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XXV rocznica zamachu na  
Papieża,  

Jana Pawła II. 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

13 maja 2006 r. minęła 25 rocznica zamachu na 13 maja 2006 r. minęła 25 rocznica zamachu na 13 maja 2006 r. minęła 25 rocznica zamachu na 13 maja 2006 r. minęła 25 rocznica zamachu na 
PapieżaPapieżaPapieżaPapieża–––– Polaka.  Polaka.  Polaka.  Polaka.     

    

XXV Rocznica śmierci Prymasa ty-
siąclecia, Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego 

 
 
 
 
 
28 maja 2006 r. minęła 28 maja 2006 r. minęła 28 maja 2006 r. minęła 28 maja 2006 r. minęła 
25 rocznica śmierci pry-25 rocznica śmierci pry-25 rocznica śmierci pry-25 rocznica śmierci pry-
masa Polski,  Kardynała masa Polski,  Kardynała masa Polski,  Kardynała masa Polski,  Kardynała 
Stefana WyszyńskiegoStefana WyszyńskiegoStefana WyszyńskiegoStefana Wyszyńskiego    



Wydarzenia:Wydarzenia:Wydarzenia:Wydarzenia:    
    

● ● ● ● 10 maja 2006 10 maja 2006 10 maja 2006 10 maja 2006 odbyło się posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ 

Solidarność Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

Tematyka zebrania przedstawiała się następująco: 

-sprawozdanie z działalności „S” od ostatniego zebrania 

-przyjęcie nowych członków 

-korzystniejsze ulokowanie środków finansowych (realizacja Uchwały 

WZD) 

-podsumowanie przebiegu dwóch tur wyboru przedstawicieli załogi do 
Rady Nadzorczej Enei 

-Projekt Regulaminu Obrad Komisji Międzyzakładowej 

Komisja przyjęła w poczet NSZZ Solidarność dwie osoby.  

Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania z działalności NSZZ 

Solidarność przewodniczącego Krzysztofa Gonerskiego. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po dyskusji nad sprawozdaniem, zajęto się tematem korzystnego uloko-

wania środków finansowych naszego związku. 

Po rozwaŜeniu argumentów za i przeciw  (bezpieczeństwo- zysk), 

członkowie Komisji zaaprobowali następujący sposób ulokowania na-

szych pieniędzy: część w Fundusz ZrównowaŜony, część w Fundusz 

Stabilnego wzrostu.  

Decyzję ostateczną postanowiono podjąć na następnym posiedzeniu 

Komisji. 

Zebrani dokonali podsumowania obu tur wyborów przedstawicieli za-

łogi do Rady Nadzorczej ENEA S.A. 

Niepokój Komisji wzbudziły szczególnie wyniki drugiej tury, gdzie 
kandydaci Solidarności uzyskali w niektórych jednostkach organizacyj-

nych naszego Oddziału gorsze wyniki niŜ w turze pierwszej.  

Członkowie KP przeprowadzili wstępną ocenę akcji przeszeregowań na 

terenie naszego Oddziału.  

Pierwsze wnioski nie były zbyt optymistyczne, bowiem z juŜ posiada-

nych przez nas informacji doszło w jej trakcie do wielu nieprawidłowo-

ści.  

Np.: Pomimo zawartego Uzgodnienia Płacowego, które obligowało 

Kierowników do udzielenia pracownikom informacji uzasadniających, 

dlaczego pracownik otrzymał podwyŜkę uznaniową w takiej wysoko-

ści, wielu przełoŜonych w ogóle nie chciało rozmawiać z zainteresowa-

nymi pracownikami w tej sprawie lub zbywało ich ogólnikami. 
Generalne podsumowanie akcji przeszeregowania Komisja postanowiła 

przełoŜyć na następne posiedzenie, w oparciu o informacje ze wszyst-

kich jednostek organizacyjnych Oddziału. 

KP wyznaczyła swojego przedstawiciela w Komisji ds. Odznaczeń. 

Został nim kol. Mariusz Kępiszak. 

Politykę obecnego Zarządu dotyczącą odznaczania pracowników ENEI 

postanowiono wnieść pod obrady Komisji Międzyzakładowej.  

To samo postanowiono zrobić z tematyką liczby osób objętych ochroną 

na podstawie Ustawy o Związkach Zawodowych. 

NajbliŜsze posiedzenie tej Komisji zostało zaplanowane na 22-23 maja. 

 
 

 

● 13 maja 2006 ● 13 maja 2006 ● 13 maja 2006 ● 13 maja 2006 minęła 25  25  25  25 rocznica zamachu na Ŝycie naszego PapieŜa, 

Jana Pawła II.  

