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W  numerze: 
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Wybory na kadencję 2010-2014 

 

 Mój komentarz- Kolejny cięŜki rok przed nami. 
 Koniec roku sprzyja pewnym podsumowaniom więc i ja postaram się 
krótko ocenić rok 2009 i przedstawić jakie wydarzenia będą miały miejsce 
w  roku 2010. Rok 2009 według Zarządu Operatora miał być rokiem w 
którym Operator miał ledwo wiązać koniec z końcem. Przedstawiane na 
początku roku analizy i wyliczenia miały przekonać stronę społeczną do 
polityki zaciskania pasa czyli nie realizowania zapisów z Układu Zbioro-
wego Pracy  oraz zawartych wcześniej porozumień. Chcąc bronić naszych 
praw  od marca 2009 weszliśmy w spór zbiorowy z Zarządem Operatora. 
Poprzez rokowania, mediacje, strajk ostrzegawczy doszliśmy do sądu ar-
bitraŜowego . Mieliśmy nadzieję ,Ŝe po pierwszym półroczu po ,którym 
wyraźnie było widać jak nie trafione były prognozy finansowe dla Opera-
tora nastąpi opamiętanie. Nic z tych rzeczy .Pomimo bardzo dobrego wy-
niku finansowego Operatora i całej GK ENEA zarządzający  nie uwaŜali 
za stosowne podzieleniem się z załogą wynikami jej pracy. Panowie z Za-
rządu Operatora prowadząc przez 9 miesięcy rokowania dopiero w grud-
niu w sądzie zakwestionowali zapisy porozumienia o przejściu do Opera-
tora gwarantujące pracownikom  podwyŜszenie wynagrodzeń. Wcześniej 
jednym głosem deklarowali ,Ŝe wyrok sądu będzie dla nich wiąŜący. No 
cóŜ daliśmy się podejść wierząc w dŜentelmeńskie umowy.  Myślę ,Ŝe 
nauka nie poszła w las wyciągniemy z tej lekcji wnioski na przyszłość. 
WaŜniejszym od płac tematem ,któremu poświęciliśmy wiele czasu i ener-
gii były plany „dzikiej prywatyzacji” czyli oddanie polskiej energetyki w 
ręce  koncernów energetycznych innych państw. W tej sprawie weszliśmy 
w spór zbiorowy z Zarządem Enea S.A. Spór ten nadal trwa poniewaŜ  
Ministerstwo Skarbu Państwa i Zarząd Enea pomimo fiaska planu sprze-
daŜy wszystkich akcji inwestorowi branŜowemu w 2009 r. nadal zapowia-
da ,Ŝe plany pełnej prywatyzacji będą kontynuowane w 2010 roku. MSP 
zapowiada ,Ŝe w styczniu lub w lutym chce wypuścić  mniejszościowy 
pakiet akcji na Warszawską  Giełdę  Papierów Wartościowych a następnie 
pozostały  większościowy pakiet akcji sprzedać inwestorowi branŜowemu. 
JeŜeli do tego dodamy plany restrukturyzacji GK ENEA ,to znowu szyku-
je się „ciekawy” rok.  Dla NSZZ Solidarność jest to rok wyborów na nową 
kadencję 2010-2014 oraz rok jubileuszu 30 rocznicy powstania związku. 
Obawiam się jednak ,Ŝe na świętowanie będzie 
jednak  mało czasu. ZagroŜenia jakie wiąŜą się z 
procesami prywatyzacji i restrukturyzacji  stawiają 
przed nami najwaŜniejsze cele do realizacji w tym 
roku tj. bezpieczne przeprowadzenie całej załogi 
przez procesy restrukturyzacji i zabezpieczenie 
interesów pracowniczych w procesie prywatyzacji 
(mniejszościowej) Mam  nadzieję, Ŝe wspólnymi 
siłami ten kolejny egzamin zdamy celująco ,czego 
wszystkim energetykom  i sobie Ŝyczę.       

K.Gonerski                                                                                     ( 
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16.12.2009 Uzgodnienia w Operatorze –

nominalny czas pracy w 2010. 

Od lewej: D. Caban, R. Jusis, K. Gonerski. 

