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NUMER 59/2007NUMER 59/2007NUMER 59/2007NUMER 59/2007     

W tym numerze Biuletynu: 

    
√ √ √ √ Akcja protestacyjna SKE NSZZ SolidarnośćAkcja protestacyjna SKE NSZZ SolidarnośćAkcja protestacyjna SKE NSZZ SolidarnośćAkcja protestacyjna SKE NSZZ Solidarność    

Krajowe Referendum Strajkowe 27Krajowe Referendum Strajkowe 27Krajowe Referendum Strajkowe 27Krajowe Referendum Strajkowe 27----28.02.2007,  wewnąrz Biuletynu znajdziecie państwo treść 28.02.2007,  wewnąrz Biuletynu znajdziecie państwo treść 28.02.2007,  wewnąrz Biuletynu znajdziecie państwo treść 28.02.2007,  wewnąrz Biuletynu znajdziecie państwo treść 
pytań referendalnych pod datą posiedzenia Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S”pytań referendalnych pod datą posiedzenia Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S”pytań referendalnych pod datą posiedzenia Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S”pytań referendalnych pod datą posiedzenia Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „S”    
        
√ 16 marca 2007 spotykamy si√ 16 marca 2007 spotykamy si√ 16 marca 2007 spotykamy si√ 16 marca 2007 spotykamy się na Manifestacji Energetyków w Warszawie w obronie naszych ę na Manifestacji Energetyków w Warszawie w obronie naszych ę na Manifestacji Energetyków w Warszawie w obronie naszych ę na Manifestacji Energetyków w Warszawie w obronie naszych 
miejsc pracy. Zachęcamy pracowników naszego Oddziału do czynnego w niej udziału. Zapisy miejsc pracy. Zachęcamy pracowników naszego Oddziału do czynnego w niej udziału. Zapisy miejsc pracy. Zachęcamy pracowników naszego Oddziału do czynnego w niej udziału. Zapisy miejsc pracy. Zachęcamy pracowników naszego Oddziału do czynnego w niej udziału. Zapisy 

przyjmują Komisje Wydziałowe NSZZ „S”przyjmują Komisje Wydziałowe NSZZ „S”przyjmują Komisje Wydziałowe NSZZ „S”przyjmują Komisje Wydziałowe NSZZ „S”    
    
    
√ Cz√ Cz√ Cz√ Członek Zarządu ENEA S.A. wybierany przez Załogę łonek Zarządu ENEA S.A. wybierany przez Załogę łonek Zarządu ENEA S.A. wybierany przez Załogę łonek Zarządu ENEA S.A. wybierany przez Załogę     

Kol. Czesław Kolterman Kol. Czesław Kolterman Kol. Czesław Kolterman Kol. Czesław Kolterman     kandydatem NSZZ Solidarność ENEA. kandydatem NSZZ Solidarność ENEA. kandydatem NSZZ Solidarność ENEA. kandydatem NSZZ Solidarność ENEA. 

Kandytat o sobieKandytat o sobieKandytat o sobieKandytat o sobie–––– czytaj wewnątrz tego numeru Biuletynu czytaj wewnątrz tego numeru Biuletynu czytaj wewnątrz tego numeru Biuletynu czytaj wewnątrz tego numeru Biuletynu    

    

    
√ Wyodr√ Wyodr√ Wyodr√ Wyodrębnienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.ębnienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.ębnienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.ębnienie Operatora Systemu Dystrybucyjnego.    
√ Poznajemy nasz ZUZP√ Poznajemy nasz ZUZP√ Poznajemy nasz ZUZP√ Poznajemy nasz ZUZP–––– Premia Roczna;  Premia Roczna;  Premia Roczna;  Premia Roczna;     

√„Czy kto√„Czy kto√„Czy kto√„Czy ktoś to jeszcze pamięta”ś to jeszcze pamięta”ś to jeszcze pamięta”ś to jeszcze pamięta”----Z archiwum kol. Czesława Markiewicza; Z archiwum kol. Czesława Markiewicza; Z archiwum kol. Czesława Markiewicza; Z archiwum kol. Czesława Markiewicza;  