W ciągu 20 lat spędzonych w więzieniu Mehmet Ali Agca, człowiek, 

który strzelał do Jana Pawła II, przedstawił 128 róŜnych wersji wyda-

rzeń. Ciągle nie wiemy, kto zlecił mu zamach - Moskwa, Sofia, ktoś 

jeszcze inny? Być moŜe wyznał to samemu PapieŜowi - ale to nie jest 

pewne. 
Czy Agca wyznał Janowi Pawłowi II, kto zlecił mu zabójstwo? Nie 

wiadomo. W ciągu 19 lat spędzonych we włoskim więzieniu zamacho-

wiec wielokrotnie zmieniał zeznania. Obliczono, Ŝe przedstawił 128 

róŜnych wersji wydarzeń. 

W latach 80. po obu stronach Ŝelaznej kurtyny ukazało się wiele publi-

kacji na temat zamachu i jego domniemanych zleceniodawców. W gło-

śnej ksiąŜce "Czas morderców" amerykańska dziennikarka Claire Ster-

ling starała się udowodnić, Ŝe za zamachem stało KGB.  

Tajemnicy Agcy nie rozwiązał upadek komunizmu w Europie.  

W latach 90. podejrzenia i spekulacje wciąŜ oscylują między Moskwą, 

Sofią, Stambułem, wywiadami róŜnych państw, mafią, a nawet maso-
nerią. Kulisy zamachu nie są znane do dziś.  

    

●●●●1 71 71 71 7---- 18 maja  18 maja  18 maja  18 maja w Baranowie odbył się WZD Sekcji Krajowej Energety-

ki NSZZ Solidarność. Głównym celem Zjazdu był wybór nowych 

władz Sekcji. 

Przewodniczącą Sekcji została ponownie Barbara StefaniakBarbara StefaniakBarbara StefaniakBarbara Stefaniak----GnypGnypGnypGnyp. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delegaci wybrali 23 członków Rady SKE, którzy zebrali się w dniu 

30.05.2006r. w Warszawie i ukonstytuowali poprzez wybranie Prezy-Prezy-Prezy-Prezy-

dium dium dium dium się w składzie:  

Zastępcy PrzewodniczącejZastępcy PrzewodniczącejZastępcy PrzewodniczącejZastępcy Przewodniczącej:  

ds. dystrybucji Tadeusz Dachowski  

ds. organizacyjnych Dariusz Szewc  

ds. interwencji Władysław Remiasz  

ds. mediów Edmund Myszka  

ds. informacji Roman Rutkowski  

Skarbnik Skarbnik Skarbnik Skarbnik Mirosław Brzuśnian  

Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Jarosław Kordus  

CzłonkowieCzłonkowieCzłonkowieCzłonkowie:  
ds. zaplecza Dariusz Jabłoński  

ds. PSE Wojciech Cichoński  

ds. Unii Europejskiej Bogda Kieleczawa  

ds. zebrań Maciej Nejkauf  

oraz Komisję RewizyjnąKomisję RewizyjnąKomisję RewizyjnąKomisję Rewizyjną, która równieŜ ukonstytuowała się w składzie:  

Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca Przewodnicząca Barbara Wiśniewska- Bodzioch  

Zastępca Zastępca Zastępca Zastępca BoŜena Blümel  

Sekretarz Sekretarz Sekretarz Sekretarz Tadeusz Mikłosz  

CzłonkowieCzłonkowieCzłonkowieCzłonkowie:  

Janusz Frąckiewicz  

Jakub Kamyk  
Na zebraniu w Warszawie powołano równieŜ Komisje ds.:  

1. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 1. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 1. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy 1. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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2. Polityki Zagranicznej 2. Polityki Zagranicznej 2. Polityki Zagranicznej 2. Polityki Zagranicznej  
3. Operatora Systemu Dystrybucyjnego 3. Operatora Systemu Dystrybucyjnego 3. Operatora Systemu Dystrybucyjnego 3. Operatora Systemu Dystrybucyjnego  
4. Prawa Energetycznego 4. Prawa Energetycznego 4. Prawa Energetycznego 4. Prawa Energetycznego  
5. Emerytur Pomostowych 5. Emerytur Pomostowych 5. Emerytur Pomostowych 5. Emerytur Pomostowych  
6. Unii Europejskiej 6. Unii Europejskiej 6. Unii Europejskiej 6. Unii Europejskiej  

 
WZD zajmował się bieŜącą sytuacją w naszym sektorze, między inny-
mi rządowym programem dla energetyki. 
W wyniku prac Zjazdu zostało podjętych szereg uchwał oraz stano-
wisk , między innymi: 

