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Pokolenie JP II-Pamiętamy. 

Cztery lata temu odszedł od nas Ten, Który zmienił obli-
cze Ziemi –Tej Ziemi.2 kwietnia 2005 o godz.21.37 prze-
stało bić serce  Jana Pawła II PapieŜa Polaka. Jan Paweł II 
stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , bo głę-
boko wierzył w człowieka. Własnym Ŝyciem najlepiej po-
kazał , ile moŜe zdziałać jednostka obdarzona wielką pra-
cowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa. 
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Kalendarium-czyli:co?,gdzie?,kiedy? 
9.03.2009 W Poznaniu odbyło się spotkanie zespołu 
ds. ubezpieczenia dodatkowego NW oraz zdrowot-
nego dla pracowników grupy kapitałowej ENEA . 
Zapoznano się z otrzymanymi ofertami liczących się 
firm ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia 
NW oraz firm abonamentowych i ubezpieczenio-
wych w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego. Wska-
zano cztery firmy, oferujące najlepsze świadczenia. 
Postanowiono ponownie  skierować zapytanie ofer-
towe do wszystkich firm, oczekując od nich poprawy 
ofert w zakresie kwot świadczeń (ubezpieczenie NW 
i ubezpieczenie zdrowotne). 

Przedstawiciele Zarządów: Enea. S.A. i Operatora. 

 
13.03.2009 Plan działalności socjalnej na 2009 
Strony dialogu społecznego w Enea S.A. i Enea 
Operator spotkały się w Poznaniu celem uzgodnienia 
planu działalności socjalnej na 2009 r. Przedstawi-
ciele Zarządu Enea S.A. zaproponowali ,Ŝe przekaŜą 
z zysku za 2008 po 1000zł na kaŜdego zatrudnione-
go w Grupie kapitałowej na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych pod warunkiem podpisania 
uzgodnienia zawieszającego na 2009 odpis na ZFŚS 
wynikający z ZUZP (2,5 krotność odpisu podstawo-
wego). Odpis na ten rok miałby wynikać tylko z 
ustawy o ZFŚS. 
Po długiej dyskusji nie udało się zawrzeć porozu-
mienia w w/w sprawie. Postanowiono kontynuować 
rozmowy w dniu 16 marca 2009r. 
 
16.03.2009 Rokowania w sporze płacowym, odpis 
na ZFŚS, plan działalności socjalnej….. 
Związki zawodowe oraz przedstawiciele pracodawcy 
z Enea S.A. i Enea Operator spotkali się w Poznaniu 
w celu załatwienia piętrzących się problemów: 
1.Rokowania w sporze zbiorowym dotyczącym 

ustalenia polityki płacowej w Enea S.A. i Enea 
Operator. 
NSZZ Solidarność ponownie złoŜył kompromisową 
propozycję podwyŜszenia budŜetu wynagrodzeń z 
2008 o wskaźnik inflacji tj. o 3,2 %  oraz ustalenie 
limitów zatrudnienia na poziomie średniorocznego 
zatrudnienia z roku 2008. 
Pozostałe związki zawodowe występujące w Enea 
poparły propozycje NSZZ Solidarność. 
Zarząd Operatora nie widzi moŜliwości podwyŜsze-
nia budŜetu z 2008 r. Na następne spotkanie ( 26 
marca) przedstawi maksymalne limity zatrudnienio-
we. 
2.Odpis na ZFŚS. 
Po długiej dyskusji strony parafowały treść kompro-
misowego  porozumienia w sprawie wysokości odpi-
su na 2009 r. Strona związkowa warunkuje podpisa-
nie tego porozumienia zrealizowaniem porozumienia 
w sprawie przekazania odpisu z zysku za 2008 roku 
na ZFŚS. Spotkanie z Zarządem Enea S.A. między 
innymi w tej sprawie odbędzie się 23 marca 2009r. 
3.Plan działalności socjalnej na 2009 r. 
Strony dialogu w Enea Operator podpisały Plan 
działalności socjalnej na 2009 rok ,będący podstawą 
do sporządzenia preliminarzy wydatków z ZFŚS w 
Oddziałach Dystrybucji. 
4.Sanatorium Energetyk 
 Zarząd Enea Operatora oraz przedstawiciele związ-
ków ustalili limit skierowań do sanatorium 
„Energetyk” w Inowrocławiu w 2009 roku dla pra-
cowników Enea Operatora. 