Komisja upowaŜniła Przewodniczącego Komisji Podzakładowej do 
podpisania ZUZP w spółce ZRB „Energobud” oraz Porozumienia o 
włączeniu niektórych dodatków, wynikających z PUZP i ZUZP do 
płacy zasadniczej.  
W trakcie obrad Komisja przyjęła następujące Uchwały i Stanowiska: 
Uchwały:Uchwały:Uchwały:Uchwały:    
NR 1:  
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów 
Wlkp zdecydowanie popiera działania Sekcji Krajowej Energetyki Wlkp zdecydowanie popiera działania Sekcji Krajowej Energetyki Wlkp zdecydowanie popiera działania Sekcji Krajowej Energetyki Wlkp zdecydowanie popiera działania Sekcji Krajowej Energetyki 
NSZZ Solidarność i z dniem 30.01.2007 przekształca się w Komitet NSZZ Solidarność i z dniem 30.01.2007 przekształca się w Komitet NSZZ Solidarność i z dniem 30.01.2007 przekształca się w Komitet NSZZ Solidarność i z dniem 30.01.2007 przekształca się w Komitet 
Strajkowy oraz przyłącza się do ogłoszonego pogotowia strajkowego. Strajkowy oraz przyłącza się do ogłoszonego pogotowia strajkowego. Strajkowy oraz przyłącza się do ogłoszonego pogotowia strajkowego. Strajkowy oraz przyłącza się do ogłoszonego pogotowia strajkowego. 
Od władz SKE oczekujemy koordynacji akcji protestacyjnej oraz Od władz SKE oczekujemy koordynacji akcji protestacyjnej oraz Od władz SKE oczekujemy koordynacji akcji protestacyjnej oraz Od władz SKE oczekujemy koordynacji akcji protestacyjnej oraz 
podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zabezpieczenie podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zabezpieczenie podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zabezpieczenie podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zabezpieczenie 
interesów pracowniczych w procesie zmian w Polskiej Energetyce. interesów pracowniczych w procesie zmian w Polskiej Energetyce. interesów pracowniczych w procesie zmian w Polskiej Energetyce. interesów pracowniczych w procesie zmian w Polskiej Energetyce.     
    
Stanowiska:Stanowiska:Stanowiska:Stanowiska:    
NR 1 NR 1 NR 1 NR 1     
W imieniu grupy elektromonterów ,którzy  w związku z wejściem W imieniu grupy elektromonterów ,którzy  w związku z wejściem W imieniu grupy elektromonterów ,którzy  w związku z wejściem W imieniu grupy elektromonterów ,którzy  w związku z wejściem 
jednolitego ZUZP zostali przypisani do stanowiskajednolitego ZUZP zostali przypisani do stanowiskajednolitego ZUZP zostali przypisani do stanowiskajednolitego ZUZP zostali przypisani do stanowiska----elektromonter elektromonter elektromonter elektromonter 
urządzeń specjalistycznych zwracamy się o spowodowanie urządzeń specjalistycznych zwracamy się o spowodowanie urządzeń specjalistycznych zwracamy się o spowodowanie urządzeń specjalistycznych zwracamy się o spowodowanie 
umieszczenia tego stanowiska w zał.nr 7 do ZUZP ENEA S.A. ,lub umieszczenia tego stanowiska w zał.nr 7 do ZUZP ENEA S.A. ,lub umieszczenia tego stanowiska w zał.nr 7 do ZUZP ENEA S.A. ,lub umieszczenia tego stanowiska w zał.nr 7 do ZUZP ENEA S.A. ,lub 
zmianę nazewnictwa na takie ,które znajduje się w zał.7 zmianę nazewnictwa na takie ,które znajduje się w zał.7 zmianę nazewnictwa na takie ,które znajduje się w zał.7 zmianę nazewnictwa na takie ,które znajduje się w zał.7 
ZUZP .UwaŜamy ,Ŝe w/w zmiany powinny się znaleźć w protokole ZUZP .UwaŜamy ,Ŝe w/w zmiany powinny się znaleźć w protokole ZUZP .UwaŜamy ,Ŝe w/w zmiany powinny się znaleźć w protokole ZUZP .UwaŜamy ,Ŝe w/w zmiany powinny się znaleźć w protokole 
dodatkowym nr 26 do ZUZP ENEA S.A. dodatkowym nr 26 do ZUZP ENEA S.A. dodatkowym nr 26 do ZUZP ENEA S.A. dodatkowym nr 26 do ZUZP ENEA S.A.     
NR 2:  
Zwracamy się o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu Zwracamy się o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu Zwracamy się o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu Zwracamy się o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu 
zlikwidowanie dysproporcji płacowych występujących w ENEA S.A. zlikwidowanie dysproporcji płacowych występujących w ENEA S.A. zlikwidowanie dysproporcji płacowych występujących w ENEA S.A. zlikwidowanie dysproporcji płacowych występujących w ENEA S.A. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

