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Pogotowie Strajkowe
-Spływ kajakowy Drawa 2009

Mówimy stanowcze NIE dla dzikiej
prywatyzacji która doprowadzi do:
zagroŜenia bezpieczeństwa energetycznego
kraju, znacznego wzrostu cen energii
elektrycznej, zwolnień grupowych.

-Obrady MK NSZZ „S”Enea

-Posiedzenie KP „S”Gorzów
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opłacane były składki. Jednocześnie prosił, aby nie
Kalendarium-czyli:Co?Gdzie?Kiedy?
zapominał o Solidarności i zachęcał do aktywnego
30.06.2009-Zebranie akcjonariuszy Enea S.A. udziału w pracach Koła Emerytów i Rencistów przy
W Warszawie w Hotelu „Polonia Palace” odbyło się naszej Komisji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. Na spotkanie przybyło 12 akcjonariuszy (w tym 4 przedstawicieli Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność
Enea z Poznania, Bydgoszczy, Szczecina i Gorzowa.) Skarb Państwa na WZA posiada największa siłę
głosu tj. 76,48 % akcji Enea.
Pozostały akcjonariat:- Vattenfall AB-18,67%, EBOR-2,5 %,-Enea S.A.-0,26 %,-Pozostali-2,09
% .Dokonano podziału zysku wypracowanego w
Grupie Kapitałowej Enea S.A. w 2008 r.-205,785
mln zł. Prawie cały zysk (99.6 %) zabrano spółce i
przeznaczono na dywidendę dla akcjonariuszy. Bardzo dziwna polityka właściciela –zamiast zostawić
zysk w firmie z przeznaczeniem na inwestycje zabiePoŜegnanie Leszka Brzezińskiego.
ra się go w prawie w całości . Ciekawe jak to się ma
do wcześniejszej dyskusji o niedoinwestowaniu
17-19.07.2009-Spływ kajakowy „Drawa 2009”
energetyki.
WZA oceniało tez pracę Rady Nadzorczej oraz Za- JuŜ po raz trzeci amatorzy aktywnego wypoczynku
rządu. Nie wszyscy członkowie tych ciał dostali ab- spotkali się w Drawnie, aby uczestniczyć w
solutorium za działalność w minionym roku. W spra- „Spływie kajakowym –Szlakiem Jana Pawła II wach róŜnych próbowaliśmy dowiedzieć się od wła- Drawa 2009”
ściciela jakie są plany prywatyzacyjne w stosunku
do Enea S.A. Prowadzący WZA nie dopuścił do dyskusji nad tym tematem argumentując to faktem ,Ŝe w
programie zebrania nie ma takiego punktu.
2.07.2009-Posiedzenie zespołu ds. emerytur pomostowych. Zespół zakończył pracę i przedstawił
wyniki prac pracodawcy .Zgodnie z Poradnikiem do
ustawy pomostowej „Zasady kwalifikacji prac w
szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze „ i zapisami załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych -wykaz prac, stworzono listę
stanowisk kwalifikujących się zdaniem komisji do
emerytur pomostowych.
Szczegóły na naszej stronie internetowej -MenuAktualności
3 .07. 2009 –Nowy emeryt Leszek Brzeziński
W barze „Łasuch” przy ul
Pomorskiej wraz z kolegami
z Energotransu poŜegnaliśmy odchodzącego na zasłuŜoną emeryturę kol .
Leszka Brzezińskiego. W
imieniu NSZZ Solidarność
w poŜegnaniu uczestniczył
Wiesław Szydełko, który
Ŝyczył nowemu emerytowi
co najmniej tyle samo lat
pobierania emerytury, ile lat

