
Pod Napięciem 
Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej  

 Gorzów Wlkp. 

W  numerze: 
         - Negocjacje płacowe 

-Posiedzenia Komisji Podzakła -  

    dowej z Gorzowia Wlkp. 

Wycieczka do Tropical Islands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady SKE NSZZ Solidarność 

 

 

             

6.03.2009-Manifestacja Energetyków 

    w Gdańsku 

      Uczestnicy manifestacji przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 
Ponad 4 tysiące pracowników spółek wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Energa wspomaganych przez energetyków z całej pol-

ski zrzeszonych w Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność 

oraz stoczniowców i górników wzięło udział w  demonstracji w 

Gdańsku. Manifestację zorganizowały związki zawodowe w Grupie 

Energa, tworzące Komitet Strajkowy .Związkowcy zarzucają kie-

rownictwu Grupy Energa brak dialogu społecznego, łamanie zawar-

tych porozumień, łamanie prawa pracy i praw związkowych, nie-

udolne zarządzanie upolitycznionych zarządów oraz prowadzenie 

restrukturyzacji firmy bez uzgodnień ze związkami zawodowymi. 
(Ciąg dalszy na stronie 2) 
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Kalendarium-Czyli : co?, gdzie?, kiedy?. 

10.02.2009-19.02.2009 –Negocjacje płacowe z Za-

rządami Enea S.A. i Enea-Operator 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego 

w Enea by juŜ po raz drugi rozmawiać o polityce 

wynagrodzeń w 2009r. w grupie kapitałowej Enea. 

Zarządy poinformowały ,Ŝe złoŜyły nowe wnioski 

taryfowe i liczą na zatwierdzenie ich przez prezesa 

URE. 

Zarząd Enea S.A. 
NSZZ Solidarność zwrócił się do Zarządów o wyja-

śnienie uchwał dotyczących zakazu zatrudniania , 

rekrutacji wewnętrznej i nie przedłuŜania umów na 

czas określony. Zarząd S.A. poinformował, Ŝe wyja-

śnienie w formie pisemnej zostanie sporządzone  i 

przedstawione stronie związkowej. 

Strona społeczna zaproponowała by wzrost budŜe-

tów wynagrodzeń w grupie kapitałowej  został po-

większony o  wysokość inflacji w 2008 r. a w spół-

kach będących w dobrej sytuacji finansowej była 

moŜliwość przekroczenia tego parametru. 

Zarząd Enea –Operatora poinformował ,Ŝe w obec-

nej sytuacji taryfowej nie jest w stanie sfinansować 

wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2009 r , a Zarząd  

Enea S.A. złoŜył oświadczenie ,ze w obecnej sytu-

acji taryfowej nie moŜe dopuścić do wzrostu wyna-

grodzeń. 

 

Członkowie Zarządu Operatora + strona związkowa 

 

!9.02.2009-Kontynuowano negocjacje płacowe. 

Zarządy dalej upierają się przy zamroŜeniu funduszu 

wynagrodzeń z 2008 r. Zarząd Operatora złoŜył pro-

pozycję renegocjacji porozumienia z 29.06.2007 

określającego warunki powstania Operatora.(zawarta 

jest tam między innymi gwarancja podwyŜszenia 

wynagrodzeń co najmniej o wskaźnik ustalony przez 

komisję ds. dialogu społecznego- na 2009 r. wskaź-

nik ten wynosi 8%). 

Zarząd Enea S.A. zaproponował zawieszenie roz-

mów płacowych do 30 czerwca 2009.Strona związ-

kowa nie wyraziła zgody na propozycje składane 

przez stronę pracodawcy i zaŜądała udzielenia  

odpowiedzi na zadane pytania  w toku wcześniej-

szych negocjacji tj.- sprawa odwołania członka Rady 

Nadzorczej Elektrowni Kozienice wybieranego 

przez załogę-sprawa zakazu zatrudniania-(strona 

pracodawcy przedstawiła oświadczenie z ,którego 

wynika ,Ŝe zatrudnianie ,przedłuŜanie umów na czas 

określony moŜe się odbywać tylko za zgodą Zarządu 

Enea S.A.) 

Jedyne co ustalono podczas tych negocjacji to…

termin następnego spotkania tj.27.02.2009 r. Osta-

tecznie termin ten zmieniono na  5.03.2009 

11.02.2009 Posiedzenie KP NSZZ Solidarność 

Enea Oddział Gorzów Wlkp. 
Rejon Dystrybucji Dębno gościł członków Komisji 

Podzakładowej NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. 

Członkowie KP NSZZ „S” Oddział Gorzów Wlkp. 