                  WydarzeniaWydarzeniaWydarzeniaWydarzenia    
 
■ ■ ■ ■ 30 stycznia 30 stycznia 30 stycznia 30 stycznia w siedzibie Centrali odbyło się posiedzenie Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność naszego Oddziału. 
Członkowie Komisji wysłuchali sprawozdania z działalności 
Prezydium, jak i KM NSZZ Solidarność ENEA od ostatniego 
spotkania, które przedstawił Przewodniczący Komisji, Krzysztof 
Gonerski.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W szeregi NSZZ „S” naszego Oddziału KP przyjęła dwie nowe osoby. 
Obecnie Solidarność naszego Oddziału zrzesza 517517517517 osób. 
KP NSZZ Solidarność zajmowała się tematem pracy w godzinach 
nadliczbowych w związku ze styczniowymi awariami. Postanowiono 
ten problem poruszyć podczas spotkania z Dyrekcją Oddziału. 

PodPodPodPod    NapięcieNapięcieNapięcieNapięciemmmm    



Pod Napięciem Nr 59 str. 2 

Dotychczasowa polityka płacowa zamiast likwidować dysproporcje Dotychczasowa polityka płacowa zamiast likwidować dysproporcje Dotychczasowa polityka płacowa zamiast likwidować dysproporcje Dotychczasowa polityka płacowa zamiast likwidować dysproporcje 
powiększyła je. Wcześniejsze deklaracje ni jak się mają do powiększyła je. Wcześniejsze deklaracje ni jak się mają do powiększyła je. Wcześniejsze deklaracje ni jak się mają do powiększyła je. Wcześniejsze deklaracje ni jak się mają do 
rzeczywistości .Oczekujemy ,Ŝe przy ustalaniu polityki płacowej w rzeczywistości .Oczekujemy ,Ŝe przy ustalaniu polityki płacowej w rzeczywistości .Oczekujemy ,Ŝe przy ustalaniu polityki płacowej w rzeczywistości .Oczekujemy ,Ŝe przy ustalaniu polityki płacowej w 
roku 2007 zostaną podjęte zdecydowane działania mające na celu roku 2007 zostaną podjęte zdecydowane działania mające na celu roku 2007 zostaną podjęte zdecydowane działania mające na celu roku 2007 zostaną podjęte zdecydowane działania mające na celu 
zlikwidowanie patologii w postaci płacenia za tą samą pracę w tej zlikwidowanie patologii w postaci płacenia za tą samą pracę w tej zlikwidowanie patologii w postaci płacenia za tą samą pracę w tej zlikwidowanie patologii w postaci płacenia za tą samą pracę w tej 
samej firmie w zaleŜności od miejsca zamieszkania.samej firmie w zaleŜności od miejsca zamieszkania.samej firmie w zaleŜności od miejsca zamieszkania.samej firmie w zaleŜności od miejsca zamieszkania.    
Do stanowiska dołączono Tabelę, obrazującą dysproporcje płacowe. 
NR 3: 
W nawiązaniu do pisma elektromonterów specjalistycznych z Rejonu W nawiązaniu do pisma elektromonterów specjalistycznych z Rejonu W nawiązaniu do pisma elektromonterów specjalistycznych z Rejonu W nawiązaniu do pisma elektromonterów specjalistycznych z Rejonu 
Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.01.2007 , wnosimy o rzetelne Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.01.2007 , wnosimy o rzetelne Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.01.2007 , wnosimy o rzetelne Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. z dnia 29.01.2007 , wnosimy o rzetelne 
przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk przeprowadzenie ocen ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk 
występujących na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.występujących na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.występujących na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.występujących na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.    
W sprawach róŜnych Komisja zajmowała się wyborami członka 
Zarządu, wybieranego przez załogę, skierowaniami do sanatorium 
„Energetyk” w Inowrocławiu. 
Komisja postanowiła podnieść wysokość świadczeń statutowych do 
następujących wysokości: 
1. Z tytułu urodzenia dziecka- 200 zł 
2. Z tytułu zgonu członka rodziny- 200 zł 
3. Z tytułu zgonu członka związku- 200 zł 
4.   PoŜegnanie członków związku, odchodzących na rentę lub 
emeryturę- 200 zł. 
Postanowiono podnieść kwotę przeznaczoną na dofinansowanie 
wypoczynku sobotnio- niedzielnego na członka związku. Szczegółowe 
zasady, na jakich będzie się to odbywać zostaną ustalone na następnym 
zebraniu. 
 