 
Umocowani przedstawiciele pracodawcy 
oraz związków zawodowych podpisali 
uzgodnienie dotyczące nominalnego czasu 
pracy w Enea Operator w 2010 roku. Za 
święta przypadające w soboty uzgodniono 
inne dni wolne i tak: 
Za 1 maja wole 4 maja, za 14 sierpnia wolne 
13 sierpnia, za 25 grudnia wolne 24 grudnia. 
Uzgodniono tez limit skierowań do sanato-
rium Energetyk dla pracowników Enea Ope-
ratora. Limit ten wynosić będzie 500 skiero-
wań na rok 2010. 
 
18.12.2009 Obrady MK NSZZ Solidarność 

ENEA- Ŝądania płacowe- zawieszenie  

pogotowia strajkowego. 

Członkowie MK NSZZ „S” na sali obrad 
Na ostatnim posiedzeniu w 2009 roku  w Ba-
ranowie spotkali się przedstawiciele Komisji 

Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. 
Wysłuchano sprawozdania z działalności od 
ostatniego zebrania. Członkowie MK bardzo 
negatywnie ocenili postawę Zarządu Enea –
Operatora ,który w prowadzonym od marca 
2009 sporze zbiorowym tak przeciągał roko-
wania  ,Ŝe w grudniu doprowadził do arbitra-
Ŝu w Sadzie Okręgowym w Poznaniu i tam  
zakwestionował zapisy porozumienia o 
przejściu do Enea Operatora. Podjęto decyzję 
o zgłoszeniu Ŝądań mających na celu wyeg-
zekwowanie rezerwy wynikającej w w/w po-
rozumienia oraz Ŝądanie włączenia do płacy 
zasadniczej wypłat jednorazowych ,które 
otrzymali pracownicy w 2009 roku. Nawią-
zując do bardzo dobrych wyników Operatora 
osiągniętych przy zmniejszonych składach 
osobowych  MK zawnioskowała do Zarządu 
Operatora o przekazanie z zysku Operatora 
za 2009 po 1000 zł na kaŜdego zatrudnione-
go  na Zakładowy Fundusz Świadczeń So-
cjalnych. Z okazji zbliŜających się Świąt  
BoŜego Narodzenia postanowiono zawiesić 
pogotowie strajkowe  w GK Enea. Zawnio-
skowano teŜ do pracodawcy o anulowanie 
kar regulaminowych nałoŜonych na pracow-
ników w 2009 r. 
Zwrócono się do stron Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy o aktualizację układu 
umoŜliwiającą powrót do pracy tym pracow-
nikom , którym ZUS nie przyznał praw do 
wcześniejszej emerytury. W przeddzień po-
siedzenia Komisji członkowie MK spotkali 
się na tradycyjnej kolacji wigilijnej. 

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

Spotkanie opłatkowe KM NSZZ „S” 
 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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21.12.2009-Spotkanie Opłatkowe w  

Zdroisku. 

Wspólne śpiewanie kolęd. 
 Zgodnie z wieloletnią tradycją  tuŜ przed 
Świętami BoŜego Narodzenia pracownicy 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali 
się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. 
W spotkaniu  uczestniczył ks. bp Adam 
Dyczkowski. śyczenia,  wspólne śpiewanie 
kolęd   oraz potrawy wigilijne wprowadziły 
zebranych w nastrój świąteczny . 

Uczestnicy spotkania opłatkowego w Zdroisku 
 
28.12.2009 Posiedzenie KP Gorzów Wlkp.-

spotkanie opłatkowe. 
W Zdroisku  spotkali się członkowie Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Go-
rzów Wlkp. Po przyjęciu protokołu z ostat-
niego zebrania i wysłuchaniu sprawozdania z 
działalności członkowie KP przyjęli w szere-
gi naszej organizacji kolejną osobę. Tematy-
ka poruszana podczas dalszej części spotka-
nia: 

-Spory zbiorowe w Enea S.A. i Enea Opera-
tor-podsumowano aktualne etapy sporów 
zbiorowych i omówiono ewentualne dalsze 
moŜliwe scenariusze.-Wybory na kadencję 
2010-2014-przyjęto parytety wyborcze  dele-
gata na Walne Zebranie Delegatów KP NSZZ 
„S” Enea Gorzów Wlkp.-Kontrola działalno-
ści socjalnej-w styczniu 2010 pojawi się pro-
tokół pokontrolny w ramach całej spółki 
Enea Operator. 

