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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma  

prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. 

           Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą  

                      współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  JP II 

X lat Enea  Operator 

 

HISTORIA OPERATORA: 
POWSTANIE GRUPY ENEA 

POWSTANIE OPERATORA 

PRYWATYZACJA GK  

PDO= likwidacja miejsc pracy 

POWSTANIE CUW  

OD ZE GORZÓW  
PRZEZ ENEA S.A. 

DO 

OPERATORA 



Od Zakładu Energetycznego Gorzów 
przez Enea S.A. do Enea Operator. 

Historia Enea Operator widziana z Obszaru Gorzowskiego. 
 

KRÓTKO O POWSTANIU ENEA 

17.06.2002 r.  Minister Skarbu Państwa koalicji SLD-PSL  
Wiesław Kaczmarek złożył wizytę w siedzibie Energetyki Poznań-
skiej. Wizyta miała na celu przedstawienie modelu restrukturyzacji 
branży energetycznej oraz programu pilotażowego tego modelu, czyli 
konsolidację spółek energetycznych z północno-zachodniej Polski  
(zdjęcie powyżej). Na spotkanie z MSP zaproszono Zarządy oraz Związ-
ki Zawodowe z Energetyki Poznańskiej S.A. (EPSA), Zielonogórskich 
Zakładów Energetycznych S.A. (ZZE), Energetyki Szczecińskiej S.A.
(ESSA) , Zakładu Energetycznego  Gorzów S.A.(ZEGSA), Zakładu 
Energetycznego Bydgoszcz S.A.(ZEBYD). Minister w krótkim wystą-
pieniu przedstawił plan połączenia w/w zakładów. 29.07.2002 r. MSP 
podjął decyzję o utworzeniu tz. Grupy Zachodniej i połączeniu 5 
spółek w jedną. Wolą MSP było by konsolidację spółek zakończyć 
do końca 2002r.   
17.10.2002r. W Inowrocławiu zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy zarządami grupy P-5 oraz 16 przewodniczącymi zw. zaw. 
występujących w grupie P-5.Porozumienie dotyczyło  przeprowa-
dzenia konsolidacji z poszanowaniem zasad dialogu społecznego, oraz 
zawierało deklarację  zawarcia osobnych porozumień dotyczących 
gwarancji pracy w nowym podmiocie, oraz wolę ujednolicenia 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
W Inowrocławiu ustalono że nowy podmiot powstały z połączenia 
5 Zakładów Energetycznych (ZE) przyjmie nazwę ENEA 
(rozpatrywana była również nazwa PROEN). Podobno przy wy-
borze nazwy znaczenie miała też obecność w Inowrocławiu Elżbiety 
Niebisz (EN) Dyrektor  Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa 
Skarbu Państwa. Od inicjałów EN zaczynały się nazwy wszystkich 
grup energetycznych tworzonych w tamtym czasie. (ENEA, 
ENERGA, ENION, ENERGIA PRO). 
 9-14.12.2002r.-W Baranowie odbyły się  negocjacje  porozumienia 
w sprawie zasady przechodzenia pracowników do innego praco-
dawcy oraz zabezpieczania interesów pracowniczych w tym procesie. 
Po długich i ciężkich negocjacjach udało się w sobotę 14 grudnia o 
godz. 4.00 uzgodnić treść Porozumienia oraz parafować je przez za-
rządy i związki zawodowe. Formalne podpisanie porozumienia nastą-
piło 18.12.2002r. w Zielonej Górze. (Porozumienie Zielonogór-
skie) . Porozumienie zawierało między innymi 10 letnie gwarancje 
zatrudnienia w nowo powstałym podmiocie. 
17.12.2002 r. Odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Ak-
cjonariuszy 5 ZE na których MSP-W. Kaczmarek podjął decyzję 
o połączeniu spółek z północno-zachodniej Polski. W obecności 
notariusza podpisano akt utworzenia od 1.01.2003 Grupy Energetycz-
nej Enea S.A. 
2.01.2003 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu o 
powołaniu nowej spółki- Grupy Energetycznej Enea S.A. powstałej z 
połączenia Energetyki Poznańskiej S.A. (EPSA) , Zielonogórskich 
Zakładów Energetycznych S.A. (ZZE) , Energetyki Szczecińskiej S.A.
(ESSA) , Zakładu Energetycznego Gorzów S.A.(ZEG SA), Zakładu 
Energetycznego Bydgoszcz S.A.(ZE BYD) 
Powołano zarząd Enea S.A. w składzie: prezes Jerzy Gruszka (EP 
SA) , vice prezesi: Andrzej Kielich (ZZE)  Marek Malinowski (ZE 

BYD),  Henryk Szałek ( ZEG SA) ,  Dariusz Wieczorek (ESSA). 
Przedstawicielom Załogi zagwarantowano 4 miejsca w Radzie Nad-
zorczej Enea S.A. 

Ojcowie założyciele Enea S.A. 

 

POWSTANIE  
ENEA  

OPERATORA 

 

 

DYREKTYWA 2003/54/WE PARLA-
MENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 czerwca 2003 r. doty-
cząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i 
jej implementacja do prawa polskiego doprowadziła  4 marca 2005 
roku do zmiany  Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -Prawo 
energetyczne. Podstawową przyczyną jej uchwalenia była koniecz-
ność dostosowania polskiego porządku prawnego do unijnych regula-
cji odnoszących się do wewnętrznego rynku energii elektrycznej i 
gazu. Nowelizacja ustawy przyjmowana była w trybie pilnym, ze 
względu na fakt, iż termin implementacji  dyrektywy energetycznej  
upłynął 1 lipca 2004 roku. Do najważniejszych zmian Prawa Ener-
getycznego  zaliczyć należy definicje pojęć przesyłania, dystrybucji i 
sprzedaży paliw i energii. Pojawiły się pojęcia Operator  Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD) i Operatora Systemu Przesyłowego 
(OSP).Rozdzielenie poszczególnych rodzajów działalności przed-
siębiorstw energetycznych (dystrybucja i handel), na mocy przepisów 
wspólnotowych, tj. ostateczne prawne rozdzielenie działalności miało 
nastąpić nie później niż z dniem 1 lipca 2007 roku (art. 22 pkt 2 
nowelizacji). Przekroczenie tego terminu wiązało się z karami 
finansowymi za każdy miesiąc zwłoki.  
Od marca 2005 r. trwała dyskusja w branży energetycznej jak najlepiej 
rozdzielić handel i dystrybucję w istniejących grupach energetycz-
nych  ( ENEA,ENERGA, ENION, ENERGIA PRO). Preferowa-
nym przez stronę związkową modelem reorganizacji energetyki było 
wydzielenie handlu z istniejących struktur grup energetycznych. 
Brak uzgodnień na szczeblu krajowym oraz zbliżający się termin gra-
niczny reorganizacji energetyki wynikający z Dyrektywy UE imple-
mentowanej do Prawa Energetycznego (1.07.2007 r.) oraz ryzyko 
podejmowania decyzji bez stosownych uzgodnień spowodował powo-
łanie w ramach Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność –
Komitetu Protestacyjnego. Komitet zaplanował  na  16.03.2007 
manifestację  energetyków w Warszawie .  
 