■■■■ 1 lutego  1 lutego  1 lutego  1 lutego doszło do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla pracowników Zakładu Remontowo-Budowlanego 
ENERGOBUD Sp. Z o.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzy pozostałe spółki córki z naszego Oddziału wcześniej zawarły 
Porozumienia o Stosowaniu ZUZP ENEA S.A. Tym sposobem 
wszyscy pracownicy naszych spółek córek będą mogli korzystać z 
dobrodziejstw Układu zbiorowego Pracy , pod warunkiem 
zarejestrowania Porozumień o stosowaniu i ZUZP w Państwowej 
Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. 
 
■■■■ 2 lutego  2 lutego  2 lutego  2 lutego na wniosek NSZZ Solidarność doszło do spotkania z 
Dyrektorem Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.Głównym tematem 
spotkania ze względu na wiele interpretacji w tym temaciebył sposób 
rozliczania godzin nadliczbowych . Do czasu interpretacji przez strony 
ZUZP ENEA S.A. strony uzgodniły tryb postępowania zgodny z 
zapisami ZUZP. W sprawie Kart oceny ryzyka zawodowego i pisma w 
tej sprawie elektromonterów z RD Gorzów Wlkp. Dyrektor wyda 
zalecenia bezpośrednim przełoŜonym uzupełnienia tych Kart. 
 