Członkowie KP NSZZ „S” Enea Gorzów Wlkp. 
Po zakończeniu roboczej części zebrania 
członkowie KP oraz zaproszeni goście( kape-
lan gorzowskich energetyków ,członek Za-
rządu Enea Operatora, przedstawiciele  Dy-
rekcji OD Gorzów, członkowie KP Szczecin) 
wzięli udział w spotkaniu opłatkowym . Były 
Ŝyczenia ,opłatek, potrawy wigilijne ,kolędy i 
miła świąteczna atmosfera. 

Członkowie KP NSZZ „S” + zaproszeni goście na 
spotkaniu opłatkowym 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

str. 3 \91 www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 



str. 4 /91  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

4.01.2010 Posiedzenie Zarządu Regionu  

Gorzów NSZZ Solidarność. 

Członkowie Z.R. Gorzów NSZZ Solidarność 
Na pierwszym w 2010 roku posiedzeniu spo-
tkali się członkowie Zarządu Regionu Go-
rzów Wlkp. Tematyka poruszana podczas ze-
brania:-Powstanie nowej Komisji Zakłado-
wej  w Państwowej W wyŜszej Szkole Zawo-
dowej w Gorzowie Wlkp. –szykanowanie za 
działalność związkową , dyscyplinarne zwol-
nienie Przewodniczącej związku. Po spotka-
niu z przedstawicielami KZ podjęte zostaną 
odpowiednie kroki w celu przywrócenia sta-
nu zgodnego z prawem.-Pielgrzymka NSZZ 
Solidarność do Rzymu  w dniach 6-13.04. 
2010 szczegóły na naszej stronie -Menu-
Organizowane przez nas imprezy 

Członkowie ZR  Gorzów NSZZ Solidarność+ Goście 
podczas spotkania opłatkowego 

-Replika sztandaru Zarządu Regionu NSZZ 
Solidarność została wykonana w grudniu 
2009  –koszty repliki pokryła fundacja Soli-
darności-Projekty unijne- „Mam Etat” w ra-

mach projektu „wsparcie kompleksowe dla 
pracowników restrukturyzowanych przedsię-
biorstw w Gorzowie Wlkp.” moŜliwość zdo-
bycia drugiego zawodu ,podwyŜszenia kwa-
lifikacji –szczegóły na www.mametat.pl 
-Obchody XXX- lecia NSZZ Solidarność –
przedstawiono propozycje imprez towarzy-
szących oraz partycypację  miasta  Gorzów 
Wlkp.  w kosztach organizacji tych imprez. 
Ok. godz.14.00 członkowie ZRG oraz zapro-
szeni goście spotkali się na tradycyjnym spo-
tkaniu opłatkowym. Wśród  zaproszonych 
gości nie mogło zabraknąć ks. Witolda An-
drzejewskiego –Honorowego członka NSZZ 
Solidarność. 

Podczas spotkania opłatkowego nie zabrakło potraw 
wigilijnych. 

13.01.2010 Spotkanie z Zarządem  

Operatora- nie tylko o płacach. 

Przedstawiciele Zarządu Operatora 
Zgodnie z zawarta ugoda sądową Zarząd 
Operatora spotkał się ze strona społeczną by 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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rozmawiać o płacach w 2010 roku oraz o 
sprawach  ,które wymagają stosownych 
uzgodnień w roku 2010. NSZZ Solidarność 
przypomniał Ŝądanie zgłoszone 18 grudnia 
2009 dotyczące włączenia do płacy zasadni-
czej tz.  „górki” czyli wypłat jednorazowych 
wypłaconych w roku 2009. W odpowiedzi od 
przedstawicieli Zarządu usłyszeliśmy ,Ŝe nie 
wykluczają takiej moŜliwości jednak roz-
strzyganie tej kwestii w dniu dzisiejszym 
uwaŜają za przedwczesne tak jak uzgodnie-
nie wskaźnika przyrostu płac oraz tabeli wy-
nagrodzeń na 2010. 