Uchwała nr 5/2006 Uchwała nr 5/2006 Uchwała nr 5/2006 Uchwała nr 5/2006     
XXI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki 
NSZZ ,,Solidarność” zobowiązuje Radę Sekcji do podjęcia działań 
zmierzających do wprowadzenia zapisu w Prawie Energetycznym iden-
tycznego jak w Prawie Bankowym o obowiązku znajomości języka 
polskiego przez prezesów zarządów. 
Uchwała nr 7/2006 Uchwała nr 7/2006 Uchwała nr 7/2006 Uchwała nr 7/2006     
XXI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
„Solidarność”  zobowiązuje Radę Sekcji Krajowej do wystąpienia do 
Komisji Krajowej poprzez SGiE z wnioskiem o wszczęcie sporu zbio-
rowego z Rządem RP, z uwagi na realizację bez konsultacji ze stroną 
społeczną „Programu dla Energetyki”. 
Stanowisko  nr 1/2006Stanowisko  nr 1/2006Stanowisko  nr 1/2006Stanowisko  nr 1/2006 
XXI Walne Zebranie Delegatów  Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
„Solidarność” stwierdza, Ŝe przyjęty w dniu 24.04.2006 roku przez 
Zespół Sterujący powołany przez Prezesa Rady Ministrów Zarządze-
niem nr 55 z dnia 13.04.2006r. Harmonogram realizacji ,,Programu dla 
energetyki” jednoznacznie wskazuje na likwidację w planowanym pro-
cesie konsolidacji Zakładów Energetycznych (dystrybucyjnych), co 
stanowi naruszenie podpisanego porozumienia w ramach Zespołu Trój-
stronnego ds. BranŜy Energetycznej. Wobec powyŜszego WZD Ŝąda 
natychmiastowego wstrzymania realizacji niniejszego Harmonogramu. 
Do chwili obecnej nie przedstawiono Stronie Społecznej załoŜeń orga-
nizacyjno-ekonomicznych planowanej konsolidacji, struktury docelo-
wej po jej zakończeniu oraz skutków społecznych jej wdraŜania. Plano-
wana realizacja ,,Programu dla energetyki” jest szkodliwa dla pracow-
ników branŜy energetycznej oraz społeczności regionów terytorialnie 
związanych z działalnością Zakładów Energetycznych. Kontynuacja 
takiej koncepcji konsolidacji spotka się ze zdecydowaną akcją protesta-
cyjną pracowników dystrybucji, ze strajkiem włącznie. 
Stanowisko nr 2/2006Stanowisko nr 2/2006Stanowisko nr 2/2006Stanowisko nr 2/2006    
 XXI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ  
„Solidarność” uznaje za nieuzasadnione powołanie Rad Pracowników 
w Spółkach zrzeszonych w Sekcji. Stwierdzamy, Ŝe ustawa o informo-
waniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ogranicza 
prawo związków zawodowych do reprezentowania załóg w zakładach 
pracy. WZD stoi na stanowisku, Ŝe konieczne jest zawarcie w terminie 
do 24.05.2006r. stosownych porozumień określonych w art. 24 w/w 
ustawy z poszczególnymi Pracodawcami. Jednocześnie WZD apeluje 
do związków zawodowych działających w przedsiębiorstwach energe-
tycznych o podpisanie tych porozumień. 
Stanowisko nr 3/2006Stanowisko nr 3/2006Stanowisko nr 3/2006Stanowisko nr 3/2006    
XXI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
„Solidarność” wzywa Ministra Skarbu Państwa aby w procesie konsoli-
dacji energetyki w porozumieniu ze związkami zawodowymi rozwiązał 
problem praw pracowników do akcji, nie wynikających z Ustawy z 
dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji spółek Skarbu 
Państwa w konsolidowanych Grupach Energetycznych. Problem doty-
czy pracowników PSE oraz Spółek zaleŜnych. 
Stanowisko  nr 4/2006Stanowisko  nr 4/2006Stanowisko  nr 4/2006Stanowisko  nr 4/2006    
Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ Solidarność przedstawia poniŜsze 
stanowisko będące odpowiedzią na pismo Ministerstwa Gospodarki z 
dnia 28 kwietnia 2006 przedkładające do zaopiniowania projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony 
środowiska z dnia 28.04.2006.  
Przedstawiony projekt ustawy Prawo energetyczne ma głównie na celu:  
• dostosowanie jej przepisów do dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego i Rady Unii Europejskiej: 2004/8/WE z dnia 11 lutego2-
004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrze-

bowanie na ciepło uŜytkowe na wewnętrznym rynku energii 
oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. WE L 52 z 
21.02.2004)  

• wprowadzenie zmian w ustawie Prawo energetyczne doprecyzo-
wujące niektóre obowiązujące przepisy wynikające z doświad-
czeń we wprowadzaniu  
i funkcjonowania rynku energii elektrycznej. 