■■■■ 6 lutego  6 lutego  6 lutego  6 lutego Przewodniczący NSZZ Solidarność ENEA S.A.- Piotr 
Adamski wystosował pisma kierowane do Zarządu Enea S.A. 
dotyczące następujących tematów : 
-Niezwłocznego podjęcia negocjacji w sprawie ustalenia wskaźnika 
przyrostu płac w roku 2007 w ENEA S.A 
-Wypłaty premii rocznej do 15 lutego 2007 roku. 
-Protokołu dodatkowego nr 26 do ZUZP Enea S.A. oraz interpretacji 
zapisów ZUZP. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 1) ■ ■ ■ ■ 8888----9 lutego 9 lutego 9 lutego 9 lutego  w Dychowie obradowała Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea.Po załatwieniu spraw proceduralnych Komisja 
zajmowała się następującymi tematami: 
-polityka płacowa w 2007 roku w ENEA. 
-wystąpieniem do Zarządu w sprawie zasilenia z zysku Enea S.A.za 
rok 2006 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 1000 zł 
na kaŜdego zatrudnionego. 
-prawnym wydzieleniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
-akcją protestacyjną Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność 
-ubezpieczeniami pracowniczymi 
-udzieleniem pełnomocnictw do zawierania nowych ZUZP w spółkach 
zaleŜnych oraz do zawierania Porozumień o stosowaniu ZUZP ENEA 
S.A. 
-wyborami członka Zarządu Enae S.A. z załogi . 
-organizacją Walnego Zebrania Delegatów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K.M. NSZZ Solidarność dzieliła poparcia w wyborach na członka 
Zarządu dla kol. Czesława Koltermana Czesława Koltermana Czesława Koltermana Czesława Koltermana –Członka naszego związku. 
Komisja wystosowała do Zarządu ENEA SA następujące Pisma; 
1. Niniejszym Pragniemy Panów poinformować, Ŝe Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA SA. na spotkaniu w dniu 
dzisiejszym dokonała analizy sytuacji jaka powstała w ENEA SA. na 
skutek styczniowych awarii sieci elektroenergetycznej.  
PoniŜej przedstawiamy wnioski jakie nieodparcie nasuwają się w 
wyniku tej analizy.Dotychczasowa polityka kadrowa Zarządu ENEA 
S.A. zdeterminowana podjęciem przez Zarząd Uchwały o zatrudnianiu 
jednego nowego pracownika na miejsce pięciu odchodzących na 
emerytury i renty doprowadziła w konsekwencji do zdecydowanego 
wzrostu awaryjności sieci i pogorszenia sprawności usuwania skutków 
tych awarii. Zjawisko to, będące skutkiem stosowania ww. Uchwały, w 
sposób szczególny ujawniło się podczas fali niedawnych awarii. 
Wobec powyŜszego domagamy się od Zarządu ENEA S.A. anulowania 
powyŜszej Uchwały i jednocześnie wprowadzenia w ENEA SA. 
racjonalnych zasad polityki kadrowej, która spowoduje odwrócenie 
tego trendu ze wszech miar niekorzystnego, zarówno dla pracowników 
jak i naszego przedsiębiorstwa. Brak odpowiedzi i odpowiednich 
działań Zarządu w powyŜszej sprawie będzie przez nas odczytany jako 
działanie na szkodę Spółki. 
 
2.W nawiązaniu do skierowanego do nas pisma dotyczącego procesu 
konsolidacji spółek zaleŜnych oraz informacji zawartych w nr 3/2007 
Enea-kurier wyraŜamy poniŜej nasze stanowisko w przedmiotowej 
sprawie. MOZ zdecydowanie przeciwstawia się prowadzeniu procesu 
restrukturyzacji spółek równolegle z procesem Konsolidacji Pionowej 
oraz prawnym oddzieleniem Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 
Równoczesne wdraŜanie tych procesów doprowadzi do powstania 
szeregu zagroŜeń zarówno dla spółki jak i pracowników zatrudnionych 
w spółkach zaleŜnych i w ENEA SA. W związku z zamiarem 
prawnego oddzielenia OSD uwaŜamy, Ŝe w pierwszej kolejności 
wszyscy pracownicy spółek, którzy z racji wykonywanych 
obowiązków pracują przy eksploatacji i obsłudze ruchowej urządzeń, 
których właścicielem jest obecnie ENEA SA. powinni być zatrudnieni 
w ENEA SA. PowyŜsze doprowadzi do ujednolicenia, a przez to 
uporządkowania struktury organizacyjnej w ENEA SA. co będzie 
stanowiło dobrą podstawę do dalszej dyskusji zmierzającej do 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 



uzgodnienia sposobu oddzielenia OSD i przeprowadzenia ewentualnej 
konsolidacji pionowej. Jednocześnie uwaŜamy za bezzasadne 
przenoszenie pracowników  z ENEA S.A. do spółek córek.  
Ponadto oczekujemy, Ŝe w procesach związanych z konsolidacją 
pionową,  prawnym oddzieleniem OSD oraz restrukturyzacją 
wewnętrzną, Zarząd ENEA S.A. będzie w pełni respektował prawo 
pracy oraz zawarte porozumienia. Ze względu na wagę powyŜszej 
tematyki występujące napięcia społeczne oczekujemy pilnej 
odpowiedzi Zarządu.  
 
