i  dlatego jest nie 
do zaakceptowania przez stronę związkową. Jeżeli pracodawca będzie 
kontynuował proces restrukturyzacji bez  stosownych uzgodnień  , po-
winno to się spotkać ze skutecznymi działaniami władz Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea mającymi na celu zmuszenie 
pracodawców do respektowania prawa pracy. 
3.Korekta planu działalności socjalnej w Oddziale Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. Członkowie KP  bardzo negatywnie ocenili działania administra-
tora ZFŚS w OD. Błędy popełnione w procesie planowania wydatków 
spowodowały, że Rejony Dystrybucji muszą płacić za nie swoje błędy. 
4.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy. Regulamin wyborów SIP 
podlega jeszcze uzgodnieniom ze organizacjami związkowymi w Gru-
pie Enea. W dniach 2-3.10.2014 planowane jest spotkanie związków na 
którym uzgodniony zostanie harmonogram oraz regulamin wyborów.  
5.Wybory samorządowe. Członkowie KP będą zbierać osoby chętne do 
kandydowania do władz samorządowych oraz do prac w Komisjach 
wyborczych. 
6.Sutuacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele Energobudu oraz Enea 
Centrum zapoznali zebranych z sytuacja panującą w tych spółkach. W 
sprawie płac zasadniczych w Enea Centrum KP skieruje pismo do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie.  

Otwarte zebranie z Rejonie Dystrybucji Sulęcin 
Po zakończeniu zebrania KP członkowie Prezydium uczestniczyli w 
otwartym spotkaniu z Pracownikami Rejonu Dystrybucji Sulęcin. W 
zebraniu KP i spotkaniu z Pracownikami  uczestniczyli członkowie 
Rady Nadzorczej Enea S.A. oraz Prezydium KM NSZZ Solidarność 
Enea. Miejscami ostra dyskusja dotyczyła przyszłości energetyki w 
świetle proponowanych zmian oraz faktów jakie mają miejsce w Grupie 
Enea.  
 

1.10.2014 Służby HR przeniesione do CUW. 
Niestety  proces przenoszenia pracowników do Enea Centrum w ranch 
projektu Centrum Usług Wspólnych  nadal trwa.  

Tym razem nastąpiło przeniesienie:- 
1.Z Enea S.A.  -zadań i funkcji realizowanych 
przez  Departament Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi  ,(poza funkcjami z obszaru Polityki 
i Rozwoju HR oraz zadaniami związanymi z 
bezpośrednią współpracą pracodawcy ze 
związkami zawodowymi). Z Enea S.A. prze-
niesiono 14 Pracowników. 
2 Z Enea Operator -Departament Spraw Pra-
cowniczych  (Biuro Kadr -w całym zakresie 

wykonywanych funkcji, Biuro Szkoleń- w całym zakresie wykonywa-
nych funkcji, Biuro Administracji i Logistyki-w zakresie funkcji HR 
związanych z obsługą Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadze-
niem zagadnień związanych z ekwiwalentem pieniężnym za taryfę pra-
cowniczą ,  Biuro Komunikacji i Rozwoju HR w zakresie związanym z 
funkcjami HR, w szczególności związanych z funkcjami obsługi umów 
medycyny pracy oraz sanatorium ( bez przenoszenia etatów). Do CUW 
przeniesiono również Zakłady Spraw Pracowniczych i Obsługi Admini-
stracyjnej w Oddziałach Dystrybucji. W OD Gorzów Wlkp. –Wydział 
Spraw Pracowniczych w całym zakresie wykonywanych funkcji, Wy-
dział Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w zakresie zadań i funkcji 
związanych z HR ( w szczególności taryfa pracownicza, medycyna 
pracy, okulary ochronne, proces adaptacji) oraz zadania związane z 
Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych bez przenoszenia eta-
tów. 
W sumie z Enea Operator przeniesiono 62 Pracowników. 
Protesty w sprawie  CUW nie przyniosły zmiany postępowania praco-
dawców GK Enea. Kolejna grupa Pracowników przeniesiona została do 
Enea Centrum bez stosownego porozumienia ze stroną związkową. 

2.10.2014 Pożegnaliśmy  
Asię i Kasię. 

W siedzibie związku w 
Centrali Oddziału Dys-
trybucji Gorzów Wlkp. 
pożegnaliśmy nasze 
Koleżanki Joannę 
Skrodzką ( z prawej) i 
Katarzynę Skibę ( z 
lewej) z Biura Prawne-
go w Enea Operator. 
Asia i Kasia zdecydowały się skorzystać z  ofer-

ty Zarządu Operatora -Pakietu „Dobrowolnych” Odejść (PDO) w związ-
ku z likwidacją ich miejsc pracy w Operatorze-Likwidacja Biura Praw-
nego. Wspomnienia związane z wspólną pracą zawodową i związkową 
(Kasia przepracowała 14 lat, a Asia 10 lat w Enei) umiliły nam okolicz-
nościowe spotkanie. Była kawa, ciasto, życzenia oraz upominki na po-
żegnanie wręczone w imieniu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp.  Obu Koleżankom  życzymy wszystkiego 
najlepszego na nowej drodze życia. Daj Boże, może w przyszłości poja-
wią się możliwości ponownego zatrudnienia w Enea. ( może zmieni się 
chora  polityka pozbywania się Pracowników-najcenniejszego skarbu Enea). 
Póki co  zapraszamy do odwiedzin , kawa i herbata zawsze się znajdą. 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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3.10.2014 Nowi emeryci:  
Tadeusz, Ryszard, Włodzimierz z Energobudu. 

Ryszard Urbaniak             Tadeusz Pastuszko             Włodzimierz Skubiato 
Do szczęśliwców którzy doczekali się emerytury w  grupie Enea dołą-
czyli Tadeusz Pastuszko, Ryszard Urbaniak i Włodzimierz  Skubiato z 
Energobudu Oddział  Gorzowa Wlkp. Uroczyste pożegnanie odbyło się 
w Barze „Walentino”  w Gorzowie Wlkp. W tej doniosłej uroczysto-
ści  uczestniczyli byli i obecni współpracownicy  oraz przedstawiciele 
związku do którego w/w Koledzy  należeli , i mamy nadzieję nadal będą  
należeć.( z chwilą przejścia na emeryturę kariera zawodowa dobiega 
końca, ale członkostwo w związku nie ustaje). Jak zwykle przy takich 
okazjach były życzenia , prezenty, poczęstunek, wspomnienia oraz za-
duma nad jakże szybko przemijającym czasem. Odśpiewano tradycyjne 
STO LAT,  a trzech tenorów specjalnie dla bohaterów wieczoru wyko-
nało HYMN EMERYTÓW.  