12.03.2007 w obecności  Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Janusza Śniadka,  
Minister Skarbu Państwa (MSP)- Wojciech Jasiński  i Minister Gospo-
darki (MG)-Piotr Woźniak  podpisali  z przedstawicielami Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność  protokół uzgod-
nień. Uzgodnienie zwierało między innymi wzorcowy model reorgani-
zacji energetyki . Rekomendowanym modelem było wydzielenie 
obrotu jako spółki zależnej (100 % od OSD) chyba ,że strona spo-
łeczna w danej grupie energetycznej zaakceptuje inne rozwiąza-
nie. Podpisanie uzgodnień spowodowało odwołanie planowanej na 
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16.03.2007 r. manifestacji w Warszawie. Niestety inne organizacje 
związkowe działające w energetyce nie uznawały tego porozumie-
nia, argumentując swoje stanowisko tym, że nie byli sygnatariu-
szami tego dokumentu. 

11.04.2007 Pikieta przed Siedzibą Enea w Poznaniu  

Mimo uzgodnień na szczeblu kraju w Enea nie dochodziło do 
uzgadniania i wdrażania preferowanego modelu restrukturyzacji 
energetyki. 11 kwietnia 2007 w Poznaniu przed siedzibą Enei na 
ul. Nowowiejskiego odbyła się manifestacja przeciwko braku dialogu 
w naszej firmie ,nie respektowaniu zawartych porozumień  w tym 
również w sprawie OSD. W około 700 osobowej reprezentacji pra-
cowników nie zabrakło oczywiście naszych przedstawicieli z tere-
nu Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp-143 osoby. (zdjęcie poniżej) 

Czas uciekał, a stosownych uzgodnień nie było. Pojawiła się za to 
informacja o planach wydzielenia OSD do spółki córki Enea.  
31.05.2007 po potwierdzeniu  informacji o planach wydzielenia do 
spółki córki dużego OSD na szczeblu Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność powołaliśmy do życia Komitet Strajkowy.  
Później do Komitetu  przystąpiły pozostałe organizacje związkowe z 
Enei.1.06.2007 Spotkanie Komitetu Strajkowego z Zarządem Enea 
S.A. ( Andrzej Marciniak, Rajmund Gral, Wojciech Piniarski, Marek 
Hermach, Maciej Górski) or az przedstawicielami MSP  i MG   
(Michał Krupiński ,Krzysztof Tchórzewski). Próbowano nas prze-
konać do celowości wydzielenia dużego OSD do spółki. Tarcza podat-
kowa ,wartość dodana -to główne argumenty, które miały nas prze-
konać do takiego modelu reorganizacji energetyki. Nie przekonały 
nas. 11.06.2007 Komitet Strajkowy wystosował  do Ministra Skarbu 
Państwa wotum nieufności dla Zarządu Enea S.A. 18.06.2007 Dele-
gacja Komitetu Strajkowego udała się w Ministerstwa Skarbu Państwa 
i Michałowi  Krupińskiemu przekazała powody wystosowania 
wotum nieufności. J ednym z nich był nieakceptowalny model wy-
dzielania OSD.  
 

25.06.2007 Zgłosiliśmy żądanie wycofania się z podjętych działań 
zmierzających do wydzielenia zdecydowanej większości pracowników 
do spółki Enea Operator. Nasz model był zgodny z uzgodnieniem z 
dnia 12.03.2007(wydzielenie obrotu) podpisanym przez MG ,MSP w 
obecności Premiera RP i Szefa Solidarności.  
 

 

28.06.2007 Obradująca w  Sierakowie Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea (KM ) (na zdjęciach powyżej) w odpowiedzi 
na działania Zarządu Enea- dążenie do wydzielenia dużego OSD z 
majątkiem do spółki Enea Operator przekształciła się w - Komitet 
Strajkowy  i ogłosiła na poniedziałek 2.07.2007 r. w godzinach 7.00
-9.00. dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Do Komitetu Strajkowe-
go nie przystąpiły pozostałe organizacje związkowe. 

28.06.2007 Sieraków przedstawiciele zarządu Enea S.A. 

Podczas obrad KM do Sierakowa przyjechał zarząd Enea S.A. 
oraz organizacje związkowe -rozpoczęły się negocjacje uzgodnień 
w zakresie OSD. KM wytypowała zespół negocjacyjny, pozostali 
członkowie Komisji  wrócili do swoich Oddziałów przygotowywać 
akcję strajkową. Podczas negocjacji zarządem poinformowano 
nas, że  Walne  Zebranie Akcjonariuszy ENEA –MSP podjęło decy-
zję, że 1 lipca 2007 r. nastąpi  przeniesienie zintegrowanej części 
przedsiębiorstwa (majątek sieciowy + załoga) z Enea S.A. do Enea 
Operator Sp. z o.o. Postawiono nas pod ścianą. 29 06.2007 r. 
„ktoś” z Poznania mailowo odwołał akcję strajkową.  

Dwugodzinny 
strajk odbył się  
jednak w PE 
Rzepin -po 
ogłoszeniu akcji 
strajkowej nie 
odbierali maili. 
 

 Wobec zaistnia-
łych faktów aby 
zapewnić mak-

symalne zabezpieczenie  interesów i praw Pracowników przeno-
szonych do nowego pracodawcy Enea Operatora (EO) podjęliśmy 
negocjacje nad Trójstronnym Porozumieniem Zbiorowym  na 
podstawie art.26,1 ustawy o związkach zawodowych . 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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29.06.2007 Negocjacje w  Sierakowie 