Członkowie KM NSZZ „S” ENEA 
Co udało się uzgodnić: 
1.Wypłata premii rocznej nastąpi w terminie 
20-31.03.2010. 
2.Miesieczny ekwiwalent za pranie i naprawę 
odzieŜy : grupa I-9,30 ,grupa II-18,60,grupa 
III- 37,20 zł. 
3.Dofinansowanie do okularów dla pracują-
cych przy monitorach-186 zł na okulary – raz 
na dwa lata oraz na wymianę szkieł w okula-
rach 124 zł raz na rok. 
 

14.01.2010- Zebranie Koła Emerytów  

Rencistów KP NSZZ ”S” Enea Gorzów 
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. odbyło się spotkanie Koła 
Emerytów i Rencistów działającego przy Ko-
misji Podzakładowej  NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. Spotkanie rozpoczęło 
się od złoŜenia Ŝyczeń świąteczno noworocz-

nych. Następnym punktem spotkania były 
wybory władz Koła na kadencję 2010-2014 . 

Zebranie Koła E iR KP NSZZ „S” Enea Gorzów 
Powołano komisję mandatowo- skrutacyj-
ną ,która sprawdziła listę obecności człon-
ków koła .Dotychczasowa przew. G. Zych 
złoŜyła krótkie sprawozdanie z działalności 
koła w minionej kadencji .Następnie rozpo-
częto procedurę  wyboru władz koła .Na 
przewodniczącego koła zgłoszono 3 kandy-
datury: -G.Zych,  J.Kosicki,  S.Łaputa. 
Członkowie koła wrzucili swoje głosy do 
urny wyborczej. Ostateczne wyniki wyborów 
będą znane po zagłosowaniu innych człon-
ków koła z pozostałych Rejonów Dystrybucji 

Członkowie Koła Emerytów i Rencistów 
 

16.01.2010 Nowy 

emeryt Henryk  

Kotlarski. 

Do szczęśliw-
ców ,którzy doczekali 
emerytury w Enei  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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dołączył Henryk Kotlarski z Centrali Oddzia-
łu Dystrybucji Gorzów Wlkp.  

śyczenia od Dyrekcji Oddziału Gorzów Wlkp. 
W poŜegnaniu kolegi Henryka uczestniczyli 
przedstawiciele Dyrekcji Oddziału byli i 
obecni współpracownicy, rodzina oraz  liczne 
grono zaproszonych gości.  

Uczestnicy poŜegnania kol. Henryka 
W tak waŜnym wydarzeniu nie mogło za-
braknąć przedstawiciela związku do którego 

Henryk naleŜał. Były Ŝyczenia ,tańce i wspa-
niała atmosfera. Koledze Henrykowi Ŝyczy-
my wszystkiego najlepszego na nowej dro-
dze Ŝycia oraz zachęcamy do działalności w 
coraz większym Kole Emerytów i Rencistów 

Koledzy z Wydziału Henryka Kotlarskiego 
 
18.01.2010 Wybory na nową kadencję w 

Energobudzie. 

Członkowie Komisji Wydziałowej NSZZ So-
lidarność 
Gorzow-
skiego Od-
działu Ener-
gobudu ja-
ko pierwsi 
dokonali 
wyboru 
władz 
związku na 
nową ka-
dencję 20-
10-2014. W 
zebraniu 
wyborczym 
uczestniczyło     Przew. KW  Zbigniew Zbruk 
31 z ogólnej liczby 40 członków organizacji. 
Wyniki tajnych wyborów: 
Komisja wydziałowa: 
Przewodniczący-Zbigniew Zbruk z-ca- An-
drzej Pietrzak ,sekretarz-Piotr Bogusławski. 
Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Ko-
misji Podzakładowej NSZZ Solidarność  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Enea Gorzów :-Andrzej Pietrzak, -Mariusz 
Kępiszak, -Andrzej Miszczyk, 
 -Piotr Bogusławski. 

Członkowie Komisji Wydziałowej Energobud 

Szczegóły  Pielgrzymki na 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl  

Menu –Organizowane przez nas imprezy. 

Członkowie NSZZ Solidarność mogą 

 liczyć na dofinansowanie od związku. 