Początek spływy

17.07.2009 po przyjeździe i „zakwaterowaniu” w
namiotach uczestnicy spotkali się przy ognisku by
omówić sprawy organizacyjne oraz skosztować specjałów przygotowanych przez organizatorów spływu. Po kolacji osoby chętne mogły zwiedzić: Izbę
Pamięci Elektroenergetyki. Ruiny gotyckorenesansowego zamku Wedlów z XIV–XVI w. na
Wzgórzu Zamkowym, Kościół gotycki z XIII–XIV
w., przebudowany w XV, XVII i XIX wieku, domy
wąskofrontowe konstrukcji ryglowej, zabytkowy
układ urbanistyczny miasta..
18.07.2009 drugi dzień spływu.
Uczestników spływu obudziła potęŜna ulewa połą(Ciąg dalszy na stronie 3)
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nego z kazań JP II odtworzonego przez proboszcza
(Ciąg dalszy ze strony 2)
tutejszej parafii. Po strawie duchowej mogliśmy uzuczona z piorunami ,która przeszła nad Drawnem.
Całe szczęście ,Ŝe w porze rozpoczęcia spływu tj ok. pełnić spalone kalorie pyszną wojskową grochówka
godziny 9.00 wypogodziło się i mogliśmy rozpocząć z wkładką na pięknym polu biwakowym Binduga k.
pierwszy etap spływu czyli tz .próbę sił – 25 km od- Barnimia. Ok. godz.17.00 zwycięsko dotarliśmy na
cinek od biwaku w Drawnie do Bogdanki dziką Dra- piękny leśny biwak znajdujący się w widłach Drawy
wą płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Naro- i Korytnicy w samym sercu DPN. Obiadokolacja
dowego.
przy grillu oraz integracja uczestników spływu to
kolejne atrakcje przygotowane przez organizatorów.
W międzyczasie szef TKKF Elektron w Gorzowie –
I.Krajnik przeprowadził zawody w rzutkach. Była
świetna zabawa, medale i puchary. Wspólną biesiadę, podczas której dokonano pasowania na kajakarza
dla tych ,którzy pierwszy raz uczestniczyli w spływie, przerwały opady deszczu.

Drawa 2009 pierwszy postój w Barnimiu

Trasa spływu prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i najpiękniejszych zakątków Europy Drawieńskiego Parku Narodowego. Drawę naleŜy
zaliczyć do najpiękniejszych szlaków kajakowych
nie tylko Polski, ale takŜe całej Europy. Niewątpliwie jest to najszybsza i najbardziej emocjonująca
rzeka nizinna Polski. Kilkakrotnie spływał Drawą
ksiądz Karol Wojtyła, następnie papieŜ Jan Paweł II,
na którego cześć szlak został nazwany jego imieniem. Rzeka płynie tu szybko w wąskiej i wysokiej
na 30 metrów dolinie; w nurcie zalegają liczne drzewa i głazy - odcinek stanowi prawdziwą próbę sił z
dziką przyrodą i dostarcza naprawdę niezapomnianych wraŜeń!!!

Drawa 2009 Uczestnicy spływu i zawodów w TOR-Locie.

19.07.2009 trzeci dzień spływu .
Niestety deszcz padał całą noc .O godz. 9.00 podjeliśmy decyzję o nie wypływaniu na następny etap
spływu czyli z Bogdanki do Elektrowni Wodnej Kamienna ( 17 km). Około południa opady ustały i
moŜna było dalej wspólnie pobiesiadować. Ok
godz.14.00 autokarem udaliśmy się do Drawna a potem w drogę powrotną do miejsc zamieszkania.
Pomimo niepełnego zrealizowania programu spływu
wszyscy uczestnicy zadowoleni udali się do domów.
Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia i zdjęcia. Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ
Solidarność Rejonu Dystrybucji Choszczno wielkie
słowa podziękowania za wzorową organizację.
Fotorelacja z tegorocznego i wcześniejszych spływów na www.solidarnosc.gorzow.enea.pl –Menu –
Galeria zdjęć-Sport i Rekreacja i Menu- Pliki Wideo.

Drawa 2009 na trasie spływu

Około godz. 11.00 pierwszy postój w Barnimiu, przy
obelisku upamiętniającym papieŜa Jana Pawła II.
Osoby chętne udały się do pobliskiego Kościółka
gdzie po wspólnej modlitwie mogły wysłuchać jed-

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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wym do przedstawienia propozycji Pogotowia Strajkowego
(Ciąg dalszy ze strony 3)
na najbliŜszym posiedzeniu Komitetu Strajkowego. Opraco21.07.2009-Nowy emeryt Edward Dereń
wano równieŜ projekty odezw do pracowników i mediów .Treść odezw została przesłana członkom Komitetu
Strajkowego i zostanie przyjęta na posiedzeniu Komitetu.
.Członkowie MK wysłali równieŜ pismo do Sekcji Krajowej
Energetyki NSZZ „Solidarność” z prośbą o zorganizowanie
w trybie pilnym posiedzenia Rady SKE oraz pomoc w zatrzymaniu dzikiej prywatyzacji która w pierwszej kolejności
dotknie pracowników Enea .

