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Ogólnopolska akcja protestacyjnostrajkowa w energetyce
Konferencja prasowa w ZRG

Referendum strajkowe w
Grupie Kapitałowej Enea

Rocznica narodzin NSZZ „S”

Posiedzenia Rady SKE NSZZ S
Uczestnicy referendum Strajkowego w Centrali OD Gorzów Wlkp.

69,12% pracowników GK ENEA
wzięło udział w referendum , 94,37
% opowiedziało się za strajkiem
(szczegóły w kalendarium)
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czwartej władzy) o pomoc w zablokowaniu prywaKalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? (tyzacji
,która w konsekwencji doprowadzi do:
-oddania Energetyki Polskiej we władanie innych
10.08.2009 Wotum nieufności dla Prezesa Enea państw,
- dla energetyków moŜe skończyć się utratą pracy,
S.A.. Zgłoszenie Ŝądania.
1.Związki zawodowe działające w Enea S.A. wysto- - dla odbiorców energii elektrycznej wiązać się bęsowały pismo do Prezesa Owczarka z powiadomie- dzie ze znacznymi podwyŜkami cen energii
niem Premiera oraz organów właścicielskich. W piśmie oświadczyły ,Ŝe Pan Prezes Owczarek utracił
17.08.2009 –Tylko dwie oferty na kupno akcji Enei
Z nieoficjalnych źródeł wynika, Ŝe ofertę na zakup akcji Enei
zaufanie Załogi i Partnerów Społecznych. Bezpood Skarbu Państwa złoŜył niemiecki koncern RWE oraz jeden
średnim powodem utraty zaufania było straszenie
organami ścigania strony związkowej ,która śmie
z funduszy inwestycyjnych .Jak czytamy w dzienniku,
zawiadamiać organy spółki o nieprawidłowościach brak oferty Vattenfalla o raz fakt, Ŝe na 11 pobrawystępujących w Enea S.A.
nych przez inwestorów memorandów informacyjnych pojawiły się tylko dwie odpowiedzi spowodo2.Związki zgłosiły tez Ŝądanie przekazania wszelkich informacji w zakresie planowanej prywatyzacji wał gwałtowny spadek wartości akcji Enei na GPW.
spółki i spisania trójstronnych porozumień w tym
Walory poznańskiej grupy straciły w piątek
14.08.2009 na wartości aŜ 9,27 proc. Resort skarbu
zakresie.
musi się równieŜ liczyć z taką sytuacją, w której in3.Przedstawiciele związków zawodowych z Elekwestor, mimo iŜ nie przystąpił do przetargu, nadal
trowni Kozienice poparły działania organizacji
związkowych w Enea i zadeklarowały wolę przyłą- moŜe ogłosić wezwanie do sprzedaŜy akcji spółki.
czenia się do prowadzonej akcji protestacyjnej i po- Jeśli zaproponuje lepszą cenę, niŜ kandydat wyłoniony w negocjacjach, skarb znajdzie się w trudnym
gotowia strajkowego.
4.Wszystkie organizacje związkowe spisały informa- połoŜeniu – uwaŜa Dziennik.
cję do mediów mówiącą o nieprawidłowościach występujących w Enea S.A.
18.08.2009 Spotkanie z Zarządem Enea S.A.- tematyka zgłoszone Ŝądania.
12.08.2009 Konferencja prasowa w ZRG NSZZ
Solidarność- prywatyzacja Enea S.A.
Przedstawiciele wszystkich mediów (prasa, radio,
telewizja) zjawili się w siedzibie Zarządu Regionu
NSZZ Solidarność w Gorzowie Wlkp by wysłuchać
informacji o planach prywatyzacyjnych w stosunku
do lokalnego dystrybutora energii elektrycznej –
Enea S.A. Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea S.A. Oddział Gorzów Wlkp. przekazali informację o planach
dzikiej prywatyzacji i poinformowali ,Ŝe uŜyją
wszystkich dostępnych środków by zatrzymać tą haniebną prywatyzację.

Zarząd Enea S.A.