■ ■ ■ ■ 12 lutego 2007  12 lutego 2007  12 lutego 2007  12 lutego 2007  w Łodzi    obradowała Rada Sekcji Krajowej 
Energetyki NSZZ Solidarność.(Przekształcona w Komitet Strajkowy 
SKE NSZZ Solidarność) 
Podjęto następujące Uchwały: 
Uchwała nr 1/2007Uchwała nr 1/2007Uchwała nr 1/2007Uchwała nr 1/2007    
Komitet Strajkowy SKE NSZZ Solidarność postanawia wziąć czynny 
udział w manifestacji organizowanej przez Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki NSZZ Solidarność w Warszawie w dniu 16.03.2007r. 
Uchwała nr 2/2007Uchwała nr 2/2007Uchwała nr 2/2007Uchwała nr 2/2007    
Komitet Strajkowy SKE NSZZ Solidarność podejmuje decyzję o 
przeprowadzeniu w dniach 27-28.02.2007 r. referendum strajkowego 
wśród pracowników poszczególnych Spółek Dystrybucyjnych. 
Uchwała nr 3/2007Uchwała nr 3/2007Uchwała nr 3/2007Uchwała nr 3/2007    
Komitet strajkowy SKE NSZZ Solidarność zatwierdza propozycje 
pytania w referendum strajkowym w treści jak poniŜej: 
Czy w związku ze złamaniem porozumień zawartych w dialogu Czy w związku ze złamaniem porozumień zawartych w dialogu Czy w związku ze złamaniem porozumień zawartych w dialogu Czy w związku ze złamaniem porozumień zawartych w dialogu 
społecznym dotyczących realizacji Programu dla Elektroenergetyki , społecznym dotyczących realizacji Programu dla Elektroenergetyki , społecznym dotyczących realizacji Programu dla Elektroenergetyki , społecznym dotyczących realizacji Programu dla Elektroenergetyki , 
które doprowadzą do :które doprowadzą do :które doprowadzą do :które doprowadzą do :    
1.Utraty miejsc pracy.1.Utraty miejsc pracy.1.Utraty miejsc pracy.1.Utraty miejsc pracy.    
2.Stopniowej likwidacji Spółek Dystrybucyjnych.2.Stopniowej likwidacji Spółek Dystrybucyjnych.2.Stopniowej likwidacji Spółek Dystrybucyjnych.2.Stopniowej likwidacji Spółek Dystrybucyjnych.    
3.ZagroŜenia w funkcjonowaniu Zakładowych Układów Zbiorowych 3.ZagroŜenia w funkcjonowaniu Zakładowych Układów Zbiorowych 3.ZagroŜenia w funkcjonowaniu Zakładowych Układów Zbiorowych 3.ZagroŜenia w funkcjonowaniu Zakładowych Układów Zbiorowych 
Pracy.Pracy.Pracy.Pracy.    
4.Utraty wartości akcji.4.Utraty wartości akcji.4.Utraty wartości akcji.4.Utraty wartości akcji.    
Jestem za strajkiem generalnym w Elektroenergetyce i weźmiesz w Jestem za strajkiem generalnym w Elektroenergetyce i weźmiesz w Jestem za strajkiem generalnym w Elektroenergetyce i weźmiesz w Jestem za strajkiem generalnym w Elektroenergetyce i weźmiesz w 
nim czynny udział.nim czynny udział.nim czynny udział.nim czynny udział.    
Odpowiedź: TAK lub  NIE.Odpowiedź: TAK lub  NIE.Odpowiedź: TAK lub  NIE.Odpowiedź: TAK lub  NIE.    
    