PoŜegnanie kol. Edwarda Derenia

W Rejonie Dystrybucji Dębno poŜegnaliśmy odchodzącego na zasłuŜoną emeryturę kol. Edwarda Derenia , pracownika Posterunku Energetycznego Kostrzyn...W poŜegnaniu kolegi uczestniczyli przełoŜeni ,koleŜanki i koledzy z pracy.
Oczywiście w tak doniosłym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawiciela związku ,do którego kolega Edward naleŜał i mamy nadzieję Ŝe nadal będzie . Były wspomnienia ,
Ŝyczenia, prezenty, kawa, pyszne ciasto i miła atmosfera. Koledze Edwardowi Ŝyczymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze Ŝycia i zachęcamy do odwiedzin i działalności w
Kole Rencistów i Emerytów działającym przy naszej Komisji..
27.07.2009-Ogłoszenie MSP- ciąg dalszy prywatyzacji .
W Dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie Ministra
Skarbu Państwa zapraszające potencjalne podmioty do nabycia 67,05 % akcji Enea S.A.. Są to wszystkie akcje posiadane
przez MSP. Termin składania pisemnych odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji
Spółki przez potencjalnych inwestorów , którzy odbiorą Memorandum , upływa 14 sierpnia 2009 .
W ogłoszeniu MSP zobowiązuje potencjalnego inwestora do
nabycia od uprawnionych pracowników akcji będących w
ich posiadaniu .W ogłoszeniu nie ma ani słowa o pakiecie
inwestycyjnym i socjalnym.
MSP pomimo protestów pracowników Enea ( w tym 2 godzinnego strajku ostrzegawczego -22.06.2009) nadal chce
oddać polska energetykę w obce ręce. Nie przypadkowo robi
to w czasie wakacji-liczy na brak czujności ze strony załogi.
31.07.2009 –Nadzwyczajne posiedzenie KM NSZZ „S”
Enea -Pogotowie strajkowe.
W Poznaniu obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarność” Enea.. Bezpośrednim powodem zwołania nieplanowanego posiedzenia było ogłoszenie MSP jakie ukazało
się 27.07.2009 w Dzienniku Rzeczpospolita (sprzedaŜ
67,05% akcji Enea.) Członkowie MK postanowili zaostrzyć
prowadzoną od listopada 2008 akcję protestacyjną ,ogłosić
pogotowie strajkowe na terenie Grupy Kapitałowej Enea..
UpowaŜniono członków MK będących w Komitecie Strajko-

Uczestnicy obrad Komisji Międzyzakładowej

Pozostałe tematy jakimi zajmowała się Komisja to
-doradztwo związkowe [ wysłuchano prezentacji jednej z zainteresowanych firm],
-sprawy socjalne-plany łączenia spółek socjalnych –
upowaŜniono członków prezydium do przedstawienia stanowiska MK na spotkaniu w dniu 6 sierpnia, odpis z zysku za
2008 r. (na 18 spółek będących we wspólnej działalności socjalnej 5 wypracowało zysk i przekazało odpis na ZFŚS),
-wybór nowego grupowego ubezpieczyciela dla Grupy Kapitałowej Enea [wyłoniono komisję przetargową],
-procedura ZL-1-zapoznano się z nowa procedurą rekrutacji
wewnętrznej,
-zespół ds. warunków szczególnych [omówiono wyniki prac
zespołu ,który zakończył juŜ pracę],
-omówiono protokół dodatkowy nr 28 do ZUZP –dopłata do
zwolnienia lekarskiego dla pracowników ,którzy ukończyli 50
rok Ŝycia..
1.08.2009- 65 rocznica wybuchu Powstania
Warszawskiego
W obliczu zbliŜania się Armii
Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie i
pozytywnej oceny jej moŜliwości dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania.
Wobec sprzyjającej sytuacji na
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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-XVII edycja Turnieju piłkarskiego o puchar NSZZ
(Ciąg dalszy ze strony 4)
froncie polscy dowódcy przewidywali, iŜ powstanie „S”- termin turnieju 29.08.2009 w Zdroisku.
powinno trwać zaledwie kilka dni , zaś w rzeczywi- -udzielono 3 zapomóg losowych członkom Naszej
stości trwało 63 dni. Straty po stronie polskiej wyOrganizacji.
niosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5
tys. rannych Ŝołnierzy oraz 200 tysięcy ofiar spośród
6.08.2009-Obradował Komitet Strajkowy
ludności cywilnej. Wśród zabitych przewaŜała młoPogotowie strajkowe od 7.08.2009
dzieŜ, w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji.
Podczas walk zburzonych zostało około 25% zabudowy miasta, a po ich zakończeniu, w wyniku celowego burzenia i palenia miasta przez niemieckie oddziały niszczycielskie , dalsze 35%. Wobec zniszczenia około 10% zabudowy we wrześniu 1939 roku i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod koniec wojny około 85% miasta leŜało w
gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek
kulturalny i materialny.
5.08.2009-Posiedzenie KP NSZZ „S” Oddział
Gorzów Wlkp.
W Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej .
Plany prywatyzacyjne MSP (ogłoszenie z
27.07.2009) to główny punkt wakacyjnego posiedzenia KP naszego Oddziału. Po krótkiej dyskusji
członkowie Komisji stwierdzili ,Ŝe tylko zdecydowane działania mogą zapobiec dzikiej prywatyzacji
sektora energetycznego. W pełni poparto działania
Komisji Międzyzakładowej zaostrzające prowadzoną akcję protestacyjną. Komisja wyraziła pełną gotowość do ogłoszenia Pogotowia Strajkowego i przystąpienia do dalszych form protestu.