Po długich negocjacjach 29.06. 2007 r. Ok. godz.24.00 zawarliśmy 
porozumienie. Ważniejsze zapisy porozumienia: 
-3800 pracowników-przeszło do EO  na podstawie art. 174,1 KP- 
urlopowanie na okres 10 lat do innego pracodawcy-Dotyczyło to 
osób uprawnionych  do akcji Enea –zaliczenie stażu pracy w Enea 
Operator, do stażu akcyjnego. ( W 2010 r. ówczesny Prezes Enea 
S.A. Maciej Owczarek nie respektował tych zapisów –nie zaliczono 
okresu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego). Oddaliśmy spra-
wę do Sądu. Sądy I i II instancji  podzieliły  pogląd pracodawcy, i 
nie zaliczono nam okresu od lipca 2007-do marca 2010 do stażu 
akcyjnego.  (wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie -12.10.2012, 
Sądu Okręgowego w Gorzowie -8.04.2015 r.). 
Tym sposobem spora grupa Pracowników otrzymała mniejszą 
liczbę akcji pracowniczych.  
-2100 pracowników-przeszło do EO na podstawie art.23,1 KP- 
przejście do innego pracodawcy –nie mający uprawnień do akcji 
(zatrudnili się po momencie komercjalizacji w 1993 r.). 
-wzrost płacy zasadniczej każdego pracownika o 150 zł. 
-1000 zł –nagroda jednorazowa dla każdego pracownika. 
- porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy ( ZUZP) Enea S.A. W EO do czasu wynegocjowania nowego 
ZUZP  obowiązywało porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A.  
(Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)  w Poznaniu wpisała je do rejestru 
Porozumień o stosowaniu ZUZP- 17.10.2007) 
-przedłużenie gwarancji zatrudnienia do 31.12.2018 r. dla wszyst-
kich pracowników  zatrudnionych na dzień przejścia. 
-1000 zł na każdego zatrudnionego na ZFŚS z zysku Operatora za 
2007 r   
-wpłata 15% z zysku Operatora za 2007 r. na fundusz załogi. 
-kontynuowanie PPE Commercial Union w Enea – w Operatorze-

ciągłość ubezpieczeniowa. 
-struktura organizacyjna Operatora oparta będzie na 5 istnieją-
cych Oddziałach Dystrybucji. 
Zagwarantowaliśmy też miejsce w zarządzie Operatora dla przed-
stawiciela Załogi, oraz dwa miejsca w Radzie Nadzorczej. 
Do Enea Operator przeszło ponad 90% załogi Enea S.A. w tym 100% 
załogi Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
W/W porozumienie było ostatnim w, którym udało nam się zawrzeć 
zapis o gwarancjach zatrudnienia. 

Strona pracodawcy i związkowa podpisują  porozumienie z Sierakowa. 

W takich okolicznościach powstała Spółka Enea Operator. 
Teraz kilka najważniejszych faktów z 10 letniego okresu istnienia 
Operatora. 

PRYWATYZACJA  
GK ENEA. 

Podczas 14 letniej historii Grupy Enea do-
szło do kilku prób prywatyzacji. Zaintereso-
wani kupnem Enei byli: Niemcy (RWE), 
Szwedzi (Wattenfall), Francuzi (EDF i 
GDF Suez), Czesi (EPH) i Kulczyk Hol-
ding. Nasze protesty w Warszawie i nie 
tylko, udaremniły te próby. Szkoda tylko 
kilkunastu milionów złotych wydanych 
na doradców prywatyzacyjnych.  
Jedyną akceptowalną przez nas formą pry-
watyzacji była prywatyzacja przez War-
szawską Giełdę Papierów Wartościowych 
( z zachowaniem większościowego pakietu przez Skarb Państwa). 
Ostatecznie doszło do takiej prywatyzacji, ale próbowano nas oszukać 
i nie udostępnić uprawnionym osobom pakietu akcji pracowniczych.  

7.02.2011 Warszawa –pikieta przed Ambasadą Francji  

Jak przebiegał ten proces chronologicznie przedstawiamy poniżej: 
Na początku 2008 nasz ówczesny właściciel Minister Skarbu Pań-
stwa zdecydował o prywatyzacji bez stosownych uzgodnień ze 
stroną społeczną. (pakiet socjalny)  Nasze późniejsze działania 
wynikały właśnie z tych decyzji. 
8.04.2008 w Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność.- w sprawie prywatyzacji  ENEA S.A. (bez sto-
sownych uzgodnień z Przedstawicielami Załogi) Wszczęte spory 
zbiorowe i rokowania nie przynosiły spodziewanych efektów, człon-
kowie Komisji podjęli uchwałę o przekształceniu się w Komitet Prote-
stacyjny w związku  z dotychczasową postawą Ministerstwa  Skar-
bu Państwa (MSP) w zakresie prywatyzacji naszej Firmy. Podjęli-
śmy też dwa stanowiska .Jedno wzywające zarząd Enea i MSP do 
podjęcia konstruktywnego dialogu w procesie prywatyzacji. Drugie 
stanowisko adresowane jest do Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
Solidarność i dotyczyło  zorganizowania ogólnopolskiej manifestacji 
przed siedzibą MSP w Warszawie (w przypadku dalszego pomija-
nia strony społecznej w procesie prywatyzacji Enea S.A. )  
27.05.2008 Spotkanie  
NSZZ Solidarność w MSP  
w Warszawie. (zdjęcie po prawej). 

W Warszawie doszło do długo oczekiwa-
nego spotkania naszych przedstawicieli  z 
V-ce ministrem Janem Burym. Wśród 
tematów poruszanych na spotkaniu były te 
najważniejsze dla nas:  
-prywatyzacja Enea S.A. –akcje pra-
cownicze (min .Bury wręczył nam pro-
jekt porozumienia w tej sprawie) 
-fundusz prywatyzacyjny –świadczenie pieniężne dla pracowni-
ków  GK Enea nie posiadających praw do akcji ( zgoda MSP na 
zawarcie porozumienia w tym temacie). 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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 -ekwiwalent dla pracowników ELKO za akcje pracownicze-

(błogosławieństwo MSP). 
Strona społeczna podkreśliła, że nie dopuści do prywatyzacji  Enea 
S.A. bez uwzględnienia w tym  procesie Interesów Pracowniczych. 
 

28-29.05.2008 Rokowania z Zarządem Enea S. A. kończące spory 
zbiorowe. 
W Zdroisku odbyły się rokowania w ramach prowadzonych spo-
rów zbiorowych w Enea S.A.29.05.2008 o godz.2.00 udało się pod-
pisać  porozumienia kończące prowadzone  spory .  

Przedstawiciele KM NSZZ Solidarność Enea podczas negocjacji w Zdroisku. 

Trójstronne porozumienie dotyczące zabezpieczenia interesów pra-
cowniczych w procesie prywatyzacji zostało podpisane przez stro-
nę związkową i zarząd  Enea S.A. wymagało jeszcze podpisania przez 
MSP (ostatecznie minister  nie podpisał tego porozumienia). Osobne 
porozumienie dotyczyło pracowników nie posiadających praw do 
akcji. Utworzono  fundusz na jednorazowe świadczenie pieniężne 
(14,5 mln. zł) oraz zwiększono nagrody na Dzień  Energetyka  o 
500 zł.  

Członkowie  Enea S.A. podpisują Porozumienie ze Zdroiska. 

Od prawej Marek Hermach ,  Paweł Mortas. 