■ ■ ■ ■ 13 lutego 2007 13 lutego 2007 13 lutego 2007 13 lutego 2007 posiedzenie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematy poruszane podczas posiedzenia : 
1.Szkolenia związkowe: stres w miejscu pracy ,Kodeks Pracy-bez 
tajemnic ,ZUZP. 
2.Seminaria :Dobra praca-Szczecin 1-2.III, Rozwój związku- 
Sobieszewo 5-7.III.   Sytuacja pracowników w branŜy handlowej-
2.III.-hotel Mieszko. 
3.Sutuacja w  zakładach pracy :Enea –pogotowia strajkowe, Szpitale w 
Gorzowie i Kostrzynie-tragiczna sytuacja finansowa. 
4.Faurencja-szykanowanie za działalność związkową-zaplanowano 
pikietę na 26 lutego. 
5.Karty rabatowe do wybranej sieci sklepów dla członków związku. 
6.DyŜury prawnika z Państwowej Inspekcji Pracy w kaŜdy czwartek 
14.00-15.30 
 
■ ■ ■ ■ 14 lutego 200714 lutego 200714 lutego 200714 lutego 2007 w Sierakowie spotkanie Zarządu ENEA.S.A. z 
organizacjami związkowymi. 

Tematem spotkania było uzgodnienie sposobu realizacji Dyrektywy nr 
54/2003 UE ,oraz zapisów Prawa Energetycznego dotyczącego 
Operatora systemu Dystrybucyjnego. 
Strona pracodawcy szerokie OSD (ponad 80 % pracowników ENEA) 
proponuje wydzielić do spółki Operator. NSZZ Solidarność proponuje 
wyodrębnienie z Enei obrotu i zastanie wtedy spełniona w/w 
dyrektywa. Zarząd stwierdził ,Ŝe jest to niezgodne z prawem i 
stosowne opinie prawne przedstawi stronie związkowej. Strony nie 
uzgodniły wspólnego stanowiska ustaliły następny termin spotkania na 
23.luty.   
 
■ ■ ■ ■ 16 lutego 16 lutego 16 lutego 16 lutego nasza komisja przyjęła następującą uchwałę : 
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność ENEA Oddział Gorzów 
Wlkp. zdecydowanie popiera działania Komitetu Strajkowego Sekcji Wlkp. zdecydowanie popiera działania Komitetu Strajkowego Sekcji Wlkp. zdecydowanie popiera działania Komitetu Strajkowego Sekcji Wlkp. zdecydowanie popiera działania Komitetu Strajkowego Sekcji 
Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność . .Informujemy ,Ŝe w dniach Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność . .Informujemy ,Ŝe w dniach Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność . .Informujemy ,Ŝe w dniach Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność . .Informujemy ,Ŝe w dniach 
27272727----28.02.2007r przeprowadzimy referendum strajkowe a 16 marca 28.02.2007r przeprowadzimy referendum strajkowe a 16 marca 28.02.2007r przeprowadzimy referendum strajkowe a 16 marca 28.02.2007r przeprowadzimy referendum strajkowe a 16 marca 
2007 liczna nasza reprezentacja(nie mniej niŜ dwa autokary) zjawi się 2007 liczna nasza reprezentacja(nie mniej niŜ dwa autokary) zjawi się 2007 liczna nasza reprezentacja(nie mniej niŜ dwa autokary) zjawi się 2007 liczna nasza reprezentacja(nie mniej niŜ dwa autokary) zjawi się 
w Warszawie celem uczestnictwa w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie celem uczestnictwa w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie celem uczestnictwa w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie celem uczestnictwa w ogólnopolskiej manifestacji 
organizowanej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ organizowanej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ organizowanej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ organizowanej przez Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność.Solidarność.Solidarność.Solidarność.    
    
■ ■ ■ ■ 21lutego 21lutego 21lutego 21lutego w Barnowie odbyły się negocjacje płacowe. Strona 
społeczna zaproponowała współczynnik wzrostu płac w wysokości 
9,4%, natomiast strona pracodawcy proponuje 3,4%. Strony nie doszły 
do porozumienia i następny termin spotkania wyznaczono na 27 
lutego. JeŜeli chodzi o termin wypłaty Premi Rocznej, to Zarząd 
udzieli odpowiedzi w dniu 23 lutego.    