HYMN EMERYTÓW odśpiewało Trzech Tenorów 
 Były też tańce oraz wspólna zabawa do późnego wieczora. Tadkowi, 
Ryszardowi i Włodzimierzowi  tą drogą życzymy wszystkiego najlep-
szego na nowej drodze życia , oraz zapraszamy do działalności w coraz 
większym Kole Rencistów i Emerytów działającym przy naszej komisji. 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania 

5.10.2014 STAL GORZÓW MISTRZEM POLSKI 
W ENEA EKSTRALIDZE 

Stal Gorzów po 31 latach została MISTRZEM POLSKI na żużlu. 
„Staleczka” pokonała w rewanżowym finałowym pojedynku najsilniej-
szej lidze świata( Enea Ekstralidze) pokonała Fogo Unię Leszno 49:41 i 

została Drużynowym Mi-
strzem Polski w 2014 roku. 
W finałowym pojedynku Stal 
odrobiła z nawiązką stratę z pierwszego finałowego spotkania w Lesznie 
(44-46). Zespół do triumfu poprowadził Matej Zagar, który zdobył 12 
punktów. To ósmy złoty medal DMP, który wywalczyli w historii roz-
grywek gorzowianie. 
Komplet widzów na „Jancarzu” oglądał zacięte obfitujące w szereg 
pasjonujących wydarzeń zawody. Po 12 biegu wiadomo już było kto 
zdobył ZŁOTO. Po zakończeniu 15 było świętowanie: Hymn, medale, 
puchary oraz  tryumfalny przejazd STALOWCÓW na czołgu. Święto-
wanie na stadionie zakończył pokaz fajerwerków. 
W walce o brąz Unia Tarnów zdeklasowała Mistrza Polski z 2013 r. 
Falubaz Zieloną Górę 63-27 i ostatecznie zajęła trzecie miejsce w Enea 
Ekstralidze. 
NA ZACHODZIE CZAS NA ZMIANY-STAL GORZÓW PANY 

Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Galeria zdjęć-Speedway. 

8-9.10.2014 Wybory Władz Krajowych NSZZ  
Solidarność- Piotr Duda Przewodniczącym KK. 

7.10.2014 wieczorem w Bielsku Białej 
msza święta w katedrze pw. św. Mikołaja 

rozpoczęła  XXVII 
Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ 
Solidarność. Litur-
gii w intencji dele-
gatów i pomyślnych 
obrad przewodni-
czył biskup Tade-
usz Rakoczy.  
Nazajutrz w biel-
skiej hali widowi-
skowo-sportowej pod Dębowcem,300 delegatów 
uczestniczyło w zjeździe  , którego głównym 
celem był wybór władz związku na nową cztero-
letnią kadencję.  Przed procedurą wyborczą głos 
zabierali  zaproszeni goście: -przedstawiciele 

zagranicznych i krajowych central związkowych oraz przedstawiciel 
PIP. Następnie uroczyście pożegnano byłego Przewodniczącego Zarzą-
du Regionu Podbeskidzie- Marcina Tyrnę.  Przed roboczą częścią zjaz-
du Delegaci  wystosowali przesłanie do papieża Franciszka.  

Po przyjęciu uchwał porządkowych wysłuchano sprawozdań z działal-
ności w minionej kadencji złożonych przez Przew. KK oraz KKR.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Po krótkiej dyskusji nad sprawozda-
niami przystąpiono do wyboru władz 
związku. W tajnych wyborach Prze-
wodniczącym  Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność ponownie został 
wybrany Piotr Duda. ( na zdjęciu obok 
z Delegatami Zarządu Regionu Gorzów ) 
Następnie przystąpiono do wyboru 56 
członków Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność (KK).  Wśród wybranych 
członków KK znalazł się Krzysztof 
Gonerski –Przew. KP NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów Wlkp.. Do 
składu KK z klucza weszli  Przewod-
niczący Zarządów Regionów (ZR)  i 

Sekretariatów Branżowych. Z ZR Gorzów  do KK wszedł Jarosław 
Porwich. W drugim dniu zjazdu dokonano wyboru Krajowej Komisji 
Rewizyjnej (KKR). Do16 osobowej KKR weszli między innymi: Wal-
demar Rusakiewicz z ZR Gorzów Wlkp. i Krzysztof Nawrocki 
Przew. KP NSZZ Solidarność Enea Szczecin. 

„Energetyczni” Delegaci na KZD NSZZ Solidarność 
Najważniejszym dokumentem przyjętym przez KZD była Uchwała 
Programowa, która wyznacza najważniejsze tematy i problemy jakimi 
ma się zajmować KK w kadencji 2014-2018.  

Nowo wybrana Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 

Przyjęto również szereg uchwał i stanowisk dotyczących miedzy inny-
mi: składek członkowskich, poprawek w Statucie,  pakietu klimatyczne-
go, orzecznictwa Sądu Najwyższego, dialogu społecznego, polskiego 
górnictwa, dyskryminacji za działalność związkową, importu węgla z 
Rosji, wyborów samorządowych. 
Przedstawiciele kapituły „ Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Je-
rzego Popiełuszki” wręczyli medale „Zło Dobrem Zwyciężaj” dla 
Piotra Dudy i Józefa Modzelewskiego. 
Stosowną uchwałą nadano też tytuły honorowe „ Zasłużony dla 
NSZZ Solidarność” Wśród 38 osób wyróżnionych znalazło się dwóch 
przedstawicieli z naszego regionu ( Ks. Bp Adam Dyczkowski i  
Dr. Dariusz Rymar). 
Nowo wybrana KK złożyła przysięgę na Sztandar Związku, a podczas 
zjazdowego posiedzenia dokonała wyboru Prezydium KK. W wyniku 
tajnych wyborów skład  Prezydium przedstawia się następująco: z-cy 
Przew. KK : -Bogdan Biś, -Tadeusz Majchrowicz, -Bogdan Kubiak, 
sekretarz- Ewa Zydorek, skarbnik –Jerzy Jaworski, członek Prez.-
Henryk Nakonieczny. Na pierwszym posiedzeniu spotkała się i ukon-
stytuowała KKR. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej  KK odbędzie 
się w listopadzie 2014 r. 

9.10.2014 Spotkanie  w BHU 
W siedzibie spółki BHU w Poznaniu przedstawiciele 
strony społecznej spotkali się z Zarządem.  Dyskuto-
wano na temat Regulaminu Premiowania. Ostatecz-
nie ustalono ,że zarząd   BHU otrzyma na piśmie 
uwagi do aktualnego Regulaminu Premiowania oraz 
do obecnego sposobu funkcjonowania filii. Do roz-

mów o kształcie Regulaminu Premiowania stronu powrócą po rozlicze-
niu bieżącego okresu premiowania. 

14.10.2014 O problemach w Energobudzie. 
Z inicjatywy strony 
społecznej w siedzibie 
Energobudu w Gronów-
ku doszło do spotkania z 
Zarządem spółki. Po 
krótkim przedstawieniu 
się uczestników spotka-
nia przystąpiono do 
prezentacji problemów 
jakie nurtują Pracowni-
ków Energobudu :  
1.Brak środków czysto-
ści w niektórych Od-
działach. Środki czystości za pierwsze półrocze zostały wydane w 
styczniu 2014 r. W lipcu nie wydano środków na drugie półrocze. Za-
rząd wyjaśnił ,że zamieszanie powstało w związku z centralizacja zaku-
pów przez BHU w ramach programu „Dobre zakupy”. Zapewniono 
nas ,że środki czystości zostaną wydane do 24 .10.2014 r. 
2.Wynagrodzenie za pracę w dni wolne. Niektóre Oddziały stosowały 
dziwne sposoby wynagradzania i ewidencjonowania pracy w nadgodzi-