Konferencja prasowa w środku Przew. ZR G NSZZ „S”-J.Porwich

Związkowcy poprosili przedstawicieli mediów

Głównym powodem spotkania stron dialogu społecznego w Enea S.A. były zgłoszone przez związki
zawodowe Ŝądania z 10 sierpnia. Zarząd w piśmie z
12 sierpnia nie uznał zgłoszonych Ŝądań jako kwalifikujących się do sporu zbiorowego.
Strona społeczna na spotkaniu złoŜyła pismo uzasadniające zgłoszone Ŝądania i przypomniała stronie
pracodawcy o obowiązku powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o wystąpieniu sporu zbiorowego
w Enea. W odpowiedzi Zarząd oświadczył, Ŝe prze(Ciąg dalszy na stronie 3)
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(Ciąg dalszy ze strony 2)

analizuje pismo strony związkowej i udzieli pisemnej odpowiedzi. W udzielonej 18 sierpnia odpowiedzi Zarząd ponownie uznał ,Ŝe nie znajduje się w
sporze zbiorowym.
19-23.08.2009 XXIV Pielgrzymka energetyków do
Częstochowy
19.08.2009-nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy
od części turystyczno-krajoznawczej wyznając zasadę cudze chwalicie swego nie znacie……
Zamek w Kórniku to pierwsza miejscowość, do której dotarliśmy .Podziwialiśmy neogotycki zamek
Górków. Obecnie znajduje się tutaj Biblioteka i Muzeum PAN. Z Kórnika udaliśmy się do Katedry
Gnieźnieńskiej, gdzie mogliśmy między innymi zobaczyć prezbiterium, w którym stoi złocona konfesja
z relikwiami św. Wojciecha. Widzieliśmy teŜ słynne
spiŜowe Drzwi Gnieźnieńskie z ok. 1175 r. znajdujące się w pięknym gotyckim portalu, ze sceną Sądu
Ostatecznego.

Rejs statkiem po „trawie”

Wizyta w Elblągu i spacer z przewodnikiem po starym mieście oraz zwiedzanie XIII w. Katedry Św.
Mikołaja zakończyły atrakcje drugiego dnia pielgrzymki. Pelplin rozpoczął trzeci dzień pielgrzymowania. Wizytówką Pelplina jest Bazylika Katedralna
z przełomu XIII - XIV wieku. Bazylika zaliczana
jest do najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce.
Kryje w sobie przepiękny 25 metrowy, największy
w Europie Ołtarz Główny , barokowe ołtarze boczne
oraz średniowieczny zestaw rzeźb dębowych. Będąc
w Pelplinie nie moŜna nie wejść do Muzeum Diecezjalnego posiadającego w swych zbiorach jedną z
największych kolekcji rzeźb średniowiecznych
(Madonny szafkowe). Znajduje się tu jedyny w kraju
egzemplarz Biblii Guttenberga. Wizyta w Pelplinie
zakończyła część turystyczną naszej pielgrzymki.
Wieczorem dotarliśmy do Niepokalanowa, gdzie po
spoŜyciu ciepłej kolacji oraz przywitaniu się z pielgrzymami z Duszpasterstwa Energetyków Nazaret,
udaliśmy się na zasłuŜony odpoczynek.