Członkowie KP podczas obrad

Pozostałe tematy zebrania :
-emerytury pomostowe
-wykaz stanowisk zakwalifikowanych przez wewnętrzną komisję w Enea Operatorze.
-sprawy socjalne-odpis z zysku za 2008 na ZFŚS
-plan połączenia spółek socjalnych.

Komitet Strajkowy podczas obrad

W Poznaniu spotkali się członkowie Komitetu Strajkowego. Przedstawiciele związków zawodowych
wchodzących w skład Komitetu Strajkowego przedstawili stanowiska swoich organizacji w sprawie planowanej dalszej prywatyzacji w formie proponowanej przez Ministra Skarbu Państwa. Po zapoznaniu
się ze stanowiskami organizacji związkowych jednoznacznie sprzeciwiających się planom dzikiej prywatyzacji członkowie Komitetu Strajkowego podjęli
decyzję o ogłoszeniu ,począwszy od dnia 7 sierpnia
2009 Pogotowia Strajkowego. Przyjęto treść komunikatów skierowanych do pracowników, mediów
oraz treść uzasadnienia ogłoszenia pogotowia strajkowego. Zaostrzanie akcji protestacyjnej uzaleŜnione jest od dalszych decyzji Ministra Skarbu Państwa
w zakresie prywatyzacji Enea S.A.
7.08.2009-Nowy emeryt
Jerzy Kiczka
Do szczęśliwców ,którzy
doczekali emerytury w
Enei dołączył kolega Jurek Kiczka z Centrali Oddziału Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. W uroczystym poŜegnaniu uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji, kierownictwa oraz
koleŜanki i koledzy z pracy i związku. Przedstawiciel Zarządu Enea Operatora Jakub Kamyk obecny na spotkaniu podziękował
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Zaproszenie

(Ciąg dalszy ze strony 5)

kol. Jerzemu za wkład w rozwój energetyki gorzow- 29 sierpnia 2009 r. w ramach festynu rekreacyjskiej ,a był on niemały- 41 lat pracy. Spotkanie
nego w Ośrodku Szkoleniowym Zdroisk odbędzie
upłynęło w miłej atmosferze. Były Ŝyczesię XVII edycja Turnieju Piłki NoŜnej o Puchar
nia ,wspomnienia, prezenty, kawa oraz pyszne ciaKP NSZZ „Solidarność” ENEA Gorzów Wlkp..
sto. Koledze Jurkowi w związku z przejściem na za- Kol. Mariusz Kępiszak przyjmuje zgłoszenia drusłuŜona emeryturę składamy Ŝyczenia wszystkiego
Ŝyn ( czwórki piłkarskie) .Zgłoszenia z jednostek
najlepszego na nowej drodze Ŝycia jaką na pewno
organizacyjnych przyjmowane będą do dnia
jest emerytura. Zachęcamy do odwiedzin i do dzia17.08.2009r.nr tel. 7217504 (wew.2504) fax
łalności w coraz większym oraz coraz pręŜniej dzia7217505
łającym kole Rencistów i Emerytów, które działa
przy naszej organizacji.