Rokowania w sporze zbiorowym 

 
19-20.03.2009 Posiedzenie MK NSZZ Solidarność 
Enea. 
W Baranowie obradowała Międzyzakładowa Komi-
sja NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu protokołu 
z ostatniego zebrania członkowie MK zajęli się reali-
zacją przyjętego programu zebrania: 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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1-Relacja z wizyty w Elektrociepłowni śerań w 
Warszawie oraz pytania do obecnej na zebraniu  
Przewodniczącej NSZZ Solidarność GZE Vattenfall- 
Danuty Garbusińskiej 

Prezydium zebrania Komisji Międzyzakładowej 

 

2- Zmiany w Radzie Nadzorczej Enea S.A.- KM 
przyjęła  stanowisko wyraŜające swoją dezaprobatę 
w tej sprawie. 
3-Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. na nową 
kadencję-zapoznano się z  interpretacją prawa wy-
borczego oraz projektem regulaminu wyborów do 
RN. 
4-Spór zbiorowy o płace- członkowie MK zapoznali 
się z aktualnym stanem rokowań i udzielili  wytycz-
nych dla negocjatorów. 
5-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal-
nych-realizacja zapisów ZUZP- wytyczne dla nego-
cjatorów. 
5-Wystapienia zaproszonych Członków Zarządu 
Enea S.A. i  Enea Operator-aktualna sytuacja w obu 
spółkach. 
6-Sytuacja w Zakładzie Transportu w Poznaniu-
zwiększenie liczby członków Zarządu spółki- KM 
przyjęła stanowisko- protest w tej sprawie. 
7-Ujednolicanie struktur –zapoznano się z pismem 
Komisji Podzakładowej ze Szczecina –protest prze-
ciwko planom likwidacji Rejonu NajwyŜszych Na-
pięć w Stargardzie Szczecińskim. Krótka dyskusja 
nad przyszłością obecnej struktury organizacyjnej. 
8-Limity skierowań do Sanatorium Energetyk w Ino-
wrocławiu na 2009 r.-zapoznano się z uzgodnieniem  
w tej sprawie z Zarządem Operatora. 
9-Członkowie Zespołu ds. warunków szczególnych 
zdali relację z aktualnego stanu prac nad dostosowa-
niem zapisów ZUZP do Ustawy o emeryturach po-
mostowych. 
10-Ubezpieczenia pracownicze- członkowie zespołu 
zdali relację z postępu prac nad przygotowaniem no-

wego ubezpieczenia dla pracowników  Grupy Kapi-
tałowej Enea. 
11-Plan działalności Społecznej Inspekcji Pracy na 
2009 r.- po prezentacji projektu planu przez Koordy-
natora SIP KM przyjęła plan do realizacji. 
12-Prywatyzacja Enea –plany prywatyzacyjne MSP 
na 2009-Komisja upowaŜniła członków prezydium 
do przygotowania pisma  wyraŜającego zdecydowa-
ny sprzeciw  planom dalszej  prywatyzacji Enea. 

Członkowie MK NSZZ „S” Enea podczas zebrania 

 

23.03.2009-O płacach w Enea S.A. z Zarządem Enea 
S.A. 
W Poznaniu spotkali się przedstawiciele NSZZ Soli-
darność i Zarządu Enea S.A. by rozmawiać o pła-
cach w Enea S.A. Zarząd złoŜył oświadczenie ,Ŝe 
pracownicy zatrudnieni w Enea S.A. nie są objęci 
porozumieniem  z 29.06.2007 (powstanie Operato-
ra),które zakłada przyrost  średniej płacy  w 2009 o 8 
% tylko dla pracowników Operatora. Dlatego teŜ  
uznaje .Ŝe nie  jest w sporze zbiorowym. Przedstawi-
ciele NSZZ Solidarność zgłosili Ŝądanie 
przyrostu średniej płacy z 2008 w Enea S.A. o 8 % i 
zawarcie stosownego porozumienia do 30 marca 
2009 r. 
26.03.2009 Odwołanie dwóch członków Zarządu . 

 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Rada Nadzorcza ENEA S.A. dokonała zmian w za-
rządzie spółki. 
Odwołani zostali Prezes Zarządu - Paweł Mortas 
oraz Członek Zarządu ds. Handlowych - Marek Her-
mach. Obowiązki prezesa do czasu wyłonienia na-
stępcy Pawła Mortasa pełnić będzie Piotr Koczorow-
ski, Członek zarządu ds. korporacyjnych.  
Serwis Puls Biznesu poinformowł jednocześnie, Ŝe 
RN ENEI zdecydowała równieŜ o rozpoczęciu po-
stępowania kwalifikacyjne na oba stanowiska. 
Oficjalnie RN ENEI nie podała przyczyn odwołania, 
ale jej Przewodniczący Michał Łagoda wyjaśnił 
PAP, Ŝe powodem dzisiejszej decyzji o odwołaniu 
Mortasa oraz Hermacha była niedostateczna współ-
praca z akcjonariuszami. Akcjonariusze dawali temu 
wyraz, ale ani prezes spółki, ani członek zarządu ds. 
korporacyjnych nie brali tego pod uwagę" - powie-
dział Łagoda. 
 