Pielgrzymi przed Katedrą Gnieźnieńską

Toruń to następny etap naszego pielgrzymowania.
Wspólnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy jedną z
najpiękniejszych starówek w kraju. Mogliśmy podziwiać między innymi: Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Kościół NMP, Katedra św. Janów, Krzywą
WieŜę, Pomnik M. Kopernika.
20.08.2009 Po śniadaniu udaliśmy do Malborka do
największej gotyckiej twierdzy w Europie. Trzy
zamki :niski, średni i wysoki pozostawiły w nas niezapomniane wraŜenia. Po tych „krzyŜackich” atrakcjach udaliśmy się na Pojezierze Mazurskie.
PrzejaŜdŜka statkiem po Kanale OstródzkoElbląskim pozwoliła nam docenić XIX w. myśl tech- Niepokalanów-energetycy przed pomnikiem swego patrona.
niczną. Pochylnie, śluzy, kanały, jazy uatrakcyjniły 22.08.2008 Poranna Msza Święta w Bazylice w
prawie 10 km rejs z czego ponad 2 km pokonywali- Niepokalanowie rozpoczęła właściwą część naszego
śmy po „trawie”.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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W uroczystej Mszy Św. uczestniczyło ok. 10 tys.
(Ciąg dalszy ze strony 3)
pielgrzymowania. Po śniadaniu mieliśmy okazję energetyków oraz ich rodzin. Wśród intencji mszalzwiedzać i podziwiać: Muzeum związane z posta- nych moŜna było zauwaŜyć zatroskanie o przyszłość
cią Patrona Energetyków św. Maksymiliana Kolbe- Polskiej Energetyki, w związku z planami prywatygo, Panoramę Tysiąclecia (ponad 140 postaci, po- zacyjnymi obecnego rządu. Po tej uczcie duchowej z
cząwszy od Piastów aŜ po Jana Pawła II, interesują- „naładowanymi akumulatorami” udaliśmy się w droce komentarze dotyczące dziejów naszego narodu na gę powrotną do Gorzowa Wlkp.
przestrzeni stuleci.),Misterium Męki Pańskiej. Z Fotorelacja na naszej stronie internetowej MenuNiepokalanowa udaliśmy się do Częstochowy by Galeria Zdjęć-Krajowe Pielgrzymki, -Wycieczki
wspólnie z innymi energetykami wziąć udział w krajowe.
Drodze KrzyŜowej w ramach XXIV Pielgrzymki 19.08.2009 Stanowisko Strony Społecznej ZTBEEnergetyków do Częstochowy
w sprawie sytuacji w branŜy energetycznej.
Strona Społeczna Zespołu Trójstronnego d.s. branŜy
energetycznej wydała stanowisko w ,którym zarzuca
stronie rządowej:
- manipulowanie opinia publiczną w celu zdyskredytowania związków zawodowych.
-wyprzedaŜ za bezcen majątku narodowego (Enea)
-brak reakcji na ujawniane przez stronę społeczną
nieprawidłowości w spółkach Skarbu Państwa.
24.08.2009 Obradowała Rada SKE NSZZ „S”
Członkowie rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ
Solidarność spotkali się w Baranowie. W spotkaniu
uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu górnictwa
i Energetyki NSZZ Solidarność- K. Grajcarek oraz
Pielgrzymi tuŜ przed wymarszem na Jasną Górę
Przewodniczący Komisji Zakładowych ze spółek
23.08.2009 Po śniadaniu udaliśmy się pod Archika- Dystrybucyjnych.
tedrę (miejsce zbiórki energetyków z całej Polski).
Alejami NMP procesyjnie przeszliśmy na Jasną Górę.

Członkowie Rady Sekcji Krajowej Energetyków NSZZ „S”

Tematyka poruszana podczas obrad :
-Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracywypowiedzenie go przez związek pracodawców
energetyki ( propozycje zmian mają dotyczyć :czasu
pracy ,zasad pracy w ruchu ciągłym, taryfy pracowniczej) -Konwersja akcji w grupach energetycznych,
-Informacja z posiedzenia zespołu Trójstronnego
BranŜy Energetycznej, -Informacja o sytuacji branŜy. Przedstawiciele poszczególnych grup przestawili
aktualny stan prowadzonej akcji protestacyjnej.
Gorzowscy pielgrzymi z kolegami ze Szczecina (na rowerach)