17.11.2008-Debiut Enea S.A. na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych (WGPW). 
Enea S.A. zadebiutowała na WGPW- oferta wyniosła blisko 2 mld zł. 
Do inwestora branżowego (Watenfal- Szwecja państwowa firma 
energetyczna ) trafiło  82.395.573 
akcji, co stanowi 18,67 proc. 
udziału w kapitale zakładowym 
spółki. Transza inwestorów in-
stytucjonalnych krajowych wy-
nosi 1,44 proc. akcji, a zagra-
nicznych 2,63 proc. W transzy 
inwestorów detalicznych jest 
0,78 proc. akcji. Cena emisyjna 
Enei została ustalona na 20,14 zł 
dla inwestorów branżowych, i z 
upustem 20 % - 15,40 zł dla inwe-
storów instytucjonalnych i deta-
licznych. Niestety przyjęta formuła 
prywatyzacji (akcje nowej serii) 
nie spowodowała udostępnienia 
akcji Pracownikom !!! Taka 
forma prywatyzacji spotkała się z 
protestami strony społecznej. Se-
kretarz Stanu w MSP- Jan Bury 
przekazał stronie społecznej Oświadczenie MSP -Aleksandra Grada 

w, którym minister  stwierdził ,że dołoży wszelkich starań aby drugi 
etap prywatyzacji Enea S.A. został przeprowadzony w sposób umożli-
wiający nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnionych pracowni-
ków.  W maju 2009 r. w Sądzie w Gorzowie Wlkp. złożyliśmy  
pozew przeciwko MSP. Sądy I i II instancji oddaliły nasze powództwa 
(odpowiednio 12.10.2009 i 2.03.2010 r.)  
10.02.2010-MSP sprzedało 16.05 %  akcji Enei  
(drugi etap prywatyzacji).  
MSP poprzez WGPW sprzedało 70,85 mln  akcji Enei po 16 zł za 
akcję (16.05 %)na  kwotę 1,134 miliarda złotych.  80 %  ofer ty 
zostało uplasowane wśród krajowych inwestorów instytucjonalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem alokacji dla polskich funduszy eme-
rytalnych (OFE), którym przydzielono 60 % oferowanych akcji. Ta 
forma prywatyzacji uruchomiła pakiet akcji Pracowniczych. Nie-
stety sposób podziału akcji nie został uzgodniony ze stroną społeczną. 
Podział akcji na grupy stażowe był bardzo niesprawiedliwy. Mimo 
gwarancji zawartych w Porozumieniu ze Zdroiska, do stażu akcyjnego 
nie zaliczono stażu pracy w Operatorze. Złożyliśmy pozwy sądowe 
w tym temacie. Sądy oddaliły powództwa przeciwko Enea S.A. 
 

PROGRAMY DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ (PDO) 
Od momentu powstania Enea w 2003 r. stale dążono do ograniczenia 
zatrudnienia. Na początku przyjęto zasadę 3 do 1 ( stosunek od-
chodzących na emeryturę do nowych przyjęć). Później stosowano 
zasadę 5 do 1. Aż doszło do sytuacji, że decyzję o przyjęciach podej-
mowały zarządy spółek w Poznaniu. Większość pracowników po-
siada wywalczone przez związki zawodowe gwarancje zatrudnienia do 
końca 2018 r., dlatego  dodatkowo w celu ograniczania zatrudnienia  
stosowano zachęty  w postaci -PDO ( odprawa finansowana za 
rozwiązaniem umowy o pracę z inicjatywy pracownika)  Taka 
polityka spowodowała znaczne ograniczenia miejsc pracy w Grupie 
Enea. 
Pierwszy program inwestowania  dobrych wyników GK Enea w 
likwidację miejsc pracy (PDO) uruchomiono 7.09.2011 r. Od samego 
początku byliśmy przeciwko PDO dlatego nie uczestniczyliśmy w 
pracach zawiązanych z opracowywaniem kolejnych edycji PDO. Czte-
ry programy PDO doprowadziły do tego, że  na dzień 1 stycznia 
2017 r. na terenie byłego Zakładu Energetycznego  Gorzów  zli-
kwidowano -289 miejsc pracy. ( to jeszcze nie koniec –aktualnie 
trwa kolejna edycja Programu  PDO).  
Więcej stacji WN/SN, SN/NN, Linii  WN SN NN, Więcej statysty-
ki, większe wymagania jakościowe, a etatów mniej… Za 2016 r. 
GK Enea wypracowała-849 mln zł zysku netto. Jak widać zyski 
dalej inwestowane są  w likwidację dobrych miejsc pracy 
( PDO) !!! W grudniu 2012 „zgodę” na skorzystanie z PDO otrzymał  
wieloletni dyrektor ZE Gorzów, a później Oddziału Dystrybucji 
Gorzów –Henryk Szałek (pełnił te funkcje od 1992 r.) Miał to być 
początek likwidacji OD Gorzów (połączenie z OD Szczecin). Funk-
cję dyrektora OD Gorzów od 1 grudnia 2012 r. do 15.04.2014  r. pełnił 
dyrektor OD Szczecin Janusz Pydo. Od kwietnia 2014 do dnia 
dzisiejszego dyrektorem OD Gorzów jest Edward Bułkowski ( w 
dniu awansu kierował Rejonem Dystrybucji Dębno oraz Rejonem 
Dystrybucji Gorzów).   
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RESTRUKTURYZACJA -PRÓBA LIKWIDACJI  
DWÓCH ODDZIAŁÓW DYSTRYBUCJI 

 

Od stycznia 2012 zarząd Operatora pod przewodnictwem Artura  
Różyckiego spionizował służby finansowo- księgowe i obsługi 
klienta. (przełożonymi tych Pracowników nie byli już dyrektorzy w 
OD, tylko dyrektorzy Departamentów w Poznaniu). Pracowników 
z w/w pionów  wzywano na rozmowy bez świadków i wręczono im 
porozumienia zmieniające. Dla niektórych z nich wiązało  się to z 
pogorszeniem warunków pracy i płacy –degradacje. Stanowiło to 
naruszenie Porozumienia Zielonogórskiego  z dnia 18 grudnia 
2002 r. § 5 ust. 1.  Oraz Porozumienie z dnia 29 czerwca 2007r z 
Sierakowa  w § 4 ust. 3 porozumienia  przewidywał „zachowanie 

regulaminów organizacyjnych  Oddziałów Dystrybucji w niezmienio-

nym kształcie”. Zastraszenie (rozmowy w cztery oczy) i tworzenie 
psychozy powodowało, że Pracownicy podpisywali porozumienia 
zmieniające (metoda się sprawdziła, dlatego ponownie zastosowa-
no ją przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych). Prowadzona 
akcja protestacyjna nie przynosiła skutków. Zarząd Operatora zapo-
wiedział dalszą pionizację (służby IT) , oraz zaplanował likwidację 43 
Posterunków Energetycznych , 15 Rejonów Dystrybucji i  2 Od-
działów Dystrybucji ( Gorzów miał być przejęty przez OD Szcze-
cin, a  Zielona Góra przez OD Poznań). Od grudnia 2012 r. zaplano-
wano nawet odejście na PDO Dyrektora OD Gorzów (H. Szałka). W 
jego miejsce powołano Dyrektora OD Szczecin ( J. Pydo) , który 
do IV 2014 r. kierował dwoma OD. 