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania  i wy-

słuchaniu sprawozdania z działalności złoŜonego 

przez przewodniczącego ,członkowie KP przyjęli w 

szeregi naszej organizacji 11 nowych człon-

ków .Następnie Komisja zajmowała się następujący-

mi tematami: 

-sytuacja w spółce Energotrans- realizacja zawartych 

porozumień, 

-relacja z Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Kra-

jowej Energetyki NSZZ Solidarność, 

-ogólnopolska akcja protestacyjna energetyków- ma-
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nifestacja w Gdańsku ,przygotowania do strajku ge-

neralnego, 

-taryfa dla Operatora- propozycje działań oszczędno-

ściowych , 

-negocjacje płacowe-brak uzgodnień –gra na zwłokę 

Zarządów Enea S.A. i Operatora, 

-karta  rabatowa grosik-podjęto decyzje o przystąpie-

niu do programu Grosik przeznaczonego dla człon-

ków NSZZ Solidarność, 

-szkolenia związkowe organizowane przez Zarząd 

Regionu Gorzów Wlkp- chętne osoby mogą się zgła-

szać do sekretarza związku- M.Kepiszaka, 

  Spotkanie z załogą RD Dębno. 

Po zebraniu KP członkowie Prezydium spotkali się z 

załogą Rejonu Dystrybucji Dębno. Podczas spotka-

nia poruszano następujące tematy: sprawy płacowe, 

prywatyzacja, restrukturyzacja, blokada przyjęć,  

taryfa dla Operatora, działania oszczędnościowe, 

sprawy socjalne. 

24.02.2009 Wyprawa na wyspę tropikalną w 

Brandenburgii. 

Uczestnicy wyprawy 

Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea 

Oddział Gorzów Wlkp. zorganizowała wycieczkę do 

największego tropikalnego parku rozrywki w Euro-

pie-„Tropical Islands” Wyspa tropikalna znajduje się 

w największej samonośnej hali świata w miejscowo-

ści Krausnick-60 km na północ od Berlina. Rozmia-

ry tej hali są imponujące i wynoszą:-360 m. długo-

ści, 210 m. szerokości i 107 m. wysokości. Choć na 

moment mogliśmy zapomnieć o zimie i przenieść się 

do krainy w której panuje tropikalne lato. Panuje tam 

stała temperatura powietrza 25 °C a temperatura wo-

dy wynosi 28-32 °C. W krainie tej czekało na nas 

wiele atrakcji, wymienię tylko niektóre: las tropikal-

ny, morze południowe, zjeŜdŜalnia wieŜowa, sauny, 

mini golf, tropikalna wioska, laguna, pasaŜ handlo-

wy, dziecięcy świat zabaw. W trakcie wypoczynku 

moŜna  było spróbować róŜnych potraw z kuchni 

świata, chociaŜ wysoki kurs euro nie pozwalał na 

szaleństwa. W naszej wyprawie uczestniczyli pra-

cownicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. wraz 

ze swoimi rodzinami. Najbardziej zadowolone z po-

bytu na wyspie były oczywiście dzieci , dla których 

było to urozmaicenie  ferii zimowych. 

Ostatnie zdjęcie na Tropical Islands 

5.03.2009 Negocjacje płacowe –Zgłoszenie Ŝądania. 

JuŜ po raz czwarty związki zawodowe działające w 

Enea spotkały się z Zarządem Enea S.A. i Operatora 

by rozmawiać o polityce płacowej w 2009 r.  

Strona Pracodawców zaproponowała, by ze względu 

na cięŜką sytuacje finansową Grupy, związaną z kry-

zysem gospodarczym w kraju, zawiesić prowadzone 

rozmowy płacowe (w ramach wynikających z Usta-

wy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyro-

stu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospo-

darczych), do dnia 30 czerwca 2009 r. przy zamroŜe-

niu budŜetów wynagrodzeń w Spółkach ZaleŜnych 

na poziomie roku 2008, przy stanie zatrudnienia, 

który nie przekroczy średniorocznego zatrudnienia w 

2008 r. 

W związku z brakiem postępów w prowadzonych 

rozmowach płacowych NSZZ Solidarność ENEA 

zgłosił Ŝądanie podpisania do dnia 10 marca 2009 

roku porozumienia płacowego realizującego zapisy 

Trójstronnego Porozumienia Zbiorowego z dnia 29 

czerwca 2007 r. 

Zarząd ENEA SA poinformował Ŝe uchylił uchwałę 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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15/2009 dotyczącą zakazu zatrudniania w Grupie 

Kapitałowej. 

Zarząd ENEA SA poinformował równieŜ, iŜ juŜ 

podjął kroki zmierzające do wstrzymania  przyrostu 

wynagrodzeń określonych ustawą kominową w 2009 

r. dla członków Zarządów w całej grupie kapitało-

wej. Stosowna opinia prawna zostanie przedstawiona 

stronie społecznej do dnia 30 marca 2009 r. 

5.03.2009 Wyjazdowe posiedzenie Komisji Podza-

kładowej Oddziału Gorzów Wlkp. 

Członkowie KP  NSZZ Solidarność z Gorzowa i Zielonej Góry. 

Tym razem członkowie komisji spotkali się na ze-

braniu, które odbyło się w autobusie na trasie Go-

rzów Wlkp.- Gdańsk. W naszym spotkaniu uczestni-

czyli członkowie Komisji Podzakładowej z Zielonej 

Góry. Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania , 

wysłuchaniu sprawozdania złoŜonego przez  prze-

wodniczącego Komisja Podzakładowa przyjęła w 

szeregi naszej organizacji 5  nowych członków i tym 

samym liczba członków naszej organizacji wzrosła 

do 568. 