Propaganda PRL

Archiwum Czesława M.

Lata 90- te

Okiem Jujki

Liczby Miesiąca
3276,51 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku w czerwcu 2009 r.
1317 zł tyle będzie wynosić płaca minimalna w 2010
r. -13 lipca br. uchwałę w tej sprawie przyjęła Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych.
638 zł mogą zarobić w ciągu miesiąca osoby bezrobotne. Natomiast jeŜeli bezrobotny uzyska wyŜszy
przychód to zostanie wykreślony z rejestru, musi
zwrócić zasiłek i moŜe zostać skazany na trzy lata
pozbawienie wolności za składanie fałszywych
zeznań.
„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp.
Redakcja: Wiesław Szydełko, Krzysztof Gonerski
Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37
tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505
Internet: www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

Pracownicy Grupy Energetycznej ENEA!!!!!
KoleŜanki i Koledzy!!!!
Czas wziąć sprawy w swoje ręce!!!!
Czas powiedzieć DOŚĆ!!!!
Od lat przyglądamy się jak kolejne ekipy składające się z niekompetentnych dyletantów w kolejnych rządach i dorównujący im ich przedstawiciele w radach nadzorczych i zarządach próbują w imię swoich doraźnych i partykularnych interesów politycznych „majstrować’ przy energetyce. Jednak tym razem czara się przelała, a poziom ignorancji, dyletanctwa i beztroski z ich strony przekroczył wszelkie granice zdrowego rozsądku. To co rząd RP rękami
Ministra Skarbu Państwa wyprawia z jednym z pięciu strategicznych koncernów energetycznych, od którego stabilności zaleŜy bezpieczeństwo ¼ odbiorców energii elektrycznej w skali całego kraju, przekracza obecnie wszelkie granice zdrowego rozsądku.
Oto Minister Skarbu Państwa bez Ŝadnego skrępowania ogłasza wszem i wobec w środkach masowego przekazu,
Ŝe zamierza tak duŜą firmę energetyczną jaką jest ENEA SA. działającą w strategicznym sektorze ze względu na
bezpieczeństwo państwa i byt obywateli sprzedać w trybie spotykanym tylko na skupie Ŝywca i to w urlopowym
szczycie.
Prędzej czy później przyjdzie czas rozliczeń za skutki takiej złodziejskiej prywatyzacji. Ale zanim to nastąpi naszą
powinnością jako pracowników GE ENEA jest zrobić wszystko by te bezsensowne i obliczone na zaspokojenie
doraźnych potrzeb niewielkiej grupy ludzi działanie skutecznie zatrzymać.
Musimy powiedzieć stanowcze NIE realizacji partykularnych interesów obecnie rządzącej grupy, a konkretnie premiera Tuska, który sprzeda energetykę tylko po to by załatać dziurę budŜetową, co mu pozwoli nie podnosić podatków w przyszłym roku. Dzięki temu premier ma nadzieję nie stracić popularności wśród wyborców do następnych
wyborów. Tymczasem dla kaŜdego jest jasne, Ŝe jest to zwyczajne oszustwo. Premier załata dziurę budŜetową pieniędzmi uzyskanymi z prywatyzacji energetyki, nie trzeba będzie podnosić podatków, ale nowy właściciel ENEI,
aby zrekompensować sobie poniesione koszty zakupu przedsiębiorstwa energetycznego co zrobi? Podniesie ceny
energii elektrycznej i obniŜy koszty działalności przez wprowadzenie Programu Dobrowolnych Odejść. Kto zatem
poniesie koszty utrzymania popularności naszego premiera? Czy będzie to Rząd, albo MSP? Nie. Czy moŜe kapitał