Plan likwidacji dwóch Oddziałów Dystrybucji (Gorzów i Zielona Góra) 

5 stycznia 2007 r. złożyliśmy żądanie wycofania się z działań 

 łamiących prawo-wejście w spór zbiorowy. 
Nieuznawanie sporu zbiorowego przez zarząd Operatora  spo-
wodowało powołanie  Komitetu Protestacyjno- Strajkowego w 
Operatorze- 20.02.2012r.  i powiadomienie Ministra Pracy i  
Polityki Społecznej (MPiPS) o zaistniałej w Operatorze Sytuacji. 
19.03.2012  MPiPS uznało spór w Operatorze i wyznaczyło na  
mediatora  Kazimierza Kloca z listy mediatorów MPiPS.  Zarząd 
dalej nie uznawał sporu i nie podejmował rokowań. 
 27.03.2012 przeprowadziliśmy referendum Strajkowe w Enea 
Operator. Wyniki referendum w Oddziale Dystrybucji Gorzów 
Wlkp.: W referendum wzięło udział 526 pracowników tj.73,67 % 

uprawnionych , za strajkiem opowiedziało się 513 pracowników tj. 
97,53 % biorących udział w referendum strajkowym. Zbiorcze wyniki 
w Enea Operator. Na ogólną liczbę pracowników Operatora-5354 w 
referendum wzięło udział- 3915 osób tj.73,12 % . Za strajkiem 
opowiedziało się 3811 pracowników tj. 97,34 %.   
Zarząd dalej nie uznawał sporu zbiorowego. 
30.05.2012  W Teatrze Wielkim w Poznaniu  Operator świętował 
swoje piąte urodziny. O godną oprawę tak ważnego wydarzenia zad-
bała prezenterka telewizyjna Anna Popek. Jak zwykle przy tego 
typu okazjach były wystąpienia oficjeli  oraz zaproszonych gości.   
Był między innymi minister gospodarki  Adam Szejnfeld. W części 
artystycznej wystąpił zespół „MOCarta”.  

                                       W środku prezes Operatora A. Różycki. 
  
Ogólnie jak to mówi młodzież było 
słitaśnie. Tą  sielankową imprezę 
zakłóciło dwóch członków Prezy-
dium Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea (K.  
Nawrocki i K. Gonerski).  
-zdjęcie poniżej. 
Ubrani w kamizelki używane pod-
czas manifestacji wnieśli na miejsce 
uroczystości transparent na , którym 
widniały napisy:  
„Pięć lat łamania prawa w Enea 
Operatorze, Enea Operator –
likwidator Oddziałów Dystrybucji, 
Rejonów Dystrybu-
cji ,Posterunków Energetycznych, 
Enea Operator –nieustanne spory 
zbiorowe”. 

 

13.06.2012 Powołaliśmy Komitetu  
Strajkowy NSZZ Solidarność 

Bezpośrednią przyczyną zaostrzenia 
prowadzonego od stycznia 2012  protestu było prowadzenie restruktu-
ryzacji łamiącej wcześniej zawarte porozumienia oraz utrudnianie 
legalnego prowadzenia sporu zbiorowego.  
Komitet Strajkowy ogłosił ,że w dniu 18.06.2012 w godzinach7.00-

9.00 i 19.00-20.00 odbędzie się strajk ostrzegawczy na terenie dzia-
łania Enea Operator.  
W przypadku braku reakcji ze strony zarządu Operatora  tj. podjęcia 
mediacji w sporze oraz konstruktywnego dialogu akcja strajkowa mia-
ła być kontynuowana. Pozostałym Organizacjom Związkowym działa-
jącym w Operatorze przekazaliśmy  uchwałę o strajku ostrzegawczym 
oraz  zaprosiliśmy ich do wspólnej walki w obronie miejsc pracy. 
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Niestety nasze zaproszenie pozostało bez odzewu. 
16.06.2012 Zarząd Enea Operatora doniósł do Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (ABW), że „związkowcy z Solidarności 
planują wyłączyć prąd w trakcie meczu Irlandia-Włochy”- który 
odbywał się w Poznaniu w ramach Mistrzostw Europy EURO 2012. 
Miało to spowodować zagrożenia dla życia i zdrowia kibiców prze-
bywających na stadionie w Poznaniu. ABW wezwała, przesłuchała 
i po złożeniu wyjaśnień wypuściła na wolność wszystkich członków 
Komitetu Strajkowego Enea.  
18.06.2012 odbył się dwugodzinny Strajk Ostrzegawczy w Enea 
Operator . Akcję strajkową zbojkotowały inne związki zawodowe a 
jeden ze związków wydał nawet oświadczenie z , którego można 
było się dowiedzieć ,że „strajk może zostać uznany za nielegalny i w 

stosunku do uczestników strajku mogą być wyciągnięte  

konsekwencje”. Akcję strajkową poparła zdecydowana większość 
Załogi Operatora. 

18.06.2012 r. Strajk w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

22.06.2012 Obradował Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność. 
Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie akcji strajkowej. 
Komitet Strajkowy Enea  w związku z zaproszeniem na mediacje 
w dniu 25.06.2012 w geście dobrej woli postanowił  zawiesić dalszą 
akcję strajkową 

 25.06. 2012 Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Prezydium 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego ( WKDS ) zajmowało 
się napiętą sytuacją w Operatorze. Na WKDS przybył zarząd Operato-
ra, członkowie Komitetu Strajkowego ( KS ) Enea oraz przedsta-
wiciele pozostałych organizacji związkowych działających w Opera-
torze.( nie uczestniczących w akcji strajkowej). W trakcie spotkania 
do uczestników dołączył mediator. Kazimierz Kloc .Efektem prac 
prof. Kloca było oświadczenie stron sporu, zakładające zawieszenie 
działań zmierzających do łączenia i wydzielenia do nowych  
struktur jednostek organizacyjnych oraz wstrzymania dalszego  
protestu.  

Stronu sporu podpisują oświadczenie w Wojewody Wielkopolskiego 

W celu obrony Energetyki Gorzowskiej odwiedziliśmy również 
Biura Poselskie Parlamentarzystów Lubuskich : Witolda Pahla, 
Elżbiety Rafalskiej, Krystyny Sibińskiej Macieja Mroczka Bożeny 

Sławiak. Tylko E. Rafalska  kilkukrotnie wystosowała zapytania i 
interpelacje  poselskie w naszej sprawie. O planach likwidacji poinfor-
mowaliśmy również Prezydenta Gorzowa i Radę Miasta.  
Wszystkie te działania przyniosły pozytywny efekt-zarząd w 2012 
r. wycofał się z planów likwidacji OD RD i PE. 
 