nach w dni wolne. Formy te były 
niezgodne z zapisami w Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP). 
Strona pracodawcy nie chciała się 
tłumaczyć za poprzedni Zarząd i 
przyznać , że łamane było prawo. Od 
teraz wszystko ma być zgodne z 
zapisami ZUZP. 
3.Dodatki za prowadzenie samocho-
dów służbowych. W niektórych Od-
działach kierowcom zabrano dodatek 
za prowadzenie pojazdu , wiąże się to 
ze zmniejszeniem wynagrodzeń dla 
tych osób. W odpowiedzi usłyszeli-
śmy ,ze temat jest bardzo obszerny , 
w tej chwili są zbierane dane z po-
szczególnych Oddziałów. Strona 
społeczna domaga się wyrównania 
powstałych strat finansowych dla 
zainteresowanych pracowników.  
4.Sorty mundurowe.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Uzgodnienia ze stycznia dotyczące odzieży nie są realizowane. Strona 
pracodawcy poinformowała, że uzgodnienia były zawarte w prot. dodat-
kowym nr 25 do ZUZP, który ostatecznie nie wszedł w życie ( strony 
nie wysłały go do PIP celem zarejestrowania). 
5. Sytuacja finansowa Energobudu. W krótkiej odpowiedzi usłyszeli-
śmy ,że wyniki finansowe się polepszają. 
6.Zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych. Odp. Pewne działa-
nia nie zostały jeszcze sformalizowane. Zarząd ma pewną wizję do któ-
rej potrzebne są zmiany kadrowe. Na obsadę powstałych wakatów nie 
będzie procedur konkursowych. 
7. Ład korporacyjny. Dlaczego Energobud ma ratować BHU , kupując 
materiały drożej niż na wolnym rynku. Podano kilka przykładów w tym 
temacie. Zarząd sprawdzi przekazane informacje. 
8.Ewentualne przeniesienie Pracowników kadr i finansów do Enea Cen-
trum w ramach projektu CUW. Odp. Jest to proces grupowy, na dzień 
dzisiejszy nie mają wiedzy w tym temacie. 
9.Dodatek stażowy dla Pracowników Oddziału Szczecin. Sprawa została 
pozytywnie załatwiona ( rekompensata finansowa ). 
10.Fundusz motywacyjny. Odp. Fundusz do tej pory nie funkcjonował 
zgodnie z przyjętymi zasadami. We wrześniu została dokonana ocena 
Pracowników , osoby wyróżniające dostaną premię kwartalną. 
Zarząd poinformował ,że spotkania będą kontynuowane w ramach 
 spotkań kwartalnych.  

15.10.2014 Dostaliśmy odpowiedź na naszą opinię 
w/s planów restrukturyzacji Operatora. 

 „ Zmiany organizacyjne nie pozostają w sprzecz-
ności z ZUZP ani nie naruszają obowiązującego 
zakładowego prawa pracy” to główna teza jaka 
znalazła się w odpowiedzi Zarządu Operatora na na-
szą opinię w/s planów restrukturyzacji Operatora 
zawartych w „ Projekcie zharmonizowanych zmian 
organizacyjnych” 
 Nie rozumiemy dlaczego tak długo trwało pisanie 
odpowiedzi, którą ktoś ostatecznie  sporządził na 

kolanie. Odpowiedź uwypukla totalną niewiedzę na temat obowią-
zującego w Enea Operator prawa pracy, ewentualnie jest celowym 
działaniem polegającym za zaklinaniu rzeczywistości. Widzimy ,ze 
strona pracodawców ma problemy z dotarciem do materiałów źródło-
wych prawa pracy w spółce, dlatego pozwolimy sobie kolejny raz zacy-
tować tylko niektóre z nich, które ewidentnie łamie proponowana przez 
nich restrukturyzacja: 
Porozumienie z Sierakowa z 29.06.2007 r.:                 §4 pkt 3. 
„Strony ustalają, że Regulamin Organizacyjny ENEA Operator Sp. z 
o.o. w celach i założeniach nie będzie odbiegał od Regulaminu Orga-
nizacyjnego ENEA S.A. W szczególności ENEA S.A. oraz spółka 
ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązują się do realizacji takiej struktury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o., w którym 
prowadzenie działalności gospodarczej, oparte będzie na terytorialnym 
podziale obszaru działania ENEA S.A. a w szczególności zachowane 
zostaną w obecnym kształcie Oddziały Dystrybucji”. 
Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r. gwarantuje zachowanie 
dotychczasowego miejsca pracy: 
§ 5 
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie warun-
ków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, od obo-
wiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu postano-
wienia ust. 2. 
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje: 
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony rozu-
mieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się do 
pracy i gdzie ją kończy; 
d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem ewentualnej ich 
modyfikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi Strony 
Pracodawców. 
3. Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników może 
być im zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków pracy 
odpowiednich do kwalifikacji lub umożliwienia podniesienia posiada-
nych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawców oraz jednocześnie pod 
warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej pracy i 
nie niższej od dotychczas przy sługującej, w rozumieniu postanowień 
ust. 2 lit. a, b, a także zachowania miejsca pracy w rozumieniu posta-
nowienia ust. 2 lit. c. 

„Gra” toczy si ę dalej, teraz kolejny ruch leży po stronie związkowej. 
Tylko czasu do 1 stycznia 2015 r.( początek realizacji planów re-
strukturyzacyjnych) jest coraz mniej. Niedługo znowu staniemy 
przed ścianą. 

Obudźmy się,  to nie jest gra to nasza przyszłość. 
16.10.2014-36 rocznica wyboru  

Karola Wojtyły na Papieża  

16 października 1978 r., w trzecim dniu konklawe, kardynał Karol 
Wojtyła wybrany został zwierzchnikiem Kościoła. Był pierwszym od 
455 lat papieżem spoza Włoch. Przybrał imię Jana Pawła II. 
Konklawe rozpoczęło się 14 października 1978 roku. Biały dym, zwia-
stujący wybór papieża, pojawił się 16 października nad Kaplicą Syk-
styńską około godziny 18.00. 
Po godzinie 19 papież Polak wyszedł na balkon bazyliki świętego Pio-
tra i wygłosił pierwsze przemówienie. Wówczas padły słowa, które po-
wtarzano wielokrotnie jako najbardziej symboliczne. Nowy papież 
mówił: "Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. 
Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego 
przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej".  
Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfi-
kat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez niego nie 
dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby "Solidarności".  
 Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby "aksamitnej rewolucji".  
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości pogrzebo-
we na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w dzie-
jach. 1 maja 2011 roku Jan Paweł II został beatyfikowany przez Bene-
dykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża Franciszka. 
 „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. 
I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy dru-
gich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być 
program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt 
ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób niepro-
porcjonalny” - słowa Jana Pawła II, które padły podczas wizyty w 
Gdańsku w 1987 roku powinny być drogowskazem dla wszystkich  
ludzi. 
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17.10.2014 Nowa Emerytka Grażyna Pietrzak 
Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury 
w Enea dołączyła Koleżanka Grażyna Pie-
trzak z Wydziału Urządzeń Pomiarowych w 
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
W Okolicznościowym spotkaniu jakie odbyło 
się w świetlicy Centrali OD Gorzów Wlkp. 
uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa, 
współpracownicy oraz Koleżanki i Koledzy 
ze związku do którego Grażyna należała,  i 
mamy nadzieję nadal będzie należeć. ( wraz z 
odejściem na emeryturę członkostwo w 

związku nie ustaje). Grażyna przepracowała ogółem 35 lat, z czego 
ostatnie 28 w energetyce. Jak zwykle przy takich okazjach były : życze-
nia, wspomnienia, prezenty, poczęstunek, oraz tradycyjne STO LAT. Tą 
drogą przyłączamy się do życzeń, oraz zapraszamy do działalności w 
coraz większym Kole Emerytów i Rencistów. 