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Końcowa klasyfikacja:
(Ciąg dalszy ze strony 4)
1.m-sce -2 druŜyna Centrali Oddziału Gorzów Wlkp
Członkowie Rady postanowili nie wysyłać kolejnych pism do MSP poniewaŜ nie odnoszą one Ŝad- 2.m-sce-Rejon Dystrybucji Gorzów Wlkp.
nego skutku. Postanowiono skupić się na przygoto- 3.m-sce-Rejon Dystrybucji Międzychód
waniach do zorganizowania strajku generalnego w
4.m-sce-1 druŜyna Centrali Oddziału Gorzów Wlkp.
energetyce. W tym celu do następnego posiedzenia Królem strzelców został kol. Andrzej Klepczuk z
Rady SKE (9.09.2009) przedstawiciele poszczegól- Centrali 2. Fotorelacja na naszej stronie internetowej
nych zakładów przeprowadzą szeroką akcję inforMenu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja
macyjną wśród pracowników w celu uświadomienia
im zagroŜeń płynących z rządowych planów .
31.08.2009 -29 rocznica narodzin NSZZ
Postanowiono teŜ zorganizować konferencję prasoSolidarność
wą w celu poinformowania mediów o bezsensowno- Obchodziliśmy kolejną 29 rocznice podpisania Pości działań rządu oraz powodach akcji protestacyjrozumień Sierpniowych. Byli oraz obecni działanej.
cze , sympatycy oraz poczty sztandarowe NSZZ
Solidarność spotkały się w Gorzowskiej Katedrze by
29.08.2009 XVII edycja Turnieju „S”
wspólną modlitwą uczcić rocznicę narodzin Solidarw piłce noŜnej.
W Zdroisku w ramach obchodów Dnia Energetyka ności .Uroczystą mszę świętą odprawił ks. prałat
odbył się Turnieju piłkarskiego o Puchar Komisji
Witold Andrzejewski (Honorowy Członek NSZZ
Podzakładowej NSZZ Solidarność w Gorzowie.
Solidarność).

Msza święta w Gorzowskiej Katedrze
Uczestnicy turnieju piłkarskiego

Była to juŜ XVII edycja naszego turnieju, która w
tym roku była połączone z festynem rodzinnym dla
pracowników energetyki oraz ich rodzin. Walka o
puchar toczyła się w sportowej atmosferze a zmaganiom sportowym towarzyszyła wspaniała pogoda.

Po mszy złoŜono wieńce oraz zapalono znicze pod
repliką „Białego KrzyŜa”- miejscem spotkań opozycjonistów podczas stanu wojennego.
1.09.2009-70 rocznica wybuchu II wojny
światowej.
Przywódcy 20 europejskich państw uczestniczyli w
obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej
na Westerplatte. Wspólnie złoŜyli wieniec i zapalili
znicze przed Pomnikiem Obrońców WybrzeŜa.
1.09.2009 Odwołanie członka Zarządu Enea
wybranego przez załogę w Enea S.A.
Obradująca w Warszawie Rada Nadzorcza ENEA
S.A. odwołała członka Zarządu wybranego przez
załogę Czesława Koltermana. Złamano prawo bo
odwołać członka wybranego przez załogę moŜe tylko załoga. Podjęto próbę odwołania z funkcji wice
przew. Rady Nadzorczej Enea S.A. wybranego
przez załogę Tadeusza Dachowskiego. Ostatecznie

Zwycięska druŜyna Centrali 2 z maskotką.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

5.09.2009 Finał DMŚ Juniorów na ŜuŜlu .

udało się go obronić. Pomimo wielu zarzutów pod
adresem Prezesa Enea S.A. –M. Owczarka pozostawiono go na zajmowanym stanowisku.
Wszystkich ,którzy bronią interesów załogi w procesie prywatyzacji próbuje się usunąć z zajmowanych
stanowisk celem odcięcia załogi od źródeł informacji
o planach Ministerstwa Skarbu Państwa.
3.09.2009 –Pismo związków do Premiera –
wstrzymać dziką prywatyzację !!!!
NSZZ Solidarność Enea i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej
Enea (reprezentatywne organizacje związkowe) wystosowały pismo do Premiera
Tuska. W piśmie domagają się wstrzymania wszelkich działań prywatyzacyjnych. Uzasadnieniem
wstrzymania prywatyzacji mają być:-brak zgody na
dziką prywatyzację (przepaństwowienie) -drak dialogu sektorowego, -nieprawidłowości jakie wystąpiły
w Enea, -bezprawne odwołanie członka Zarządu
Enea S.A wybranego przez załogę, -próba odwołania
z funkcji wice przew. Rady Nadzorczej Enea S.A.
wybranego przez załogę, Stanowisko do wiadomości otrzymali między innymi:-Prezydent RP, -MSP,
MG, Kluby parlamentarne, CBA, media.