Pomysł likwidacji Oddziałów i Rejonów Dystrybucji jak do tej 
pory nie powrócił , ale pod koniec  2014 r. wrócono do pomysłu 
likwidacji (łączenia) Posterunków Energetycznych. 
4.09.2014 r. przedstawiono nam autorski  projekt zarządu Enea 
Operatora pod przewodnictwem Michała Jarczyńskiego:  

„ Harmonizacja Oddziałów Dystrybucji (OD), standaryzacja  
Posterunków Energetycznych (PE), przebudowa pomiarów, 

 reorganizacja służb ruchu”.  

Baranów prezes M. Jarczyński przedstawia projekt zarządu Operatora. 

Projekt zakładał standaryzację Posterunków Energetycznych (PE). PE 
podzielono w zależności od posiadanej infrastruktury oraz liczby 
klientów na cztery grupy: 1. Wielkomiejskie ( Poznań, Bydgoszcz, 
Szczecin). 2.Miejskie typu A ( Gorzów Wlkp. , Zielona Góra, Inowro-
cław ). 3. Miejskie typu B – 15 PE ( żaden z terenu OD Gorzów)- 4. 
Trenowe -91 PE w tym 14 z OD Gorzów.  
Standaryzacja zakładała  zmniejszenie liczby PE z 138 do 112. Do 
likwidacji przewidziano między innymi 4 PE  z OD Gorzów 
( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, Dobiegniew). 

4.09.2014 Uczestnicy spotkania w Baranowie 

Zażądaliśmy zawarcia porozumienia minimalizującego skutki 
społeczne proponowanych zmian. Pracodawca  nie widział takiej 
 potrzeby, twierdził,  że dogada się z zaineresowanymi Pracownikami.  
Likwidacja PE dla wielu osób wiązała się ze zmianą miejsca pracy i 
dojazdami do nowego miejsca pracy.  
Niestety sprawdzone wcześniej metody (rozmowa w 4 oczy, strasze-
nie, psychoza) sprawiły, że  pracodawca „dogadywał” się z 

 Pracownikami, którzy podpisywali niekorzystne porozumienia 
zmieniające, nie rekompensujące nawet zwrotu kosztów dojazdu 
do nowego miejsca pracy.  
Tym sposobem  odebrano związkom zawodowym możliwość negocjo-
wania warunków przechodzenia do nowych miejsc pracy. 
 Jedyną osobom w Oddziale Dystrybucji Gorzów , która odmówiła 
podpisania porozumienia zmieniającego był Jarek Soniewski  z PE 
Dobiegniew.  Jarkowi wręczono wypowiedzenie zmieniające i podob-
nie jak innym zaproponowano rekompensatę finansową za dojazdy do 
nowego miejsca pracy. Zaproponowana kwota nawet w połowie nie 
rekompensowała kosztów ponoszonych na dojazdy. Jarek nie przyjął 
nowych warunków, dlatego 1.06.2015 r.  podziękowano  Mu za 
pracę. Jarkowi zapewniliśmy opiekę prawną i skierowaliśmy  
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sprawę do Sądu. Sprawa w Sądzie zakończyła się 15 marca 2016 r. 
zawarciem ugody, i podpisaniem umowy o pracę na uzgodnionych 
warunkach ( rekompensujących czas pozostawania bez pracy oraz  
koszty dojazdu do nowego miejsca pracy w PE Strzelcach 

 Krajeńskich). 

Jarosław Soniewski na terenie zlikwidowanego PE Dobiegniew. 

Kolejnym punktem autorskiego programu  Operatora był: 
Projekt harmonizacji zreorganizował też Służby Ruchu. Wprowa-
dzono trójpoziomową strukturę hierarchiczną: - Jedna Centralna Dys-
pozycja Mocy- (CDM) w Poznaniu , - Pięć Oddziałowych Dyspozy-
cji Stacji- (ODS) powstałych z Zakładowych Dyspozycji Mocy 
(ZDM) , - Jedenaście Regionalnych Dyspozycji Mocy (RDM) powsta-
łych z Rejonowych Dyspozycji Ruchu (RDR). 32 RDR poddano we-
ryfikacji w wyniku której powstało 11 RDR –docelowo RDM. 
Proces ten rozłożono w czasie do końca pierwszego kwartału 2018 
r. Na terenie OD Gorzów obecnie funkcjonuje jedna Zakładowa 
Dyspozycja Mocy (ZDM) oraz dwie Rejonowe Dyspozycje Ruchu 
(RDR)  powstałe z połączenia 5 RDR (Gorzów przejął Międzychód 
i Choszczno, a Dębno przejęło Sulęcin ). 
Ponownie „dogadując” się z Pracownikami odmówiono związkom 
zawodowym możliwość negocjowania nowych warunków pracy. 
Od stycznia 2018 ma nastąpić nowy podział zadań i kompetencji, 
któremu ma towarzyszyć zmiana nazewnictwa zawarta w projekcie. 
 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
(CUW) 

Wstępem do pomysłu powołania CUW było zabra-
nie dyrektorom Oddziałów Dystrybucji  służb 
finansowo- księgowych i obsługi klienta 
(pionizacja-podległość pod Departamenty w 
Poznaniu). Nastąpiło to od 1 stycznia 2012 r. 

Przenoszenie Pracowników do CUW nastąpiło bez spisania sto-
sownego  porozumienia !!!    Pierwszy raz w historii GK Enea 
pracodawcy zdecydowali się na przenoszenie Pracowników do 
nowego podmiotu bez uzgodnień ze związkami zawodowymi.  

W grudniu 2013 r. podjęto nawet próby  zawarcia porozumienia w tym 
temacie, jednak ostatecznie porozumienie spisali tylko pracodawcy z 
GK Enea. Porozumienie gwarantowało zachowanie dotychczaso-
wych uprawnień na dzień przyjścia do nowego pracodawcy.  
Później już niczego nie gwarantowało . Deklaracje, że „NIKT NA 
NICZYM NIE STRACI” okazały się perfidnym  kłamstwem. 

10.12.2013- Poznań  Hotel Moderno rozmowy, które nie doprowadziły  

do zawarcia porozumienia. 