                                            Uczestnicy pożegnalnego spotkania. 

19.10.2014 -30 rocznica  
zamordowania  

ks. Jerzego Popiełuszki 
 

30 lat temu został porwany i bestialsko zamordo-
wany przez  funkcjonariuszy  Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, duszpasterz  
Solidarności  ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

Uroczystą Mszą św. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, odprawioną na prośbę związkowców, gorzowianie uczcili 30. 
rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystii 
przewodniczył wikariusz biskupi ks. Zbigniew Kobus, proboszcz kate-
dry, który przypomniał drogę kapłańską księdza męczennika. W uroczy-
stej liturgii uczestniczył również  ks. prałat Witold Andrzejewski oraz 
poczty sztandarowe. Legendarny kapelan „Solidarności” ks. prałat Wi-
told Andrzejewski przypomniał, że z ks. Popiełuszką spotykali się wie-
lokrotnie oraz przypomniał dzień pogrzebu ks. Jerzego. Podczas Mszy 
św. przewodniczący gorzowskiej „Solidarności” Jarosław Porwich  

odczytał dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający bł. ks. Jerzego Po-
piełuszkę patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Dekret złożono w darze dla gorzowskiej katedry. Na 
ołtarzu gorzowskiej fary ustawione były relikwie błogosławionego. 
Nabożeństwo zakończyło się złożeniem kwiatów przez związkowców 
pod obrazem ks. Jerzego Popiełuszki. 
Życiorys ks. Jerzego : 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 
1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli na Pod-
lasiu. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia z rąk 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pra-
cował w Duszpasterstwie Akademickim Św. An-
ny, prowadził konwersatorium dla studentów 
medycyny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego 
była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie 
prowadził duszpasterstwo średniego personelu 
medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował 
się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 
sierpnia delegacja strajkujących hutników po-

prosiła ks. Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księ-
dza do huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten 
sposób rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z 
Ks. Jerzym. Odprawiał dla nich msze św., prowadził 
katechezy i organizował wykłady. We wrześniu 1983 
roku Ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników 
Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do Często-
chowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych 
części Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w co-
roczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. Od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje 
msze św. za ojczyznę (było ich razem 26). Władza 
urządza nagonkę. Od stycznia do czerwca 1984 roku 
był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie brutalne 

ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówcze-
snego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana (pod pseudonimem 
Jana Rema). Jak wiemy na podstawie zeznań oskarżonych w procesie 
toruńskim, upozorowany wypadek samochodowy 13 października 
1984r.w drodze z Gdańska do Warszawy był pierwszym zamachem na 
życie Ks. Popiełuszki.  19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zapro-
szony do Bydgoszczy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić 
do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas 
rozważań tajemnic Różańca Św. ostatnie zdanie wypowiedziane przez 
Ks Jerzego brzmiało : 
„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszyst-
kim od żądzy odwetu i przemocy”.  

Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód Księ-
dza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, został 
zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego (w 
rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa). Waldemar 
Chrostowski został zmuszony do oddania kluczyków i przejścia do 
milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Natomiast Grze-
gorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili Ks. Jerzego, aby 
wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go silnym uderzeniem w głowę, za-
kneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Odjechali. W czasie jazdy 
Waldemar Chrostowski wyskoczył z pędzącego samochodu i natych-
miast zaczął szukać pomocy. Przebieg wydarzeń, które nastąpiły tej 
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strasznej nocy, znamy jedynie z zeznań zabójców. 

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie zgromadził wieloty-
sięczne tłumy i przekształcił się w wielką manifestację. Wszędzie były 
widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas "Solidarności". Du-
chowny został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki, gdzie 
był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem licznych pielgrzymek. 
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 
r. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowały jego 
przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on w „sąd nad 
Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwalano na bezczesz-
czenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko zachowywał się głów-
ny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było w nim nawet śladu skru-
chy. 

Sąd wydał wyrok skazujący 
Grzegorza Piotrowskiego i Ada-
ma Pietruszkę na 25, Leszka 
Pękalę na 15, a Waldemarowi 
Chmielewskiego na 14 lat wię-
zienia. Proces nie odpowiedział 
na najważniejsze pytanie: kto 
wydał rozkaz zamordowania 
Księdza Jerzego?  Do dziś nie 
znamy odpowiedzi na nie. W 

1987 r. po osobistej interwencji ówczesnego Ministra Spraw We-
wnętrznych- Czesława Kiszczaka na mocy amnestii  kary dla wszyst-
kich sprawców zostały złagodzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co miało 
stanowić nagrodę za utrzymanie przez nich w tajemnicy personaliów 
rzeczywistych mocodawców zbrodni.  
 Wszyscy skazani opuścili ju ż więzienia. Morderca ks. Popiełuszki  
Grzegorz Piotrowski  skazany na 25 lat więzienia, ostatecznie wyszedł 
na wolność po 11latach,  obecnie dostaje 3900 zł emerytury, 
dorabia sobie jako dziennikarz , pisze pod kobiecymi pseudoni-
mami (Dominika Nagel i Anna Tarczyńska) dla "Faktów i Mitów”.  
Teksty Piotrowskiego o Kościele ociekają nienawiścią do duchownych, 
co widać już po samych tytułach: "Macharski cappo di tutti capi", "Kuria 
twoja mać", "Stan wysokiego Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", 
"Biskup w zalotach".  Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz 

Pietrzak. Mieszka w Łodzi – jak 
na ironię losu - przy ulicy Orga-
nizacji Wolność i Niezawisłość. 
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy 
Popiełuszko został powszechnie 
uznany za męczennika okresu 
komunizmu. W 1997 roku, za 
pontyfikatu Jana Pawła II, roz-
począł się jego proces beatyfika-
cyjny. Papież Polak wielokrotnie 
wspominał księdza Popiełuszkę w 
czasie audiencji generalnych w 
Watykanie oraz podczas pielgrzy-
mek do ojczyzny. Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko został beatyfikowany 
6 czerwca 2010. Na ołtarze  
wyniósł go Benedykt XVI. 

20.10.2014 Otwarte spotkanie w  
Energobudzie Gorzów Wlkp. 

Uczestnicy spotkania w Energobudzie 
Z inicjatywy Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność  Energobud Go-
rzów Wlkp. doszło  do otwartego  spotkania z Pracownikami Energobu-
du. Tematyka spotkania  w większości pokrywała się z tematyką spotka-
nia z Zarządem Energobudu w Lesznie z 14.10.2014 r. :-Brak środków 
czystości.-Wynagrodzenie za pracę w dni wolne.-Dodatki za prowadze-
nie samochodów służbowych. -Zmiany kadrowe na stanowiskach kie-
rowniczych. - Ład korporacyjny. -Fundusz motywacyjny. Dodatkowo 
wiele niepokojów powoduje  sprawa wysyłania Pracowników na szkole-
nia w zakresie odczytu liczników. Prawdopodobnie Energobud ma być 
podwykonawcą tych prac dla Spółki  Energomiar. Wyjaśnieniem zaist-
niałej sytuacji zajmie się Prezydium KM NSZZ Solidarność Enea. Pod-
czas zebrania zgłoszono również temat angaży. Pracownicy,  którzy już 
kilka lat temat zdobyli uprawnienia energetyczne, dalej w angażach 
mają zapisane –robotnik. Ten temat postara się załatwić Przewodniczą-
cy Komisji Wydziałowej Piotr Bogusławski. 