W wyniku analizy przedstawionego projektu przedstawiamy następują-
ce stanowisko: 
1. Dyrektywa postuluje wspieranie kogeneracji jako elementu kon-

kurencyjnego rynku energii, a nie wbrew rynkowym zasadom. 
Tymczasem proponowane przepisy  
nie wpisują się w to załoŜenie wynikające z unijnego dokumentu 
proponując wyŜsze ceny dla energii elektrycznej wytwarzanej w 
kogeneracji. Jest to po części usprawiedliwione chęcią uzyska-
nia oszczędności w paliwie i w skutkach  
dla naturalnego środowiska lecz nie powinno faworyzować 
określonego sposobu dokonywania oszczędności energetycz-
nych w stosunku do innych (racjonalizacji uŜytkowania energii, 
sterowanie popytem). Stworzenie korzystnych warunków roz-
woju dla kogeneracji dzięki ustaleniu wyŜszych cen sprzedaŜy 
energii elektrycznej z tego źródła (np. o 30% stosunku do ceny 
konkurencyjnej) spowoduje zapewne rozwój tego typu wytwa-
rzania. Jeśli wzrastać będzie ilość energii  
z kogeneracji w obrocie, to moŜe doprowadzić do wzrostu rów-
nieŜ poziomu obowiązkowych zakupów tej energii a zatem 
ograniczenia działania rynku. Działanie takiego mechanizmu 
moŜna było zaobserwować na przykładzie świadectw pochodze-
nia energii odnawialnej, wprowadzonego 1 października 2005 r. 
W zaleŜności od ustaleń poziomu obowiązku pozyskania i umo-
rzenia świadectw pochodzenia i jednostkowej opłaty zastępczej 
moŜe wystąpić w wyniku wprowadzania tych rozwiązań wzrost 
kosztów i cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. 
By zapobiec rozwojowi opisanych mechanizmów w dłuŜszym 
okresie czasu naleŜałoby oceniać zmiany proponowane do usta-
wy PE wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi 
do ustawy (wymienionymi w art. 9a ust. 9  
i ust.10 przedstawianego projektu) regulującymi kwestie wyko-
rzystania i rozwoju kogeneracji w Polsce a rozporządzenia te 
dopiero planuje się przedstawić. 

2. Nowelizacja ustawy będzie miała niewątpliwie wpływ na spółki 
dystrybucyjne (energii elektrycznej i gazu) a nie przeprowadzo-
no konsultacji wstępnych dotyczących proponowanych zmian z 
tym sektorem. Podstawowymi skutkami jest wzrost obowiązków 
spółek wypełniających funkcje operatorów systemów dystrybu-
cyjnych wynikających z: 
• uzupełnienia wymagań co do minimalnej zawartości 

umów sprzedaŜy i umów o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej, 

• budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i infor-
matycznej słuŜącej pozyskiwaniu, transmisji oraz zarzą-
dzaniu danymi pomiarowymi  
i zapewniającej efektywną współpracę z innymi operato-
rami  
i przedsiębiorstwami energetycznymi,  

• pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i udostęp-
niania w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku ener-
gii formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej 
pobranej przez odbiorców wskazanym przez nich sprze-
dawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie 
handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego, 

• opracowywania, aktualizacji i udostępniania odbiorcom 
ich standardowych profili zuŜycia energii elektrycznej,  

• udostępniania danych dotyczących planowanego i rzeczy-
wistego zuŜycia energii elektrycznej wyznaczonych na 
podstawie standardowych profili zuŜycia energii elek-
trycznej  dla uzgodnionych okresów rozliczeniowych, 

opracowywania i wdraŜania procedury zmiany sprzedawcy,  
• wprowadzania ułatwień w dostępie do systemu elektro-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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energetycznego  
dla energii elektrycznej wyprodukowanej w wysoko-
sprawnym skojarzeniu  
w skojarzonych jednostkach wytwórczych o mocy elek-
trycznej nie wyŜszej niŜ 1 MW polegających na ustaleniu 
dla tych źródeł połowy wysokości opłaty  
za przyłączenie ich do sieci. 

3. Wykonanie zwiększonego zakresu obowiązków oraz realizowa-
nie niezbędnego rozwoju sieci dystrybucyjnej (przyłączanie 
generacji rozproszonej) i infrastruktury wspomagającej realiza-
cję nowych zadań będzie moŜliwe przy uznaniu zwiększonych 
kosztów działania operatorów systemów dystrybucyjnych przez 
Urząd Regulacji Energetyki pozwalających zapewnić odpowied-
nie siły i  środki  
dla podjęcia wymienionych zadań. 

4. Przedstawiana nowelizacja jest kolejną dotyczącą ustawy Prawo 
Energetyczne. Liczba nowelizacji tej ustawy, przekraczająca 20, 
powoduje, Ŝe ustawa ta staje się coraz bardziej zawiłą i w wielu 
miejscach niejednoznaczną. Wydaje się, Ŝe naleŜy podjąć prace 
nad całościowo nową ustawą Prawo Energetyczne. W pracach 
tych naleŜy rozwaŜyć rozdział zagadnień dotyczących energii 
elektrycznej, gazu  
oraz ciepła (kogeneracji) jak to jest uczynione w dyrektywach 
WE.  