- wiele ciekawych informacji z naszej historii, -

najnowsze na bieŜąco aktualizowane wiadomo-

ści ,- bardzo bogata galeria zdjęć, -przydatne do-

kumenty, -  wcześniejsze numery naszego biulety-

nu. -linki do innych stron solidarności i nie tylko 

 

Cuda Premiera 

 
Poniedziałek: Do-
nald Tusk wyczar-
terował 10 tys. 

jumbo-jetów. Trzy 
miliony Polaków 
wraca do kraju. 
Wtorek: Zarządze-
niem premiera Do-
nalda Tuska zlikwi-
dowano wypadki 
samochodowe. 

Środa: Donald Tusk 
obniŜył podatki - od środy PIT, CIT i VAT w 
Polsce wynoszą 1%, jednocześnie Donald 
Tusk zwiększył wynagrodzenia - pielęgniar-
ka zarabia średnio 5890 zł netto, a lekarz 

25630 zł netto. Nauczyciele zarabiają od śro-
dy 8300 zł netto, a urzędnicy 6250. Zachod-
nie granice Polski przekraczają tysiące leka-
rzy z Niemiec, Francji i Irlandii, by podjąć 

pracę w polskich szpitalach. 
Czwartek: W czwartek Donald Tusk gwał-
townie podniósł prestiŜ Polski na świecie - 
UE ogłosiła wprowadzenie Nicei i pierwiast-
ka jednocześnie, Niemcy zrezygnowały z 
Gazociągu Północnego, a bałtycką rurą bę-
dzie transportowane mięso z Polski do Rosji. 
Piątek: W piątek Donald Tusk wybudował 
2500 kilometrów autostrad 840 pływalni i 
320 stadionów. Hanna Gronkiewicz-Waltz - 
nowa minister infrastruktury - przecięła 6000 

wstęg w ciągu 18 godzin. 
Sobota: Donald Tusk rozdał akcje, średnio 70 
tysięcy na głowę. Ponadto wprowadził po-
szóstne becikowe i ulgę na dziecko - bez ko-

zery - pięćset tysięcy. 
Niedziela: Po zrobieniu tych wszystkich cu-
dów, siódmego dnia, Donald Tusk odpoczął. 
PS. Wieczorem w niedzielę od niechcenia 
Donald Tusk zniósł przymrozki, by jabłka 

juŜ nigdy nie droŜały. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Lata 80-te przemawia Dyr..Energetyki II stopnia –J.Szmyt 

Złote myśli 

 

Okiem Jujki 

Propaganda PRL 

Liczby Miesiąca 
-1317 zł brutto wynosi płaca minimalna w 2010 
r. w stosunku do roku 2009 wzrosła o 41 zł. i 
obecnie stanowi 42 % przeciętnej płacy  
krajowej. 
-3402,06 zł wyniosło przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wy-
płat nagród z zysku w listopadzie 2009 r.  
(GUS) 
-11,9 proc. wyniosło bezrobocie w grudniu 2009 
r., czyli w ciągu miesiąca wzrosło o 0,5 proc. W 
rejestrach z urzędów pracy w końcu grudnia by-
ło prawie 1,9 mln osób bez pracy.  
(MPiPS) 
-100 zł za miesiąc pracy dostawali cudzoziemcy 
zatrudnieni przez jedną ze szczecińskich firm. 
Kontrola Okręgowego Inspektoratu Pracy ustali-
ła, Ŝe 58 Ukraińców i Tajów pracowało przy 
uprawie sadzonek kwiatowych po kilkanaście 
godzin na dobę przez siedem dni w tygodniu. 

Humor z  Internetu 
Rok po zawieszeniu  działalności Związ-

ków Zawodowych: Spotykają się dwaj 

właściciele firm: - Słuchaj, ty swoim pra-

cownikom wypłacasz jeszcze pensję?   

- Nie.  - I ja teŜ nie.  - A oni i tak przycho-

dzą do pracy?  - No przychodzą.   

- U mnie teŜ...  - Słuchaj, a moŜe by tak po-

bierać opłaty za wejście? 

Archiwum Czesława M. 

„Jedyną rzeczą potrzebną złu do  

zwycięstwa jest bierność dobrych  
ludzi”       Edmund Burke 
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