26.03.2009-Spotkanie z Zarządem Operatora-
uzgodnienie okulary i pranie odzieŜy. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea -Operatorze. 
1-Zarząd Operatora poinformował stronę społeczną 
o spadku sprzedaŜy  usług dystrybucyjnych oraz o 
innych niekorzystnych dla Operatora faktów i popro-
sił o nie podejmowanie w dniu dzisiejszym rokowań 
w prowadzonym sporze zbiorowym płacowym. 
2-Uzgodniono wysokość dofinansowania  do okula-
rów korygujących wzrok na 2009 rok: 
    a)-180 zł na zakup szkieł i opraw  - na 2 lata 
   b)-120 zł na ewentualna wymianę szkieł –raz w 
roku. 
3-Uzgodniono wysokość  ekwiwalentu pienięŜnego 
za pranie i naprawę odzieŜy roboczej na 2009 rok: 
    a)- grupa I-9 zł , b) grupa II-18 zł ,c) grupa III-36 
zł (na miesiąc) 
4-Ustalono Ŝe strony przystąpią do skatalogowania 
wszystkich aktów prawa pracy obowiązujących w 
Spółce. 

Zarząd Enea S.A.-M.Malinowski.Cz.Kolterman,P.Kaczorowski 

 
27.03.2009 Nie tylko o płacach z Zarządem Enea 
S.A. -początek sporu zbiorowego w Enea S.A. 
1-Zarząd Enea S.A. nie podjął negocjacji w zakresie 
polityki płacowej Enea S.A. i przedstawił propozycję 
przełoŜenia rozmów płacowych po 6.04.2009. NSZZ 
„Solidarność” przypomniał treść złoŜonego Ŝądania 
z 23 marca i stwierdził, Ŝe w przypadku jego nie 
spełnienia datę 30 marca naleŜy traktować jako po-
czątek sporu zbiorowego. MZZP GK ENEA przyłą-
czył się do zgłoszonego przez NSZZ Solidarność 
Ŝądania. 
2-Zarząd złoŜył deklarację ,Ŝe I transza odpisu na 
Zakładowy Fundusz  Świadczeń Socjalnych w wyso-
kości wynikającej z ZUZP zostanie przekazana w 
terminie na konto ZFŚS. 
3-Strona społeczna zadeklarowała gotowość do roz-
mów na temat obniŜenia odpisu na ZFŚS z Zarząda-
mi Spółek ZaleŜnych  będących w bardzo złej kon-
dycji finansowej . 
4-Strona społeczna zaproponowała zmianę zapisów  
ZUZP dotyczących zapłaty za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby pracownika. Zmianę zapisów 
ZUZP wymusiła zmiana Kodeksu Pracy . 

Strona społeczna podczas negocjacji 
 
31.03.2009 Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzów 
NSZZ „Solidarność” 
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania człon-
kowie ZRG zapoznali się z badaniami CBOS doty-
czącymi między innymi stopnia zaufania dla róŜnych 
instytucji w tym równieŜ do NSZZ „Solidarność”. 
Następnie przystąpiono do realizacji  wcześniej 
przyjętego programu zebrania: 
1-Szkolenia związkowe organizowane przez ZRG -
tematyka :Społeczna Inspekcja Pracy, Zakładowe i 
Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy, szkolenia 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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z technik negocjacji oraz dla skarbników. 
2-BudŜet ZRG na 2009r.-po zapoznaniu się z projek-
tem przyjęto zaproponowany budŜet. 
3-Relację  z ostatniego posiedzenia Komisji Krajo-
wej przedstawił przew. Jarosław Porwich. 
4-Nowe organizacje związkowe w Naszym Regio-
nie . 
5-Projekty Unijne w których uczestniczy ZRG- 
„Dialog społeczny filarem porozumienia” 
   Terminy seminariów w ramach tego projektu. 
6-Rezygnacja ze względu na stan zdrowia z członka 
ZRG Wiesława śarny. 
7-Ustalono termin sesji WZD ZRG-22 maj 2009r. 
8- Zgodnie z decyzją KK wyrejestrowano Komisje 
Zakładowe z terenu Choszczna-pieczę nad 
   tymi Komisjami sprawować będzie Region Za-
chodniopomorski. 
9-Sytuacje w swoich zakładach pracy zrelacjonowali 
członkowie ZRG.- sytuację w Enei 
    przedstawił K.Gonerski. 
10-Ustalona termin następnego posiedzenia ZRG-12 
maj 2009r. 