23.10.2014 Trudne rozmowy w Enea Centrum. 
Zarząd Enea Centrum zaprosił przedstawicieli strony społecznej do 
siedziby spółki w Poznaniu.   

Przedstawiciele strony społecznej na rozmowach w Enea Centrum 
Głównym tematem omawianym na spotkaniu była sprawa związana z 
Centrum Usług Wspólnych (CUW).  Niestety  wcześniejsze  obawy 
strony społecznej  okazały  się zasadne. Zapewnienia wielokrotnie po-
wtarzane podczas spotkań poprzedzających powstanie CUW ,że Pra-
cownicy  przenoszeni do Enea Centrum w ramach projektu CUW nie 
stracą na niczym, okazały się  obietnicami bez pokrycia. 
 Brak woli zawarcia porozumienia w tej materii doprowadził do akcji 
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strajkowej, ale nie doprowadził do stosownych uzgodnień. 
 Powtarzane jak mantra podczas spotkań stwierdzenie ,że art. 23 Kodeksu 
Pracy gwarantuje pełne bezpieczeństwo i niepogorszenie warunków pracy i 
płacy, teraz okazuje się tego nie gwarantować.  Nie minął jeszcze rok od prze-
niesienia pierwszych Pracowników do Enea Centrum,  a już proponuje się nam 
rozwiązania pogorszające warunki pracy i płacy.  
Ale po kolei. W pierwszej części spotkania strona pracodawcy przedstawiła 
tematy, które jej zdaniem wymagają pilnego załatwienia: 
I- Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP). Z przygotowanej anali-
zy wynika ,że w Enea funkcjonuje 26 Kas w których zrzeszonych jest 6 tys. 
członków. Zdaniem pracodawcy jest to niezgodne z prawem ( u jednego praco-
dawcy, może funkcjonować jedna PKZP). Dlatego zaproponowano nam stworze-
nie jednej Międzyzakładowej Kasy. W tym celu przygotowano już nawet projekt 
statutu. Strona związkowa przypomniała, że to związki zawodowe sprawują 
nadzór nad funkcjonowaniem kas, i dlatego ingerowanie w jej uprawnienia jest 
bezprawne. 
II-Struktura Organizacyjna Enea Centrum (EC). Przedstawiono prezentację , 
zawierającą nową strukturę, która ma obowiązywać od 1 tycznia 2015 r. Przed-
stawiono analizę zrealizowanych procesów CUW w:FK,OK,JT,HR,OP. Nowa 
struktura ma być oparta na 9 Departamentach, pionach oraz biurach. Lokalizacja 
biur uzależniona będzie od tego z jakiego Oddziału będzie pochodził kierownik 
komórki. Kadra kierownicza ma być znacząco zredukowana ( ze 129 do 52). 
Przedstawiono uzasadnienie , w postaci potencjalnych korzyści z wprowadzenia 
nowej struktury. Na dzień dzisiejszy w EC pracuje ponad 1300 Pracowników i 
według strony pracodawcy nie planuje się zmniejszania liczby etatów, oraz zmia-
ny miejsca świadczenia pracy.  W prowadzenie nowej struktury będzie wyma-
gało zmiany warunków pracy większości Pracownikom.  Zasadą działania w 
takich przypadkach mają być  porozumienia zmieniające. ( indywidualne 
rozmowy z Pracownikami ). W przypadku odmowy zawarcia takiego porozu-
mienia, będą składane wypowiedzenia, oraz proponowane nowe warunki pracy w 
postaci zawarcia nowych umów o pracę. W przypadku braku możliwości zaak-
ceptowania nowych warunków, będzie możliwość skorzystania z kolejnej edycji 
PDO. Zdegradowana kadra kierownicza przez rok od przejścia do CUW będzie 
pobierała dotychczasowe wynagrodzenie. Później zaproponowane zostaną im 
nowe warunki pracy i płacy. Obsadzanie stanowisk kierowniczych będzie na 
podstawie przeprowadzonych badań kompetencji i potencjału ( Development 
Center). 
W drugiej części spotkania strona społeczna mogła zadawać pytania. Oto niektó-
re z nich: 
1.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dlaczego EC ingeruje w 
działalność socjalną Enea skoro administratorem wspólnej działalności socjalnej 
jest Enea Operator? Odp. Większość Pracowników zajmujących się tą działalno-
ścią przeszła do CUW, i z tego powodu mogło powstać takie wrażenie. Do końca 
roku nic w tym temacie się nie zmieni. 
2.Prozumienia zmieniające. Większości pracowników mają być zmieniane wa-
runki pracy. Dlaczego pracodawca nie planuje zawarcia porozumienia w tej 
sprawie, tylko chce indywidualnie rozmawiać z pracownikami? Odp. Praco-

dawca nie ma obowiązku zawierania takiego 
porozumienia , dlatego wybrał indywidualne 
rozmowy z Pracownikami. 
3.Przed przeniesieniem do EC , na spotkaniach z 
Pracownikami zapewniano, że na przeniesienie do 
CUW nikt nic nie straci.  Deklaracje słowne pozo-
stają deklaracjami bez pokrycia .( rozmów nie 
pozwalano nagrywać, żeby nie pozostał ślad jak 
obiecywano gruszki na wierzbie). Odp. Na spotka-
niach podkreślano ,że niektórzy stracą np. kadra 
kierownicza. 
4.Czy proponowane zmiany wyczerpują pomysły 

restrukturyzacyjne na 2015 r. Odp. Nie można wykluczyć kolejnych zmian. 
5.Tabela płac zasadniczych w EC na 2014 r. Dlaczego  niektórzy Pracownicy nie 
mają płacy minimalnej wynikającej z tej tabeli? Odp. Tabela  na 2014 nie obo-
wiązuje, nie została zarejestrowana przez Państwową Inspekcję Pracy. Jedyną 
obowiązującą tabelą  w EC jest tabela z 2012 r. i w tej tabeli mieszczą się wszy-
scy Pracownicy. 
6.Ilu pracowników EC pracuje na umowach śmieciowych i czy planuje się 
zwiększenie takich umów? Odp. Aktualnie na umowach śmieciowych pracuje 
ponad  200 osób. Na początku 2015 r. liczba takich umów może czasowo wzro-
snąć. 
7.Komunikacja z Pracownikami. Dlaczego przeniesienie służb IT do EC spowo-
dowało zablokowanie możliwość wysyłania maili do Pracowników przez stronę 
związkową? Odp. Nie było to celowe działanie. Sprawa zostanie wyjaśniona i 
naprawiona. 
8.Racjonalizacja kosztów w EC. Dlaczego każdy pracownik w EC otrzymuję 
kurierem przysługujące mu artykuły wynikające z ZUZP? (mydło , herbata). Czy 
nie taniej byłoby wysyłanie tych środków na konkretną komórkę. Odp. Dziękuje-
my za troskę o koszty firmy, sprawa zostanie sprawdzona i wyprostowana. 
9.Regulamin Pracy EC. Niedawno zaakceptowany przez stronę związkową Regu-
lamin Pracy znowu jest zmieniany. W perspektywie kolejnych zmian strona 
społeczna nie widzi konieczności zmian w tym momencie. Odp. Jeżeli strona 
związkowa nie podejmie się rozmów i uzgodnień w tym temacie, to strona praco-

dawcy 17.XI 2014r. sama wprowadzi zmiany w życie.  
10.Fundusz Nagród. Zapisy ZUZP przewidują uruchomienie 1 % funduszu na-
gród  kierujących komórkami dla podległych im pracowników. Kiedy zostanie 
uruchomiony ten fundusz? Odp. Środki te przeznaczono na fundusz motywacyj-
ny, który jest sukcesywnie wypłacany. 
11. Szczepienia przeciwko grypie. Kiedy zostanie uruchomiona akcja szczepień 
w EC. Odp. 121 Pracowników , którzy zgłosili wolę zaszczepienia w najbliższym 
czasie zostaną zaszczepieni. 
Strona Pracodawcy zaproponowała termin rozmów w temacie nowego Regulami-
nu Pracy- 7.11.2014 r. 