Członkowie KP przed Pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku 

Tematyka ,która zapełniła wyjazdowe posiedzenie: 

-sprawy płacowe, -aktualny etap ogólnopolskiej ak-

cji protestacyjnej, -pisma  przesłane przez Sekcję 

Krajową Energetyki NSZZ Solidarność,- program 

protestu  przed siedzibą ENERGI w Gdańsku, -

finanse związkowe. 

6.03.2009 Posiedzenie Rady SKE NSZZ Solidar-

ność. 

Sprawozdanie Przewodniczącej SKE B. Stefaniak-Gnyp 

W Gdańsku spotkali się członkowie Rady Sekcji 

Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność. 

Miejsce spotkania nie było przypadkowe. Na 6 mar-

ca przed siedzibą ENERGI zaplanowano protest 

energetyków . 

Po przyjęciu protokołu z ostatnich dwóch zebrań Ra-

dy SKE i wysłuchaniu  sprawozdania z działalności 

złoŜonego przez przew. Barbarę Stefaniak-Gnyp 

członkowie rady zdali relacje z sytuacji  w poszcze-

gólnych grupach energetycznych. 

Większość grup ma problemy z wyegzekwowaniu 

zawartych porozumień dlatego związki w tych gru-

pach wszczynają spory zbiorowe. Dyskutowano na 

tematy związane z kreowaniem przez rząd i niektóre 

media negatywnego wizerunku energetyków. Dzien-

nikarze nie starają się dotrzeć do materiałów mówią-

cych dlaczego następuje stały wzrost cen energii 

elektrycznej. (tylko 17 % to koszty pracownicze-

płace ,socjal, koszty ZUZP, około 60 %  to róŜnego 

rodzaju podatki)  

Omówiono stan przygotowań do przeprowadzenia 

strajku generalnego przez Sekretariat Górnictwa i 

Energetyki NSZZ Solidarność. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Następnie członkowie Rady SKE udali się pod sie-

dzibę ENERGI gdzie wzięli udział w manifestacji . 

6.03.2009 Energetyczna manifestacja w Gdańsku. 

Reprezentacja naszego Oddziału na manifestacji 

Ponad 4 tysięcy pracowników spółek wchodzących 

w skład Grupy Kapitałowej Energa wspomaganych 

przez energetyków z całej polski zrzeszonych w 

Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność oraz 

stoczniowców i górników wzięło udział w piątkowej 

demonstracji w Gdańsku. Protest rozpoczął się od 

pikiety przed siedzibą zarządu Energi SA  a zakoń-

czył się przed miejscowym Urzędem Wojewódzkim. 

Przemarsz przez centrum miasta sparaliŜował 

Gdańsk w piątkowe popołudnie. 

Manifestacja przed siedzibą ENERGA 

 Manifestację zorganizowały związki zawodowe w 

Grupie Energa, tworzące Komitet Strajkowy (we 

wtorek 3 marca we wszystkich spółkach Grupy 

Energa ogłoszono pogotowie strajkowe). Związkow-

cy zarzucają kierownictwu Grupy Energa między 

innymi : brak dialogu społecznego, nieprzestrzeganie 

zawartych porozumień, łamanie prawa pracy i praw 

związkowych, nieudolne zarządzanie upolitycznio-

nych zarządów oraz prowadzenie restrukturyzacji 

firmy bez uzgodnień ze związkami zawodowymi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden z wielu transparentów na manifestacji 

Solidaryzując się z kolegami z Gdańska liczna repre-

zentacja naszej komisji wzięła udział w tej manife-

stacji. Spotkaliśmy tam teŜ członków Komisji 

Podzakładowych NSZZ Solidarność z Zielonej Gó-

ry, Szczecina , Bydgoszczy i Poznania. 

Fotorelacja na :www.solidarnosc.gorzow.enea.pl- 

Pliki wideo i Menu– Galeria zdjęć-Pikiety . 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Biega krzyczy pan Hilary: 

 "Gdzie podziały się dolary!?" 

 Bowiem z racji stanowiska, 

 Musi dbać, by koncern zyskał. 

 A tymczasem forsy rzeka, 

 Gdzieś na boki mu wycieka. 

 Szuka zatem oszczędności, 

 W Dystrybucji, w Księgowości. 

 BudŜet obciął juŜ Ha-eR-om, 

 Normy zwiększa Presellerom. 

 Skraca produkcyjne linie, 

 ZwęŜa ściany w magazynie. 

 Likwiduje Dział Vendingu, 

 Tnie etaty w Marketingu. 

 Co się da centralizuje 

 Albo teŜ outsoursinguje. 

 JuŜ zamykać chce depoty, 

 JuŜ sprzedawać chce pół floty, 

 Nagle - spojrzał do lusterka, 

 Nie chce wierzyć, znowu zerka, 

 I juŜ wie, Ŝe zyski zŜera 

 Jego pensja menadŜera! 

Archiwum Czesława M. 

2001 r. Puchar „S”-Prezesi-Solidarność-1:1 

 

Okiem Jujki 

 

Propagandowa Wojna PRL 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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