Członkowie ZRG NSZZ Solidarność 

Liczby Miesiąca 
1- 3195,35 zł brutto wyniosło przeciętne wynagro-
dzenie w lutym br., co oznacza, Ŝe rok do roku wzro-
sło o 5,1 proc., a miesiąc do miesiąca spadło o 0,6 
proc. Podał Główny Urząd Statystyczny. 
2-804,02 zł wynosi świadczenie emerytalne od 1 
marca 2009 r., natomiast osoby, które utraciły prawo 
do renty, wysokość świadczenia ustalana jest w kwo-
cie renty, ale nie wyŜej niŜ 804,02 zł. 
3- 2167,60 zł to maksymalna kwota jaką mogą doro-
bić emeryci i renciści bez uszczerbku na wysokości 
świadczenia. Zarobek powyŜej tej kwoty spowoduje 
zmniejszenie emerytury lub renty a jeŜeli przekroczy 
4025,60 zł to świadczenie zostanie zawieszone. Do-
tyczy to osób, które nie osiągnęły powszechnego 
wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla męŜ-

czyzn). 
4- 0,9 proc. wzrósł wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w lutym 2009 r. w stosunku do 
stycznia br. Podał GUS. 
_________________________________________ 

Jak obniŜyć cenę energii Elektrycznej? 
Ostatnio wiele działań Rządu skierowanych jest na poróŜ-
nienie grup pracowniczych producentów energii na produ-
centów węgla i odwrotnie, odbiorców energii na producen-
tów energii itd.  
 Chcę poinformować KoleŜanki i Kolegów, iŜ cena wypro-
dukowania jednej megawatogodziny – 1 MWh z węgla ka-
miennego lub brunatnego w Polsce to średnio 200,00 zł.  
 W cenie 200,00 zł znajduje się koszt produkcji węgla, zakupu 
węgla, produkcji energii.  
 60% tej ceny, czyli 120,00 zł jest to cena polityczna-podatki.  
W 120,00 zł mieszczą się m.in.  
- 30,00 zł dopłata do certyfikatów energii zielonej 
- ok. 23,00 zł to akcyza.  
 W 80 zł mieszczą się m.in.: 
- 17% - płace czyli 13,60 zł 
- 20% - cena węgla czyli 16,00 zł  
 KoleŜanki i Koledzy  
Rząd upiera się szukać oszczędności w płacy, czyli w 17% 
tj. w 13,60 zł i w cenie węgla, w 20% czyli w 16,00 zł.  

 1MWh = 200 zł w tym podatki 120 zł 
w tym dopłata do energii zielonej 30 zł w tym  akcyza ok.23 zł  

 1MWh bez podatków = 80 zł 
w tym płace 13,60 zł w tym cena węgla  16,00 zł 
koszty transportu paliwa  i koszty produkcji energii  50,40 zł 
GDYBY TYLKO ZREZYGNOWAĆ Z DOPŁAT DO 
ENERGII ZIELONEJ I AKCYZY TO CENA ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ WYNIOSŁABY 147 zł ZA MWh 
Kazimierz Grajcarek  
Przewodniczący  

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki  
NSZZ "Solidarność"  

___________________________________________________ 

Słowa JP II 
„Naród ginie, gdy zniepra-
wia swojego ducha, naród 
rośnie, gdy duch jego coraz 
bardziej się oczyszcza i te-
go Ŝadne siły zewnętrzne 
nie zdołają zniszczyć.” 
„Brońcie krzyŜa, nie po-
zwólcie, aby imię BoŜe by-
ło obraŜane w waszych ser-
cach, w Ŝyciu społecznym 
czy rodzinnym”, ”Wolności 

nie moŜna tylko posiadać, nie moŜna jej zuŜywać. 
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.”, 
”Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako ni-
czym nie ograniczona samowola, nadal zagraŜają 
demokracji i wolnym społeczeństwom.” 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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ARCHIWUM CZESŁAWA M. 

Piękna wiosna juŜ w rozkwicie 

i radosne dzwonów bicie 

obwieszcza zmartwychwstanie, 

śmierci pokonanie, wiosny powitanie. 

Piękna wiosna juŜ w rozkwicie, 

budzi się natura i rodzi się Ŝycie. 

Miło i świątecznie jest dookoła, 
nic zasmucić nas nie zdoła. 

Najserdeczniejsze Ŝyczenia w imieniu NSZZ  

Solidarność składa Krzysztof Gonerski 

 
PROPAGANDA PRL 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 
- wiele ciekawych informacji z naszej historii, 

- najnowsze na bieŜąco aktualizowane wiadomości , 
- bardzo bogata galeria zdjęć, 

- przydatne dokumenty, 
- wcześniejsze numery naszego biuletynu. 

Zapraszamy  do odwiedzin-naprawdę warto 
OKIEM JUJKI   

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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