24.10.2014 Piotr Duda w Gorzowie Wlkp. 
Na zaproszenie Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność do Gorzowa 
Wlkp. przybył Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.  
W Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  przy ul. Chopina odbyła się   
Sesja Walnego Zebrania Delegatów NSZZ ”Solidarność” Regionu Gorzowskie-
go. Podczas związkowego spotkania poruszano tematy związane z  bieżącą sytu-
ację w kraju, regionie i związku. 
W samo południe doszło również do spotkania ze studentami PWSZ, mieszkań-
cami Gorzowa Wlkp. oraz dziennikarzami. W tej części spotkania uczestniczył 
również Kandydat na Prezydenta Gorzowa Ireneusz Madej oraz przedstawiciele 
Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Wiele pytań dotyczyło zaangażowania się 
związku w wybory samorządowe.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Porozumienie zmieniające,  
czy wypowiedzenie dotychczasowych warunków 

pracy i płacy. 
 
 W Grupie Enea prowadzony jest program głębokiej restruktu-
ryzacji , która wymaga zmiany dotychczasowych warunków pracy i 
płacy. 
Takie zabiegi wymagać będą  wprowadzenia zmian do umów o pracę 
pracowników. Zmiany te mogą nastąpić za porozumieniem stron 
lub w drodze wypowiedzenia zmieniającego (wypowiedzenia wa-
runków pracy lub płacy). 
 Zmiana za porozumieniem stron może nastąpić z chwilą jego 
podpisania i odbywa się niezależnie od zasadności jej wprowadzenia. 
Natomiast wypowiedzenie zmieniające wywołuje skutek po upływie 
okresu wypowiedzenia. Nadto musi być uzasadnione, a podana przez 
pracodawcę przyczyna musi być rzeczywista i konkretna. Zgodność z 
prawem wypowiedzenia może być weryfikowana przez sąd pracy. 
 Z uwagi na to informujemy, że pracownik nie ma obowiązku 
podpisywania porozumienia zamieniającego i to niezależnie od tego, 
czy jest nazwane porozumieniem, aneksem czy jakkolwiek inaczej. 
Odmowa podpisania porozumienia zmieniającego nie wiąże się po-
nadto z ryzykiem powstania jakichkolwiek ujemnych skutków wobec 
pracownika.    Co najwyżej może spowodować, że zmiana warunków 
pracy czy płacy będzie później wprowadzona na drodze wypowiedze-
nia zmieniającego. W takim przypadku, do połowy okresu wypo-
wiedzenia Pracownik może się zastanawiać, czy przyjąć nowe 
warunki. 
 Z uwagi na to prosimy, aby pracownicy otrzymujący do pod-
pisania porozumienia zmieniające (aneksy itp.) zapoznawali się z ich 
treścią przed ich podpisaniem. W szczególności prosimy, aby projekty 
tych porozumień zabierali do domów celem przeanalizowania w szer-
szym gronie przed wyrażeniem zgody na dobrowolną zmianę warun-
ków pracy i płacy. Takie zachowanie będzie w pełni zgodne z pra-
wem. 



 
Po południu P. Duda, J. Porwich i J Madej odwiedzili Kapelana Gorzowskiej 
Solidarność Ks. Witolda Andrzejewskiego. Jak zwykle przy takich okazjach były 
wspomnienia oraz zatroskanie o losy Ojczyzny. Były też życzenia  100 lat życia 
dla Naszego Kapelana. 

24.11.2014 Program grupowego ubezpieczenia na 
życie dla Pracowników GK ENEA  

oraz członków ich rodzin 
„Uprzejmie informujemy, że w związku z wygaśnięciem z dniem 31 październi-
ka 2014r. Umowy grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie został 
przeprowadzony przetarg, w wyniku którego przez najbliższe trzy lata ubezpie-
czenie będzie kontynuowane przez dotychczasowego ubezpieczyciela tj. PZU 
Życie S.A. 
Miło nam poinformować, iż w ramach nowego ubezpieczenia wynegocjowano 
niższe składki oraz podniesiono atrakcyjność zakresu świadczeń. Jeśli będą Pań-
stwo zainteresowani kontynuacją obecnego ubezpieczenia od listopada br., nie-
zbędne będzie ponowne podpisanie Deklaracji Przystąpienia do 31 października i 
dostarczenie do osoby dotychczas obsługującej ubezpieczenie na życie w Dyrek-
cji/Oddziale/Rejonie. Druk Deklaracji, wykaz koordynatorów oraz inne przydat-
ne informacje dotyczące programu ubezpieczeniowego znajdą Państwo w Intra-
necie ENEA Operator w zakładce Strefa pracownicza, Niezbędnik Pracownika, 
Ubezpieczenie PZU” 
Źródło: Enea Operator-info nr 61/2014 z 23.10.2014 r. 
Pracownicy, którzy chcą zmienić obecny wariant ubezpieczenia oraz Pracownicy, 
którzy chcą przystąpić do nowego ubezpieczenia od listopada 2014r. proszeni są 
o przekazanie deklaracji przystąpienia do Wydziału Rachuby Płac do dnia 31 
października br.  
Z kolei Pracownicy, którzy chcą kontynuować swoje dotychczasowe ubezpiecze-
nie (z obniżoną składką) otrzymają w listopadzie br. od pracowników Wydziału 
Rachuby Płac do podpisania deklarację ze zmienioną stawką i datą podpisania 
deklaracji 31 października br. 

24.10.2014 Obradowała Rada  
 KSE NSZZ Solidarność 

W siedzibie Komisji Krajowej w Gdańsku odbyło się po-
siedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Soli-
darność (KSE). Posiedzenie otworzył Przewodniczący 
Roman Rutkowski. W posiedzeniu wziął udział Przewodni-
czący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidar-
ność (SGiE) Kazimierz Grajcarek. 