Jeden z wyścigów Mistrzostw świata juniorów

Gorzów Wielkopolski gościł najlepszych juniorów
świata w jeździe na ŜuŜlu. Sponsorem głównym tej
imprezy była Grupa Kapitałowa Enea .Polscy ŜuŜlowcy zdeklasowali rywali i z dorobkiem 57 punktów po raz piąty z rzędu zdobyli tytuł DruŜynowych
Mistrzów Świata. Srebro zdobyli Duńczycy
(45pkt),brąz padł łupem Szwedów (32 pkt) .Czwarte
miejsce zajęła druŜyna z Czech (15 pkt) .Punkty dla
zwycięskiej druŜyny zdobyli: Dawid Lampart
4.09.2009-Pogrzeb ks. Tadeusza Kondrackiego. (w,1,1,3,w) 5 , Maciej Janowski (3,3,1,3,3)
29 sierpnia br. w 13 ,Grzegorz Zengota (3,3,1,3,3) 13 ,Przemysław
Pawlicki (3,3,3,3,3) 15,
Rokitnie zmarł
nagle w wieku 68 Artur Mroczka (2,3,3,1,2) 11
lat ks. Tadeusz
7.09.2009-Posiedzenie MK NSZZ „S” Enea.
Kondracki, kapłan
W
Poznaniu
spotkali się przedstawiciele Komisji
Diecezji ZielonoMiędzyzakładowej NSZZ Solidarność.
górskoBezpośrednim powodem zwołania w trybie awaryjGorzowskiej
(rocznik święceń nym posiedzenia były ostatnie wydarzenia związane
1972), długoletni z procesem prywatyzacji Enea i odwołanie wybranego przez załogę członka Zarządu Enea Czesława
kustosz i proboszcz parafii pw. Koltermana. Zastanawiano się nad krokami jakimi
powinien podjąć związek w celu zaprotestowania
Matki BoŜej
Rokitniańskiej w przeciwko ewidentnemu złamaniu prawa. Postanowiono przystąpić do przygotowań mających na celu
Rokitnie oraz
dziekan dekanatu zorganizowanie akcji strajkowej na terenie Grupy
Kapitałowej Enea. Opracowano treść pytania refeRokitno.
4 września ks. bp rendum strajkowego .Termin referendum strajkoweStefan Regmunt przewodniczył będzie Mszy św. po- go oraz ostateczna treść pytania referendalnego zogrzebowej. Bezpośrednio po mszy nastąpiło ostatnie stanie uzgodniona z pozostałymi organizacjami
związkowymi w Enea.
poŜegnanie zmarłego Kapłana i złoŜenie ciała do
7.09.2009 Spotkanie z Zarządem Enea S.A. –
grobu na cmentarzu przy bazylice. Ostatniej drodze
uznanie sporu zbiorowego
ks. Tadeusza uczestniczyło wiele pocztów sztandaCelem
spotkania
było wyjaśnienie kwestii sporu
rowych wśród których nie mogło zabraknąć sztandazbiorowego w związku ze zgłoszonymi przez związru Naszej Komisji.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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stwo Skarbu Państwa prywatyzacją ENEA S.A., któ(Ciąg dalszy ze strony 6)
ra pozbawi pracowników praw i pracy a los obywaki zawodowe Ŝądaniami. Obecna na spotkaniu armia teli odda w ręce innego kraju?
prawników próbowała udowodnić stronie społecz2-Ustalono termin strajku ostrzegawczego w Grupie Kapitałonej ,Ŝe zgłoszone Ŝądania nie mogą być przedmiowej Enea S.A.-22 września 2009
tem sporu zbiorowego. Ostatecznie po uszczegółowieniu Ŝądań strona pracodawcy uznała ,Ŝe jest w
16.09.2009 Referendum strajkowe w GK Enea.
sporze zbiorowym i następne spotkanie odbędzie się Zgodnie z harmonogramem akcji protestacyjnojuŜ w trybie rokowań. Związki zawodowe do dnia
strajkowej na terenie Grupy Kapitałowej Enea
16 września przedstawią wszystkie postulaty mające odbyło się referendum strajkowe.
na celu skuteczne zabezpieczenie interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji. Zarząd przedstawił projekt harmonogramu udostępnienia akcji pracowniczych uprawnionym osobom.
9.09.2009 Posiedzenie Rady SKE NSZZ Solidarność-przygotowania do akcji strajkowej.