Ponadto Sekcja Krajowa Energetyki NSZZ Solidarność nie zgadza się 
na zapisy zawarte w art. 54  ust. 1a i 1b i wnosimy o wykreślenie tych 
zapisów jako nieuzasadnionych społecznie i merytorycznie. 
Stanowisko nr 5/2006Stanowisko nr 5/2006Stanowisko nr 5/2006Stanowisko nr 5/2006    
XXI Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
„Solidarność” stoi na stanowisku, Ŝe procesy restrukturyzacyjne w sek-
torze związane z utworzeniem OSD i OSP nie mogą nastąpić przed 
uprzednim opracowaniem i uzgodnieniem  
z udziałem przedstawicieli SKE jednego modelu funkcjonowania dla 
całego sektora. 
Uznajemy za niedopuszczalne i szkodliwe realizowanie jakichkolwiek 
procesów restrukturyzacyjnych przed rozwiązaniem problemu i doma-
gamy się natychmiastowego wstrzymania prac związanych z wydziela-
niem operatorów. 
Proponowany sposób kształtowania operatorów systemów dystrybucyj-
nych spowoduje podział firm skutkujący znacznym zmniejszeniem ich 
wartości rynkowej, likwidację miejsc pracy, a w efekcie końcowym 
likwidację sektora dystrybucyjnego. 
Uznajemy, ze dyrektywa UE 2003/54/WE nie reguluje docelowej for-
my OSD. Mając na uwadze deklaracje rządowe złoŜone w Zespole 
Trójstronnym ds. BranŜy Energetycznej domagamy się spotkania na 
szczeblu Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki z przedstawi-
cielami SKE NSZZ Solidarność. 
W przypadku braku uzgodnień w powyŜszej sprawie SKE NSZZ Soli-
darność podejmie wszelkie działania statutowe w celu ochrony interesu 
pracowników Spółek Dystrybucyjnych. 
 
●●●●22222222---- 23 maja  23 maja  23 maja  23 maja w Pogorzelicy obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność ENEA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebrani zajmowali się między innymi: 

- Regulamin obrad KM 
- Podsumowanie dwóch tur wyborów do Rady Nadzorczej 
- Kompetencje Przewodniczącego KM 
- Rady Pracownicze 
- Sprawa elektromonterów urządzeń specjalistycznych 
- wykaz osób chronionych na podstawie Ustawy o Związkach Zawodo-
wych 
- łączenie dyspozycji ruchu w Poznaniu 
- zmiany w zasadach przyznawania medali i odznaczeń 
- sprawa obrony przez NSZZ S pana Andruszkiewicza 
- rekrutacja wewnętrzna w Enei 
Został przyjęty Regulamin Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność ENEA  
Komisja Międzyzakładowa wystosowała do Zarządu ENEA S.A. stano-
wisko następującej treści: 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA kategorycz-
nie wzywa Zarząd ENEA S.A. do natychmiastowego przystąpie-
nia w dniu 24.05.2006r. do rozmów w następujących tematach: 

1. Uaktualnienie wykazu w ZUZP ENEA pracowników zaliczonych 
do pracy w warunkach szczególnych (elektromonterzy urządzeń specja-
listycznych). 
2. Polityka zatrudnieniowa(Etatyzacja) 
3. Objecie Spółek –córek zapisami ZUZP 
4. Polityka właścicielska w stosunku do spółek- córek. 
5. Spór zbiorowy w sprawie uprawnień do akcji pracowników spółek 
zaleŜnych 
6. Interpretacja zapisów ZUZP dotyczących warunków uciąŜliwych- 
opieka sanatoryjna. 
7. Błędy w zapisach ZUZP- art.581- powoływanie w spółkach zaleŜ-
nych członka Rady Nadzorczej spośród pracowników 
8. Rekrutacja wewnętrzna – instrukcja ZL-1. 
9. Restrukturyzacja- np. łączenie Rejonowych Dyspozycji Ruchu. 
10. Obsługa klienta- inkasenci 
11. Uregulowanie zagadnień związanych z dyskryminacją pracowni-
ków zatrudnionych na tych samych stanowiskach. 
12. Zmiana Regulaminu Odznaczeń 
13. Zapłata za wykrycie nielegalnego poboru energii w latach poprzed-
nich. 
14. Pomniejszenie budŜetów Oddziałów o kwoty podwyŜek udzielo-
nych w czasie alokacji. 
  