Brak porozumienia w sprawie przenoszenia Pracowników do CUW 
zmusił nas do podjęcia zdecydowanych działań. 
31.01.2014 r. wszystkie związki zawodowe działające w Enea Ope-
rator skierowały  żądanie wycofania zgody zarządu na przenoszenie 
Pracowników Operatora do Enea Centrum  zawartej w 
„POROZUMIENIU RAMOWYM PRACODAWCÓW GRUPY 
ENEA”. Zarząd Operatora pod przewodnictwem prez. A.  
Różyckiego przyjął za metodę działania , nieuznawanie sporów 
zbiorowych. Organizacje związkowe działające w  Operatorze w od-
powiedzi na Pismo Zarządu Operatora z 7.02.2014 skierowały wezwa-
nie do rokowań w zaistniały sporze zbiorowym , oraz zaleciły po-
wiadomić  o powstałym sporze właściwego okręgowego inspektora 
pracy. Swoje argumenty strona związkowa popar ła opinią prawną 
w zakresie ważności zapisów Porozumienia z Sierakowa oraz opinią 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieuznawania 
sporów zbiorowych. Brak reakcji na żądania strony społecznej spowo-
dował zaostrzenie sporu. 
Związki zawodowe działające w Grupie Kapitałowej Enea zawiązały 

 7 marca 2014 r. KOMITET PROTESTACYJNO –
STRAJKOWY. KOMITET postanowił od 10 marca 2014 r ogłosić 
POGOTOWIE STRAJKOWE na teranie Enea S.A. Enea  
Operator, Enea Centrum.  

24.03.2014 r. Protest w siedzibie Enea S.A. (zdjęcia poniżej i powyżej) 
Zarząd do CUW, Centrum Utylizacji Wypędzonych,  
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Nie chcemy CUW, Dość łamania zawartych porozumień, CUW + 
PDO= likwidacja miejsc pracy” pod takimi hasłami ponad 300 
pracowników protestowało przed siedzibą Enea S.A. w Poznaniu.  
Do protestujących Pracowników przybyli członkowie Prezydium Ko-
misji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, i podjęli się konty-
nuacji protestu już pod szyldem NSZZ Solidarność. Od przedstawicie-
li protestujących zebrano  postulaty, które delegacja NSZZ Soli-
darność przedstawiła Zarządowi Enea S.A. 
POSTULATY PROTESTUJĄCYCH PRACOWNIKÓW W SIE-
DZIBIE ENEA S.A.: 
1.Wstrzymać procedurę przenoszenia pracowników do Enea Cen-
trum, do czasu zawarcia porozumienia zbiorowego w sprawie 
projektu CUW. 
 2.Respektować zawarte wcześniej porozumienia zbiorowe.  
 3.Zagwarantować funkcjonowanie ładu korporacyjnego, gwaran-
tującego prawidłowe funkcjonowanie wszystkich spółek w Grupie 
Kapitałowej Enea. 
4. Zaprzestać dalszej likwidacji miejsc pracy. (PDO) 

W godzinach popołudniowych  protest w postaci okupacji siedziby 
Enea S.A. kontynuowała 8 osobowa delegacja KM NSZZ Solidar-
ność Enea.  ( zdjęcie powyżej). Pacyfikacji nie było, noc spędziliśmy na 
Góreckiej w Poznaniu. Okupację zakończyliśmy 25.03.2014 r. o 
godz.9.00 udając się do Baranowa na rokowania z zarządami Enea 
Centrum i Enea Operator. 
Rokowania nie przyniosły spodziewanych efektów, dlatego  
26-27.03.2014 r. odbyło się Referendum Strajkowe w Enea Opera-
tor. Wyniki Referendum Strajkowego w OD Gorzów Wlkp. W refe-
rendum wzięło udział 75 % ogółu zatrudnionych Pracowników. Za 
strajkiem opowiedziało się 94,5 % uczestniczących w referendum. 
Wyniki zbiorcze w Enea Operator. W referendum wzięło udział 60,02 
% zatrudnionych, za strajkiem opowiedziało się 91,64 % uczestni-
czących w referendum. 
 

28.03.2014  DWUGODZINNY STARJK (7.00-9.00).  

Strajk w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

W strajku wzięli udział Pracownicy przewidziani do przeniesienia do 
Enea Centrum w ramach projektu CUW i inni Pracownicy, któ-
rzy solidaryzowali się z nimi.  Akcji strajkowej nie poparły pozostałe 
organizacje związkowe, a dwie z nich w oficjalnych wystąpieniach 
odradzały uczestniczenia w protestach organizowanych przez 
NSZZ Solidarność. Pracodawca nie zmienił swoich planów i osta-
tecznie doprowadził do powstania CUW.  
Oceniając teraz tamten czas widać, że realizację pomysłów zarządów 

mógł zatrzymać tylko STRAJK GENERALNY, czy była wystar-
czająca determinacja by zamknąć się w swoich miejscach pracy i 
prowadzić bezterminowy strajk okupacyjny ??? 

Strajk w Oddziale Dystrybucji Gorzów. 

Później były porozumienia zmieniające, „dogadywanie się” z Pra-
cownikami (rozmowa w 4 oczy, straszenie, psychoza). Tym sposo-
bem  Niestety sprawdzone wcześniej metody pracodawca 
„dogadywał” się z Pracownikami. A związkom wara od tego co 
między sobą ustalały dwie strony (pracodawca i Pracownik ). 
Tym sposobem do CUW kolejno przenoszono z Enea Operatora 
Piony: -finansowo-księgowy, obsługi klienta, informatyki , spraw 
pracowniczych. W kolejnych latach CUW-em uszczęśliwiono inne 
Spółki  GK Enea.  
Miało być TANIEJ, SZYBCIEJ, NIKT NA NICZYM MIAŁ NIE 
STRACIĆ.  
Życie udowodniło, że to związki zawodowe miały rację-CUW się 
nie sprawdził. Enea S.A. i Operator  odtwarzają służby wcześniej 
przeniesione do CUW.  Wszyscy mamy teraz problem co zrobić z 
CUW? (obecnie pracuje tam 1368 osób).  

  

ODWOŁĄNIE CZŁONKA ZARZĄDU  
WYBRANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW. 

 

Opisując 10 letnią historię Operatora, nie sposób 
nie wspomnieć o bezprecedensowym przypadku 
odwołania  z zarządu Operatora Jakuba  
Kamyka -2.11.2016 r. Po raz pierwszy 
w historii Grupy Enea, po raz pierwszy 
w historii Enea Operator, po raz pierwszy 
w historii 5-ciu spółek energetycznych, 

z których utworzona została swego czasu Enea S.A. bez podania 
konkretnej przyczyny odwołano członka Zarządu Enea Operator 
wybranego do pełnienia tej funkcji w kadencji 2016-2019 przez pra-
cowników spółki. (pełnił tą funkcję nieprzerwanie od 2008 r.). Oto 
w jaki sposób poinformowano nas o tym fakcie:  

Serwis informacyjny ENEA Operator – numer 67/2016 z dnia 04 
listopada 2016 r. „Dnia 02.11.2016r. pracę w zarządzie Enei Opera-

tor zakończył pan Jakub Kamyk. Zarząd Enei Operator dziękuje 

panu Jakubowi Kamykowi za wieloletnią współpracę.  
Wyjaśnianiem sprawy odwołania zajmuje się Sąd i Prokuratura. 