Referendum w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Na terenie działania Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wlkp uprawnionych do udziału w referendum było
965 pracowników. W referendum wzięło udział 755
pracowników tj.78 % uprawnionych. Za przystąpieniem do strajku opowiedziało się 715 pracowników
tj. 95 % pracowników biorących udział w referenCzłonkowie Rady SKE NSZZ solidarność
dum.
W Ząbkach pod Warszawą obradowała Rada Sekcji Wyniki w całej Grupie Kapitałowej Enea:
Krajowej Energetyków NSZZ Solidarność. Przedsta- Liczba pracowników uprawnionych do udziału w
wiciele poszczególnych grup energetycznych zdali referendum 7329. W referendum wzięło udział 50relację z prowadzonych działań mających na celu
66 pracowników tj.69,12% uprawnionych. Za przyogłoszenie ogólnopolskiej akcji strajkowej. Rada
stąpieniem do strajku opowiedziało się 4781 praSKE udzieliła pełnego poparcia wszystkim struktu- cowników co stanowi 95 % pracowników biorących
rom związkowym stanowczo sprzeciwiającym się
udział w referendum.
procesowi dzikiej prywatyzacji prowadzonemu
przez obecną ekipę rządzącą. Przyjęto harmonogram
ogólnopolskiej akcji protestacyjno strajkowej ,której
początkiem będzie konferencja prasowa uzasadniająca podjęcie akcji strajkowej a końcem ogłoszenie
strajku generalnego w energetyce.
11.09.2009 Uzgodnienia w sprawie akcji
protestacyjno- strajkowej.
Współprzewodniczący Komitetu Strajkowego
uzgodnili formy protestu przeciw dzikiej
prywatyzacji Enea :
1-Ustalono termin referendum strajkowego-16 września 2009 r. oraz treść pytania referendalnego :
”Czy jesteś za przystąpieniem do strajku w Grupie Kapitałowej ENEA w związku z proponowaną przez Minister-
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Powody protestu energetyków:
- wyprzedaŜ majątku narodowego,
-uzaleŜnienie energetyczne od innych państw,
-dzika pośpieszna prywatyzacja,
-brak pakietu inwestycyjnego w procesie
prywatyzacji,
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
-brak pakietu socjalnego w procesie prywatyzacji,
- wiele ciekawych informacji z naszej historii,
-nie wydanie akcji pracowniczych przy prywatyzacji -najnowsze na bieŜąco aktualizowane wiadomości ,
z listopada 2008,
- bardzo bogata galeria zdjęć,
-zaniŜanie wartości Enea S.A.,
-przydatne dokumenty,
-łamanie zawartych porozumień,
- wcześniejsze numery naszego biuletynu.
-brak zadośćuczynienia za utracone prawa do akcji,
-linki do innych stron solidarności i nie tylko
-prowadzenie pozorowanego dialogu,
-upolitycznienie Zarządów i Rad Nadzorczych,
Propaganda PRL
-bezprawne odwołanie wybranego przez załogę
członka Zarządu Enea S.A

Archiwum Czesława M.

Ingres Biskupa Michalika 30.11.1986

Okiem Jujki

Liczby miesiąca
-392 mln. zł wyniósł zysk netto za pierwsze
półrocze 2009 wypracowany przez GK Enea S.A.
-382 mln zł miał zapłacić inwestor z Kataru za
majątek stoczni w Gdyni i Szczecinie
-3081,48 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w
drugim kwartale 2009 r. i spadło o 104,13 zł w stosunku do pierwszego kwartału 2009 r.
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