Niepodjęcie przez Zarząd ENEA SA. rozmów w ww. terminie będzie 
przez nas ocenione jako dalsze uporczywe prowadzenie polityki pomi-
jania strony społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących najwaŜ-
niejszych spraw pracowniczych, co jest jawnym łamaniem wszystkich 
zawartych Porozumień i spowoduje natychmiastowe działania z wyko-
rzystaniem wszystkich dostępnych prawem środków. 
    
W dniach 25W dniach 25W dniach 25W dniach 25---- 28 maja  28 maja  28 maja  28 maja odbyła się pierwsza pielgrzymka nowego Papie-
Ŝa, Benedykta XVI do Polski. Benedykt XVI jest dopiero drugim w 
historii  papieŜem, który udał się z pielgrzymka do naszego kraju! 
Budującym było przyjęcie, jakie zgotowali mu nasi rodacy we wszyst-
kich miejscach Jego pobytu.  
Szczególnie naleŜy się cieszyć, Ŝe tak liczne rzesze wiernych bezpo-
średnio uczestniczyło we Mszach św., odprawionych przez PapieŜa. 
Polacy trwają w wierze- w dalszym ciągu mają otwarte serca na na-
uczanie Chrystusa i jego ziemskiego przedstawiciela, Benedykta XVI. 
Wzruszającym momentem dla mnie osobiście były wyjścia PapieŜa do 
wiernych zgromadzonych pod słynnym oknem na Franciszkańskiej 3 w 
Krakowie. Kiedy papieŜ pojawił się na stopniach samolotu, zastanawia-
liśmy się wszyscy jaka będzie to pielgrzymka i jak my, Polacy przyj-
miemy innego juŜ papieŜa. Bo przecieŜ uciec od wspomnień i porów-
nań do Jana Pawła II było nie sposób. Odwiedzając kolejne miejsca 
nierozerwalnie związane z PapieŜem-Polakiem i podkreślając ich zna-
czenie takŜe dla Niego, Ojciec Święty zjednał sobie nasze serca.  
Początkowo wyraźnie stremowany, czuł się wśród nas coraz swobod-

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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niej. Na pewno do tego przyczyniło się gorące przyjęcie, jakie zgoto-
wali  Polacy.  
26 maja w Warszawie, nas placu Piłsudzkiego we mszy uczestniczyło 
300 tys. wiernych, 27 maja na krakowskich Błoniach– 600 tys. mło-
dych ludzi, 28 maja– ponad 900 tys. osób. Kto z nas się spodziewał 
takiej liczby uczestników! Ba, wprawiliśmy w zdumienie zagranicz-
nych obserwatorów. Jeszcze raz pokazaliśmy światu siłę naszej wiary. 
 
Co nam powiedział Benedykt XVI? 
„ Nie moŜemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selek-
tywnego interpretowania Pisma Św. Tylko cała prawda pozwoli przy-
lgnąć do Chrystusa który umarła i zmartwychwstał dla naszego zbawie-
nia(…). (...) wiara jako przylgnięcie do Chrystusa objawia się przez 
miłość, która potęguje dobro, jakie Stwórca wpisał w naturę kaŜdego i 
kaŜdej z nas , w osobowość kaŜdego człowieka i we wszystko to, co 
istnieje świecie. Kto wierzy i kocha, staje się budowniczym cywilizacji 
miłości, której centrum jest Chrystus. Jan Paweł II powiedział: „Polska 
stała się w naszych czasach Ziemią szczególnie odpowiedzialnego 
świadectwa” 
Proszę Was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich 
pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, PapieŜa Jana 
Pawła II. 
 Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie 
świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób obfity w Waszej 
historii”- te mocne słowa skierował do wiernych na Placu Piłsudzkiego. 
A na krakowskich Błoniach przytoczył jeszcze raz słowa Jana Pawła II, 
które padły tam w 1979 roku: 
„Musicie być mocni, Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, któ-
rą daje wiara!.. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niŜ w jakiejkol-
wiek innej epoce dziejów (…)” 
I zwrócił się do nas ze szczególnym apelem: „RównieŜ ja Benedykt 
XVI, następca PapieŜa Jana Pawła II, proszę Was: 
• proszę Was, byście umocnieni wiarą w Boga angaŜowali się 

Ŝarliwie w umacnianie Jego Królestwa na Ziemi, królestwa do-
bra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; 

• Proszę was, byście odwaŜnie składali świadectwo Ewangelii 
przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieje ubogim, cierpiącym, 
zrozpaczonym, opuszczonym….. 

• Proszę was w końcu, byście skarbem wiary dzielili się z innymi 
narodami Europy i świata, równieŜ przez pamięć o waszym Ro-
daku, który jako następca św. Piotra czynił to z niezwykłą mocą 

I ostatnie wypowiedziane słowa, będące przesłaniem tej pielgrzymki: 
„Proszę was, trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! 
Trwajcie mocni w miłości.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczył poczet sztandarowy 
naszej Komisji. 
 