zagraniczny w osobie skarbu państwa Królestwa Szwecji? Nie. W końcowym rozrachunku te koszty poniosą odbiorcy energii elektrycznej, pracownicy zatrudnieni w prywatyzowanej firmie oraz całe społeczeństwo zmuszone
do utrzymywania nowych rzesz bezrobotnych.
Polska energetyka to ogromny, do niedawna niezadłuŜony majątek, który jako dorobek trzech pokoleń polskich
energetyków i wszystkich Polaków stanowi nasze wspólne dobro społeczne. Ten majątek przynosił i nadal przynosi dochody budŜetowe i przy dobrym zarządzaniu moŜe nadal zapewnić swój rozwój bez obciąŜania finansów publicznych. Przemysł energetyczny został zbudowany polskimi siłami, na polskich urządzeniach i za polskie pieniądze. Dlaczego mamy pozwolić by odebrano nam ten majątek? Kadra techniczna polskiej energetyki i załogi przedsiębiorstw energetycznych powinny być pierwszymi straŜnikami i obrońcami tego dobra wspólnego jakim jest majątek przedsiębiorstw energetycznych. Nie dajmy się przekupić obietnicami akcji, iluzorycznymi odprawami i
mglistymi obietnicami zabezpieczeń socjalnych. Broniąc z determinacją i poświęceniem przed wyprzedaŜą swego
wspólnego majątku i swego zakładu pracy bronimy takŜe własności całego społeczeństwa i miejsc pracy dla naszych dzieci. Pamiętajmy, Ŝe za nami stoją miliony coraz bardziej biednych odbiorców energii elektrycznej, którzy
muszą równieŜ upomnieć się o swoje dobro i o moŜliwość własnego suwerennego rozwoju.
O tym z jaką prywatyzacją mamy do czynienia świadczy najlepiej treść ogłoszenia jakie zostało zamieszczone w
gazecie Rzeczypospolita w dniu 27 lipca 2009 roku, w którym MSP zaprasza do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. OtóŜ jak kaŜdy moŜe się przekonać w ogłoszeniu tym nie ma mowy o
najwaŜniejszym warunku negocjacji jakim jest zobowiązanie przyszłego właściciela do realizacji wynegocjowanego pakietu inwestycyjnego określającego w sposób jednoznaczny jakie środki przeznaczy właściciel na rozwój zakupionego przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, Ŝe podstawowym celem prywatyzacji, jak twierdzi w swoich opracowaniach strona rządowa, jest w przypadku energetyki pozyskanie środków na rozwój przestarzałej infrastruktury
sieciowej. Tymczasem w zaproszeniu opublikowanym przez MSP takiego warunku nie ma. Ponadto jak powszechnie wiadomo z giełdowego raportu finansowego za I kwartał 2009 r ENEA SA. moŜe pochwalić się w tym roku
„zyskiem zatrzymanym” ok. 4 mld zł. Te środki „leŜą” odłoŜone na koncie firmy. W przypadku sprzedaŜy ENEA
SA. za np. 10 mld zł. przyszły właściciel przejmie zatem wraz z majątkiem 4 mld. zł wolnych środków. Zatem kupi
spółkę nie za 10 mld. zł., a z tym swoistym dyskontem zafundowanym przez Ministra Grada tylko za 6 mld. zł. Na
jakie miano zasługuje taki sposób postępowania z naszym społecznym majątkiem? Delikatnie określić to moŜna
jako niekompetencję, niefrasobliwość, ale jednak na usta ciśnie się określenie „złodziejstwo”. W tej sytuacji pierwszy etap prywatyzacji polegający na podwyŜszeniu kapitału akcyjnego spółki w celu pozyskania środków na inwestycje naleŜy uznać jako wielką poraŜkę, lub raczej na przygotowaniu gruntu do wielkiego skoku na państwową
kasę, bowiem środki te trafiły nie na inwestycje lecz są ulokowane w „niepodzielonym zysku”, czekającym na złodziejską rękę pseudoinwestora.