Przewodniczący KSE Roman Rutkowski przedstawił temat poruszony na spotka-
niu Prezydium ws. protokołów wyborczych WZD z dn. 30.05.2014r. Na wstępie 
omówiono przygotowany materiał dot. protokołów, ankiet, składek oraz finanso-
wania KSE.  Przewodniczących KZ zobowiązano do zaktualizowania danych 
umieszczanych na stronie KSE a dotyczących ich komisjach zakładowych . 
Przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek zabierając głos odniósł się do publi-
kacji i krytycznych uwag członka  KSE po Kongresie SGiE dotyczących działań 
w sprawie wypowiadania przez pracodawców PUZP. 
W sprawie redukcji emisji CO2 Przewodniczący przedstawił rolę jaką spełnił 
nasz związek-Rada SGiE w imieniu KK w akcji przeciwko nowej polityce ener-
getyczno-klimatycznej Unii zakładającej redukcję emisji CO2 w wysokości 40 
proc. do 2030 r. (względem 1990 r.). Obowiązujący obecnie cel redukcji, to jest 
20%. do 2020 r. 
Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji 
Związków Zawodowych, NSZZ” Solidarność” głosowała przeciw wspólnej 
uchwale popierającej wyższe cele redukcji emisji CO2 proponowane przez Ko-
misję Europejską. Podobnie zachowały się  pozostałe polskie centrale: Forum ZZ 
i OPZZ. 
Roman Rutkowski i Kazimierz Grajcarek przedstawili i omówili temat występo-
wania stron pracodawców z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w 
Energetyce po rozwiązaniu się Związku Pracodawców. W dniu 18.09.2014 r. w 
Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydiów Krajowej Sekcji Energetyki i 
Sekcji Elektrowni i  Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność”. Prezydia obu Sekcji 
podjęły decyzję o przygotowaniu projektu harmonogramu działań. Na znak pro-
testu wystosowano apel o oflagowanie obiektów energetycznych w kraju. Odbyło 
się spotkanie Strony Społecznej zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. 
Wystosowano odpowiednie pisma o spotkanie do Ministerstw Gospodarki i Skar-
bu Państwa oraz Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku braku dialogu zostanie 
wystosowane pismo do Pani Premier RP. Omówiono projekt stanowiska do Ko-
misji Krajowej i Pani Premier. 
Podjęto decyzję o nadzwyczajnym spotkaniu Rady KSE w dn. 12.10.2014, na 
które zostanie zaproszony  przedstawiciel Komisji Krajowej. Członkowie Rady 
przygotują stanowiska swoich komisji dot. PUZP. Omówiono konflikt w grupie 
PGE (Łódź- Miasto) w dotyczący wypowiadania przez pracodawcę umów o 
prace w trybie Art.52. 

30.10.2014 Cykliczne spotkanie 
 z Zarządem Enea S.A. 

W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. Tematy poru-
szane podczas spotkania: 

1.Informacja o działaniach zarządu Enea S.A. oraz wynikach finansowych.  
Prezes D. Gepfert przedstawiła wyniki grupy Enea od stycznia do sierpnia 2014r. 
, w rozbiciu na spółki w grupie oraz wyniki ogólne. Ogólnie wynik grupy „jest 
dobry ale nie łatwy”. 

Wykład  prez. D. Gepfert dla strony związkowej. 
Strona związkowa uwzględniając dobre wyniki oraz wytężoną pracę wszystkich 
Pracowników ( coraz mniej osób-PDO , coraz więcej obowiązków) wystąpiła o 
zgodę na wypłacenie premii-nagrody świątecznej. Uwzględniając „pełną 
niezależność” zarządów spółek grupy wskazana byłaby zgoda „mamusi” na 
takie działania w poszczególnych spółkach. Prez. D. Gepfert przedstawiła 
wykład nawiązujący do naszego wniosku, porównując budżet firmy do budżetów 
domowych. Podkreśliła ,że rozpoczęte  inwestycje wymagają „zaciskania 
pasa”, w przeciwnym wypadku będziemy musieli brać większe kredyty w ban-
kach. Z  zaciskaniem pasa kosztem Pracowników już od dłuższego czasu  mamy 
do czynienia, widać to po publikowanych wynikach grupy (za dwa kwartały 
2014 spadek kosztów świadczeń pracowniczych  wyniósł 46 mln. zł.). Niestety 
nie można tego powiedzieć o kadrze menadżerskiej ( widać to po publikacjach 
nawiązujących do horrendalnych zarobkach prezesów w energetyce). Obserwuje-
my też dziwny trend , z jednej strony znacząco zmniejsza się liczbę pracowni-
ków na umowę o pracę ( kolejne edycje PDO) , a z drugiej strony, zwiększa 
się ilość kontraktów menadżerskich, oraz liczba pracowników zatrudnio-
nych na umowach „śmieciowych”. Prez. P. Orlof  podkreślił ,że członkowie 
zarządu siedzą na „ gorących krzesłach” i ich byt zależy głównie od osiąganych 
wyników. Ostatecznie poproszono stronę społeczną o wystosowanie oficjalnego 
pisma do Zarządu Enea S.A. Pracodawca ustosunkuje się do niego, oczywiście 
nie narzucając niczego „niezależnym zarządom” grupy Enea. Strona związkowa 
poprosiła o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy, uwzględniające szczególny cha-
rakter Świąt Bożego Narodzenia, oraz długoletnią tradycję dodatkowych wypłat 
w tym terminie. 
2.Opieka medyczna. Zarząd ustosunkowując się do sugestii związków zawodo-
wych, podjął działania zmierzające do objęcia dodatkową opieką medyczną 
Pracowników w ramach współpracy ze Szpitalami Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych.  Prawdopodobnie w grudniu zostanie sfinalizowana stosowna umo-
wa. 
3.PDO. Zgonie z sugestiami z poprzedniego spotkania ,zarząd rozszerzył ofertę 
PDO dla pracowników Energobudu ( przechodzących z Zakładu Transportu w 
Poznaniu). Odzew był mały ( tylko dwie osoby wyraziły wolę skorzystania z  
dodatkowej oferty).  Zdaniem strony społecznej, przy tak głębokiej restrukturyza-
cji takie oferty powinny być kierowane do  pracowników  wszystkich spółek w 
grupie.  
4.Świadectwa pracy po odejściu na PDO. Zarząd nie widzi możliwości wpisywa-
nia do świadectw pracy Pracownikom odchodzącym na PDO - rozwiązanie umo-
wy o pracę z przyczyn pracodawcy.  Taki wpis miałby znamiona poświadczenia 
nieprawdy w celu uzyskania dodatkowych świadczeń ( zasiłek dla bezrobotnych, 
świadczenie przedemerytalne). Z tego powodu jest nie do przyjęcia przez Zarząd. 
5.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Przeniesienie pracowni-
ków do CUW spowodowało utrudnienia w zakresie obsługi wspólnej działalności 
socjalnej. Administratorem tej działalnosci jest Operator, ale nie ma kim prowa-
dzić obsługi tej działalności. Temat został już załatwiony. Problemów nie będzie, 
w przyszłym roku administratorem wspólnej działalności socjalnej dalej będzie 
Operator. Stosowna informacja zostanie przesłana stronie związkowej. 
6.Ubezpieczenie grupowe typu P. Informacja o przedłużeniu umowy z PZU zbyt 
późno dotarła do Pracowników (mieli mało czasu na zapoznanie się z ofertą 
PZU).  W odpowiedzi  usłyszeliśmy ,że Strona związkowa miała swoich przed-
stawicieli w komisji przetargowej, więc dziwi fakt niedoinformowania Pracowni-
ków. Należy wyciągnąć wnioski za trzy lata , kiedy będzie wygasała obecna 
umowa. Teraz można już tylko przeprosić za zaistniałą sytuację. 
7. Strona społeczna zgłosiła tematy do załatwienia na następnym  spotkaniu:-
zasady funkcjonowania związków zawodowych zawarte w ZUZP, -stan wyko-
rzystania rezerwy finansowej na PDO. 
8. Ustalono termin następnego spotkania- 11.12.2014 r. 
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KONIEC INTERESÓW PARTYJNYCH 
CZAS NA DOBRO WSPÓLNE. 