 
● 28 maja ● 28 maja ● 28 maja ● 28 maja upłynęła 25 rocznica śmierci Prymasa tysiąclecia, kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.  
 
 

28 maja 1981 roku, w Uroczy-
stość Wniebowstąpienia Pańskie-
go odszedł do Boga Prymas Ty-
siąclecia Stefan Kardynał Wy-
szyński. Miał 80 lat. 57 przeŜył w 
kapłaństwie, 35 lat był biskupem, 
32 lata arcybiskupem gnieźnień-
skim i warszawskim oraz Pryma-
sem Polski, 28 lat członkiem Ko-
legium Kardynalskiego. W 1986 
roku rozpoczął się jego proces 
beatyfikacyjny.  
 
 
 

 
 
● 30 maja ● 30 maja ● 30 maja ● 30 maja obradowała Rada Nadzorcza ENEA S.A.  
Ustalono, Ŝe odbędzie trzecia tura wyborów przedstawiciela załogi do 
Rady Nadzorczej na pozostałe jedno wolne miejsce. Wybory w ciągu 
siedmiu dni ma ogłosić Główna Komisja Wyborcza. 
 
● 1 czerwca ● 1 czerwca ● 1 czerwca ● 1 czerwca odbyło się spotkanie z Dyrekcją Oddziału. 
Podczas spotkania poruszono następujące tematy: 
- podsumowanie akcji przeszeregowań w Oddziale Dystrybucji oraz 
ZOK. 
Solidarność stwierdziła, Ŝe obawy zgłaszane, co do podziału części 
uznaniowej potwierdziły się.  
PrzełoŜeni, wbrew zapisom zawartego z Dyrekcją uzgodnienia nie czuli 
się zobligowanymi do uzasadnienia pracownikom przyznania im części 
uznaniowej, będącej przecieŜ jednocześnie oceną ich dotychczasowej 
pracy. -Dyrektor Oddziału zapewnił, Ŝe w formie pisemnej zobliguje 
Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do uzasad-
nienia pracownikom wysokości podwyŜki w części uznaniowej  w trak-
cie wręczania angaŜy z nowymi stawkami. 
„S” zwróciła uwagę, Ŝe potraktowano osoby pełniące funkcję etatowe-
go brygadzisty i jednocześnie prowadzące pojazdy słuŜbowe jako do-
starczycieli pieniędzy (spłaszczanie płac). W naszej ocenie nie ma nic 
wspólnego z merytoryczną oceną pracy pracowników. 
Temat płac nie został zamknięty. Dyrektor oczekuje na konkretne przy-
padki dotyczące aroganckiego informowania pracowników oraz innych 
nieprawidłowościach. Zostaną one poruszone w trakcie następnego 
spotkania. 
- Została powołana Komisja ds. odzieŜy ochronnej i roboczej.  Z ramie-
nia Solidarności do prac w tej Komisji został wytypowany Zbigniew 
Mińczuk. 
-W. Szydełko zgłosił sprawę zaliczenia do staŜu pracy okresu prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej. Dyrektor stwierdził, Ŝe temat 
ten leŜy w kompetencjach stron ZUZP.  
 

 
Poznajemy nasz ZUZP 

 
Załącznik nr 5 do Układu  Załącznik nr 5 do Układu  Załącznik nr 5 do Układu  Załącznik nr 5 do Układu      
ZASADY WYPŁACANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH  ZASADY WYPŁACANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH  ZASADY WYPŁACANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH  ZASADY WYPŁACANIA NAGRÓD JUBILEUSZOWYCH      
  
§ 1  
Pracownikom przysługuje nagroda jubileuszowa za pracę w energetyce 
oraz za okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców.   
§ 2  
Za pracę w energetyce rozumie się pracę we wszystkich jednostkach 
wymienionych w Załączniku nr 1 do Ponadzakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy (U-I i U-IV) oraz inne okresy zatrudnienia, które były 
zaliczane pracownikom do staŜu pracy w energetyce na dzień wejścia 
w Ŝycie niniejszych zasad, z wyjątkiem czasu nauki w szkołach ponad-
podstawowych przed rozpoczęciem pracy.   