Do takich spostrzeŜeń skłania równieŜ zapis zobowiązujący inwestora „do ogłoszenia wezwania do zapisywania się
na sprzedaŜ akcji Spółki” będących na giełdzie. Chodzi tu o to, aby inwestor skupując akcje spółki wyprowadził ją z
giełdy papierów wartościowych w celu uniemoŜliwienia podzielenia „zysku zatrzymanego” z akcjonariuszami będącymi uczestnikami giełdy papierów wartościowych.
Ponadto na miano kuriozum zakrawa reakcja najpowaŜniejszego kandydata do zakupu akcji ENEA, który po opublikowaniu zaproszenia stwierdza publicznie, Ŝe uwaŜa działania MSP za niepowaŜne. Czy zatem mamy godzić się na
sprzedaŜ naszej firmy w atmosferze cyrkowego przedstawienia i niepowaŜnych posunięć nieodpowiedzialnych
urzędników, lub teŜ krygowanie się dla zamaskowania przekrętu „zaskoczonego” inwestora? UwaŜamy, Ŝe sprzedaŜ
firmy, która zajmuje się dystrybucja energii elektrycznej na obszarze 1/5 Państwa Polskiego zasługuje na powaŜne
potraktowanie. Dlatego jako pracownicy zatrudnieni w tym podmiocie winniśmy powiedzieć temu procederowi zdecydowane NIE i uŜyć wszelkich środków do zahamowania nieodpowiedzialnych działań.
„Dzielny”, „waleczny” i „profesjonalny” Zarząd ENEA SA. przeprowadza na siłę całkowicie nieopłacalny proces, by
wbrew zdrowemu rozsądkowi i widocznym jak na dłoni faktom otrąbić pełen sukces prywatyzacyjny i podlizać się
obecnie rządzącym, którzy dla realizacji swoich doraźnych celów politycznych gotowi są poświęcić suwerenność
gospodarczą kraju.
Być moŜe tak wielkie i skomplikowane przedsięwzięcie jakim jest przeprowadzenie uczciwej, opartej na jasnych i
zrozumiałych zasadach, w interesie wszystkich współwłaścicieli, prywatyzacji jednej z największych w Polsce Grup
Kapitałowych, przerosło naszych „menedŜerów” i tzw. „właścicieli”, którzy nie potrafiąc przyznać się do swoich
błędów brną z uporem godnym lepszej sprawy w całkowicie nieopłacalne rozwiązania? Być moŜe, jak pokazują
ostatnie wydarzenia, w tym całym zamieszaniu wcale nie chodzi o korzystne sprzedanie firmy, a tylko jak zwykle o
zachowanie ciepłych posadek i utrzymanie słupków poparcia w sondaŜach?
Czas powiedzieć DOŚĆ!! Czas wziąć sprawy w swoje ręce. To my - Pracownicy Grupy ENEA stanowimy
jej największą wartość i dlatego mamy prawo i obowiązek decydować o jej i naszym losie. Nie moŜemy dopuścić,
by Minister Skarbu Państwa w imię liberalnych antypracowniczych zasad sprzedawał wbrew elementarnym zasadom
uczciwości firmę, której wartość wypracowaliśmy przez lata. Takie działania uwaŜamy za szkodliwe zarówno dla
naszej firmy jak i całej gospodarki. Jesteśmy po referendum strajkowym, które odbyło się 5 i 6 listopada 2008 roku
pod auspicjami wszystkich działających w ENEA związków zawodowych, będących w sporze zbiorowym z Zarządem ENEA S.A. i przekształconych w Komitet Strajkowy. Przypominamy wyniki referendum strajkowego
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26 osób

0,54%

Głosów niewaŜnych

Od godz 7.00 dnia 7 sierpnia 2009 roku wprowadziliśmy w całej Grupie ENEA pogotowie strajkowe, aby pokazać
jasno i wyraźnie zarówno Ministrowi Skarbu Państwa, jak i działającemu w jego imieniu Zarządowi ENEA SA., Ŝe
jako odpowiedzialni współwłaściciele Grupy ENEA, których współwłasność nie wynika z faktu tymczasowego sprawowania funkcji zarządczych, czy teŜ właścicielskich, a wynika bezpośrednio, z wieloletniego osobistego wkładu
pracy w budowanie jej wartości rynkowej, Ŝe jesteśmy zdeterminowani bronić Naszą Firmę przed niekorzystną prywatyzacją realizowaną wbrew interesom zarówno Spółki, jej Pracowników i odbiorów energii elektrycznej przez nieodpowiedzialnych pseudomenedŜerów wyłącznie dla realizacji ich osobistych ambicji.
Dwugodzinny Strajk Ostrzegawczy, jaki przeprowadziliśmy w dniu 22 czerwca 2009 roku pokazał wyraźnie, Ŝe nie
jesteśmy bezsilni, Ŝe dysponujemy konkretnymi argumentami i moŜemy aktywnie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Dlatego weźmy sprawy w swoje ręce i przystąpmy aktywnie do protestu ze strajkiem generalnym włącznie. Pamiętajmy, Ŝe razem jesteśmy silniejsi, a bezczynności nie wybaczą nam następne pokolenia.
Razem moŜemy zatrzymać tą haniebną prywatyzację
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