-233 tys. liczba wszystkich członków sześciu głównych partii politycz-
nych w Polsce reprezentowanych w Sejmie . Z tego tylko ok. 80 tys. 
płaci składki. Czynni członkowie tych sześciu ugrupowań to  
ok. 0.003 % ogółu wyborców. 

MASZ DOŚĆ POLITYKÓW ID Ź I WYBERZ  
KANDYDATÓW BEZPARTYJNYCH 

Aktualnie rządzący Gorzowem do-
prowadzili do tego ,że mamy gdzie 
się bawić i wydawać pieniądze ( Fil-
harmonia, stadion żużlowy, Bulwar 

Nadwarciański, Słowianka).  
Niestety nie zadbali o miejsca pracy. 

 
Dzięki takiej polityce Gorzów Wlkp. się wyludnia. 
Od 2009 r. do 2013 r.- 2079 osób wymeldowało się z Gorzowa .  
W 2013 r. urodziło-1517 dzieci  gorzowian .W tym 200 dzieci 
urodziło się poza Polską , najwięcej w Wielkiej Brytanii-65 i 
Niemczech 38.  1624 gorzowian zmarło w 2013 r. 

W Gorzowie Wlkp. są  najniższe zarobki wśród 18 miast  
wojewódzkich.-3188 zł. (w maju 2014).  Najwyższe zarobki 
były w Warszawie- 5142 zł. 

Dajmy szansę bezpartyjnym kandydatom z  
Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 

-Kandydaci do Rad Powiatów  - 57 osób (Gorzowski,  
Strzelecko – Drezdenecki) 
Kandydaci do Rad Gmin – 30 osób (Dobiegniew,  
Drezdenko, Rzepin) 
- Kandydaci na burmistrzów – 2 osoby (Dobiegniew i Rzepin) 

KOMITET OBYWATELSKI  
SOLIDARNO ŚĆ I MADEJ  

-Kandydat na Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego -  
Ireneusz Madej  
- Kandydaci Na Radnych Gorzowa Wielkopolskiego - 50 
osób. (w tym: 12 aktywnych członków NSZZ „S”, 11 działa-
czy opozycji antykomunistycznej, 12 sportowców /trenerów, 
byłych zawodników/, 5 przedsiębiorców, reszta – działacze 
społeczni i katoliccy. 

Kandydaci na radnych z okręgu nr 2  
Wieprzyce-Sportowa  

1.Dariusz Maciejewski -Wykładowca akademicki, trener  
                                          koszykówki 
2. Krzysztof Gonerski -Energetyk-działacz związkowy. 
3. Jan Palejczyk Inżynier chemik, opiekun młodzieży. 
4. Tomasz Walkowiak -Nauczyciel akademicki, organizator    
                                        obozów młodzieżowych. 
5. Jan Kosicki -Emeryt, działacz związkowy. 
6.Katarzyna Sikorska -Nauczyciel, działaczka katolicka. 
7.Maria Wojciechowska -Księgowa , działaczka społeczna. 
8.Anita Bohdanowicz -Nauczycielka, działaczka katolicka. 
9.Piotr Wawryniuk  -Ślusarz- mechanik, działacz związkowy. 
10.Magdalena Zacharzewska-Logistyk, działaczka  
                                                   charytatywna. 
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1.  Aby nie zostawiać wyboru innym. Każdy domaga się, aby móc sa-
memu decydować o sobie i swoim życiu, a zarazem mnóstwo ludzi 
odpuszcza wybory. Gdzie tu logika? To tak jakby pozwolić sąsiadom 
urządzić swój dom i dać im zgodę na decydowanie o tym, kiedy zjem 
obiad, a kiedy pójdę spać...  
2.  Bo na wyborach liczy się każdy głos. Najgorsze co można zrobić, to 
stwierdzić, że "nie idę na wybory, bo przecież mój jeden głos nic nie 
zmieni". Zwłaszcza, jeśli w ten sposób pomyśli 99% społeczeństwa, a 
pozostały 1% okaże się masochistami . 
3. Aby wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za Polskę. Kto chce, aby 
żyła nam się lepiej, wygodniej i bezproblemowo? Wiem, to było głupie 
pytanie... Tyle, że jeśli społeczeństwo nie idzie na wybory, to kto udo-
wodni politykom, że zależy nam na naszym kraju? W ten sposób polity-
cy unikają odpowiedzialności, bo widzą, że zwykłym Kowalskim jest 

zupełnie obojętne czy za chleb zapłacą 2 zł czy 20 zł. Hej na władzę w 
Internetach? Kto by się tym przejmował!  
4.Bo to nasze prawo. Skoro mamy swoje obowiązki wobec państwa 
(np. płacenie podatków), to dlaczego ludzie nie chcą egzekwować swo-
ich praw? Oceniajmy polityków podczas głosowania, a nie wylewając 
swoje żale i frustrację przed innymi. Swoje zdanie ma każdy, ale tylko 
oddany głos ma szansę cokolwiek zmienić...  
5.  Aby mieć prawo krytykować. W każdych wyborach oddaję swój 
głos, więc mam świadomość, że przynajmniej próbuję zrobić coś, aby w 
Polsce żyło mi się łatwiej. Kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy nie 
chodzą na wybory, a potem mają 
pretensje do całego świata, że 
wybrano takich, a nie innych 
rządzących. 
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DRUŻYNA  KOMITETU  OBYWATELSKIEGO  SOLIDARNO ŚĆ 

Wszyscy kandydaci Komitetu Obywatelskiego  
Solidarność i Madej są bezpartyjni. 



HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

 Krótki wywiad z J. Piechocińskim: 
Moim rozmówcą jest pan  Janusz Piechociński . 

 -Panie Premierze. Kto wygra wybory? 
- Nasz koalicjant.   

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

6.11.1966 6.11.1966 6.11.1966 –––obchody 1000obchody 1000obchody 1000---lecia chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.lecia chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.lecia chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.   
   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    
   
   

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

Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego lata 50Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego lata 50Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego lata 50---tetete   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    
   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-16,02  zł  wartość akcji Enea 31.10.2014  godz.13.08 
-6% zyskały  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-24% o tyle wzrosły zarobki menadżerów z 302 najwięk-
szych spółek w Polsce w 2013 r. 
-3,5 % o tyle wzrosła średnia płaca w przedsiębiorstwach 
w 2013 r.( inflacja wyniosła 3,7 %). 
-14: 1- taki stosunek najlepiej zarabiający do najniżej 
zarabiających  był w Polsce w 2013 r. ( w Czechach- 5.5:1, w 
Słowacji-6:1, na Węgrzech-7:1. 
-8000  mieszkań i 3000 domów zabrali Polakom komorni-
cy w 2013 r. 
-Ponad milion rodaków pracuje w więcej niż na jed-
nym etacie. To o 45 tys. więcej niż przed rokiem. 
-13 miesięcy szuka pracy statystyczny polski bezrobotny. 
-2,2 mln. Polaków  przebywało poza granicami Polski 
dłużej niż trzy miesiące w 2013 r. To o 70 tys. więcej niż 
w 2012 r. 
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„Gdzie miłość Ojczyzny gaśnie, tam przychodzą 
czasy łotrów i szaleńców !”       H. Sienkiewicz 