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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§ 3  
Przez okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców rozumie się 
pracę u pozostałych  
pracodawców nie wymienionych w § 2 oraz inne okresy, jeŜeli wynika 
to z powszechnie  
obowiązujących przepisów.   
§ 4  
skreślony   
§ 5  
Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi:  
1. za okres pracy w energetyce - wynagrodzenie obliczane według za-
sad jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;  
2. za okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców - 50% wynagro-
dzenia wymienionego w pkt 1.   
§ 6  
Nagrody jubileuszowe wypłaca się w następującej wysokości:   
- po 20 latach pracy- 200 %podstawy wymiaru  
- po 25 latach pracy- 250 %podstawy wymiaru  
- po 30 latach pracy- 300 %podstawy wymiaru  
- po 35 latach pracy- 350 %podstawy wymiaru  
- po 40 latach pracy- 400 %podstawy wymiaru  
- po 45 latach pracy- 450 %podstawy wymiaru  
- po 50 latach pracy- 500 %podstawy wymiaru  
- po 55 latach pracy- 550 %podstawy wymiaru   
§ 7  
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy pod-
stawę wymiaru nagrody jubileuszowej ustala się proporcjonalnie do 
czasu pracy określonego w umowie o pracę. 
§ 8  
Pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę moŜna wypłacić 
nagrodę jubileuszową przed okresem, o którym mowa w § 6, jeŜeli 
róŜnica do okresu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej jest nie 
większa niŜ 12 miesięcy. Nagrodę wypłaca się w dniu przejścia na 
emeryturę lub rentę.   
§ 9  
Pracownik zobowiązany jest udowodnić swoje prawo do nagrody jubi-
leuszowej, jeŜeli w aktach osobowych będących w dyspozycji praco-
dawcy brak jest odpowiednich dokumentów potwierdzających to pra-
wo. 

 
 
 

Moim zdaniem 

 
    
    
    

To co  wyprawiają działacze ZZ Enea Holding do spółki z panem Sta-
tuckim po przegranej w II turze głosowania , jest Ŝałosne. Przypomina 
mi to powyborczy wstrząs, w jakim do tej pory znajduje się Platforma 
Obywatelska po podwójnej wyborczej poraŜce.  
Mam nadzieję, Ŝe załoga ENEI wreszcie przejrzy na oczy i sama z tego 
wyciągnie właściwe wnioski w III turze wyborów. 
 
Nie tak dawno przez Polskę przetoczyła się „spontaniczna” fala prote-
stów młodzieŜy przeciwko Romanowi Giertychowi. Celowo sponta-
niczna napisałem w cudzysłowie, bowiem w rzeczywistości wielokrot-
nie za nią stali sami nauczyciele z przybudówki SLD, czyli  ZNP. Jak 

trafnie zauwaŜył Rafał Ziemkiewicz, niech dalej uczą młodzieŜ demo-
kracji, tylko niech się potem nie dziwią, jak po zrobieniu niedemokra-
tycznej kartkówki, wyląduje im na głowie kosz na śmieci!  
 
Trwa horror związany ze strajkami lekarzy w wielu szpitalach na tere-
nie kraju. MoŜna się zgodzić z Ŝądaniami lekarzy i pielęgniarek, bo-
wiem zarobki w słuŜbie zdrowia od dawna są skandalicznie niskie. Jed-
nakŜe forma protestu budzi mój niesmak. Nie moŜe być tak, Ŝe zakład-
nikami lekarzy stają się ludzie potrzebujący pomocy, w tym dzieci. A 
tłumaczenie, Ŝe w sytuacjach zagroŜenia Ŝycia nikomu nie odmawia się 
pomocy jest Ŝenujące!  
Bowiem ludzie oczekujący miesiącami na operację czy wizytę u spe-
cjalisty oczekują pomocy. I nie robią tego ot tak sobie, dla kaprysu. Oni 
nie mają wyboru!  
Terroryści w białych kitlach są pewni bezkarności. Tak było w strajku 
anestezjologów, tak jest przed komisją odpowiedzialności zawodowej 
pewnie i tak będzie i teraz. A udowodnijcie nam, Ŝe ktoś zmarł na sku-
tek naszego strajku! 
 
Ja wiedziałem, Ŝe tak będzie! Środowiska homoseksualistów są coraz 
bardziej bezczelne! Oto w Holandii powstała partia załoŜona przez pe-
dofilów. Cel- zalegalizowanie pedofilii, aby móc bezkarnie wykorzy-
stywać dzieci. Bo przecieŜ oni tak je kochają!  
Tylko czekać, aŜ ich inicjatywa zyska poklask eurobiurokratów.  
 
W Polsce usiłuje się nam wmówić, Ŝe zakaz parad wszelkiej maści 
mniejszości, to zagroŜenie demokracji. Tym wszystkim tak twierdzą-
cym przypominam: demokracja to rządy większości. JeŜeli ta mniej-
szość usiłuje narzucać swoje poglądy większości, to jest to w najczyst-
szej postaci dyktatura, dyktatura, dyktatura, dyktatura, a nie demokracją!!!!    
I to by były na tyle. 

Wiesław SzydełkoWiesław SzydełkoWiesław SzydełkoWiesław Szydełko    
    
    

    
Zdjęcie miesiąca 
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