 

 

Ogłoszone wybory uzupełniające po odwołaniu J. 
Kamyka 29.12.2016 r. wygrał Tadeusz Dachowski 
i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. 
 

 

 

                          
                     PODSUMOWANIE 

Enea Operator w tym roku świętuje 10 rocznicę powstania. Energety-
ka Gorzowska w tym roku obchodziła 73 rocznicę urodzin.  
Pod koniec 2012 podjęto próbę likwidacji OD Gorzów Wlkp. Wtedy 
udało się nam udaremnić te zamiary. Niestety tu i ówdzie słychać, że 
plany te leżą w biurkach i czekają tylko na odpowiedni moment by  
powtórnie próbować wprowadzić je w życie. Cały czas  część 
„reformatorów” energetyki, próbuje ograniczać koszty poprzez 
likwidację miejsc pracy.   
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Już teraz zaczyna to się mścić, przy nasilających się awariach związa-
nych  z burzami i nawałnicami, jakie ostatnio coraz częściej wystę-
pują na terytorium Polski. Ostatni przykład to nawałnice , które w 
sierpniu przeszły między innymi nad terytorium Enea.  
Niektórzy odbiorcy ponad trzy tygodnie nie mieli prądu- po prostu 
brygad specjalistycznych jest za mało !!!  Panowie „reformatorzy” 
miejcie ten fakt na uwadze. 

Czas na odtwarzanie miejsc pracy zlikwidowanych przez  
POprzedników !!! 

Jak widać z przedstawionego materiału okres 10 lat funkcjonowania 
Operatora w strukturach Grupy Enea był okresem walki o pod-
stawowe prawa pracownicze. Pracodawcy łamali prawo pracy, w 
tym również  zawarte przez poprzedników porozumienia, wiele spraw 
trafiało do sądów.  
 

Niektórzy wizjonerzy mieli nawet dobre pomysły, jednak ich realiza-
cja wiązała się z łamaniem prawa pracy. Po prostu w prowadzo-
nych procesach zapomnieli o tym, że  najważniejszy jest Człowiek i 
jego środowisko pracy. Po trupach do celu, tak nie  można zarządzać 
grupą, w której pracuje kilkanaście tysięcy ludzi.  
 

 

W tym momencie  można zacytować słowa 
jednego z Ojców założycieli ENEA -Jerzego 
Gruszki ( na zdjęciu obok), który odchodząc na 
emeryturę w 2015 r. zdobył się na odrobinę 
odwagi i do kadry kierowniczej zgromadzo-
nej w Baranowie na corocznym Dniu  
Energetyka , skierował następujące słowa:  

„ nie ważne są SAIDI, SAIFI i inne  
wskaźniki, najważniejszy jest człowiek”.   

 

Zgadzamy się z  tym w stu procentach. Zastosujmy tą r adę już 
teraz, nie czekajmy z jej realizacją do emerytury. Tym bardziej, ze 
klimat w kraju sprzyja nowemu podejściu do zarządzania.  
Liczymy na to, że Dobra Zmiana dotrze również do GK Enea.  
Okres błędów i wypaczeń mamy nadzieję jest już za nami.  
Liczymy na zdecydowane odcięcie się pomysłów POprzedników. 

Jesteśmy gotowi na konstruktywny dialog w najważniejszych spra-
wach, w tym  również w sprawie nowego pakietu socjalnego na oko-
liczność konsolidacji z Elektrownią Połaniec i  
Kopalnią BOGDANKA.  

Na koniec zapachniało optymizmem,  
życzenia też będą optymistyczne. 

Z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze  życzenia   
pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym  wszystkim  
Energetykom  z Operatora i nie tylko ( Enea Serwis w tym roku 
również obchodzi 10 rocznicę powstania). 

 9.06.2017 Murowana Goślina A.Kojro. K.Tchórzewski, M.Kowalik,W.Piosik 

Świętowanie z pompą rozpoczęło się w czerwcu w Murowanej Gośli-
nie, gdzie odbył się festyn rodzinny dla Pracowników spółki i zapro-
szonych gości, wśród których znaleźli się Pani Marszałek  
Maria Koc, Pan Krzysztof Tchórzewski Minister  Energii, Pan 
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Maciej Bando Prezes URE, Pan Mirosław Kowalik Prezes Grupy 
Enea oraz wszyscy prezesi spółek dystrybucyjnych w Polsce, parla-
mentarzyści, wojewodowie, samorządowcy i pracownicy Spół-
ki.  Gościem honorowym był Prezydent Polski Andrzej Duda.  

9.06.2017 Murowana Goślina –tort jubileuszowy ( bardzo smaczny) 

9.06.2017 Murowana Goślina A.Duda w towarzystwie aktorów-wolontariuszy 

Kulminacją uroczystości było  największe widowisko  historyczne w 
Polsce „Orzeł i Krzyż”. Kilkuset aktorów-wolontariuszy, niezwykłe 
efekty specjalne i najsłynniejsze symbole polskiej historii, sztuki 
i legend towarzyszyły dwugodzinnej podróży  po dziejach naszego 
Narodu.  

9.06.2017 Murowana Goślina widowisko  historyczne  „Orzeł i Krzyż”. 

 

 

Dla wzmocnienia ducha we 
wrześniu X lecie Operatora 

świętowaliśmy  też w  
Rokitnie.  

 

Do Matki Bożej Cierpliwie 
Słuchającej złożyliśmy nasze 
prośby wspólnie z  zarządem 

Operatora.  
 

 

 2.09.2017 Rokitno -Poczty Sztandarowe NSZZ Solidarność Enea 

 2.09.2017 Rokitno –Msza św. pod przewodnictwem Bp.Tadeusza Lityńskiego 

2.09.2017 Rokitno -Jubileusz X-lecia Enea Operator 

Uroczystości w Rokitnie zakończyła wspólna Droga Krzyżowa.  
Zaczyn do dobrych zmian zrobiliśmy.  
Jak widać z końcowych relacji : było podniośle, patriotycznie, 
duchowo i dumnie - niech tak pozostanie.  
Adekwatny w aktualnej sytuacji w GK Enea wydaje się cytat z   
Nowego Testamentu: 
 „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem”. 
Mamy nadzieję, że następne jubileusze będą pełne pozytywnych 
podsumowań. Z optymizmem patrzymy w przyszłość.  
 

Z góry przepraszam za moją subiektywną ocenę ostatnich 10 lat. 
Krzysztof  Gonerski 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

str. 11  Dodatek do Pod Napięciem 182 / 08 /2017 



str. 12 Dodatek do Pod Napięciem 182 / 08 /2017 

„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   