    
Kandydat NSZZ Kandydat NSZZ Kandydat NSZZ Kandydat NSZZ 
„Solidarność”, „Solidarność”, „Solidarność”, „Solidarność”,     
Czesław Czesław Czesław Czesław 

Koltermann Koltermann Koltermann Koltermann słów słów słów słów 
parę o sobieparę o sobieparę o sobieparę o sobie. . . .     

    

Urodziłem się w 1964 roku. Jestem 
Ŝonaty. Mam troje dzieci. Najstarszy syn 
Dominik ma 12 lat, młodszy Artur ma 11, 

a najmłodsza Agatka 7 lat. Cała trójka moich dzieci uprawia judo. 
śona Małgorzata z wykształcenia nauczyciel, aktualnie zajmuje się 
prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Staram się prowadzić 
wspólnie z rodziną aktywny tryb Ŝycia. W domu zajmuję się ogrodem. 
W chwilach wolnych wspólnie z rodziną jeździmy na wycieczki 
rowerowe. Wakacje spędzamy razem, korzystając z naszych 
zakładowych ośrodków wypoczynkowych m.in. w Mierzynie i 
Przesiece. Pracuję w Energetyce, czyli w naszej firmie juŜ 16 lat. Zaraz 
po ukończeniu studiów w Politechnice Poznańskiej na Wydziale 
Elektrycznym, jako świeŜo upieczony mgr inŜ., rozpocząłem pracę w 
Rejonie Energetycznym Poznań – Północ jako dyspozytor Rejonowej 
Dyspozycji Ruchu. Zdobyte doświadczenie i pozytywna ocena mojej 
pracy spowodowały, Ŝe zaproponowano mi stanowisko dyspozytora 
mocy w Zakładowej Dyspozycji Mocy w Poznaniu, na którym pracuję 
do tej pory. Kolejne zmiany organizacyjne w naszej firmie, czyli m.in. 
wydzielenie organizacyjne Zakładu Wysokich Napięć i plany 
utworzenia z tej jednostki kolejnej spółki zaleŜnej spowodowały, Ŝe 
wielu pracowników w tym takŜe ja, obawialiśmy się o swoje miejsca 
pracy. W 1997r. współuczestniczyłem w zakładaniu Komisji 
Wydziałowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Wysokich Napięć i 
współpracownicy obdarzyli mnie zaufaniem i wybrali na 
przewodniczącego. Moja aktywna działalność w Solidarności 
przyczyniła się do tego, Ŝe nie przekształcono naszej jednostki w 
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kolejną spółkę zaleŜną. W 1998 roku zdałem egzamin dla Kandydatów 
na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Koledzy 
z NSZZ „Solidarność” docenili moje kompetencje i uczciwość, 
desygnując mnie w 1999 roku na swojego przedstawiciela w Radzie 
Nadzorczej spółki socjalnej ENERGO – TOUR.  
Dostrzegając potrzebę pogłębienia swojej wiedzy ekonomicznej w 
1999 roku rozpocząłem studia w Akademii Ekonomicznej na kierunku 
Zarządzanie i Marketing ukończone po trzech latach tytułem licencjata, 
a następnie dwuletnie studia magisterskie w zakresie zarządzania 
przedsiębiorstwami.Zdobyta wiedza ekonomiczna przyczyniła się do 
tego, Ŝe zajmując stanowisko w Radzie Nadzorczej wraz z innymi jej 
członkami starałem się wykorzystywać nowoczesne metody 
zarządzania i rachunku ekonomicznego, tak aby działalność socjalna 
spółki umoŜliwiała pracownikom szeroki dostęp do wypoczynku. 
Skutkowało to niestety koniecznością zmiany Zarządu tej Spółki.  
Zdobyta wiedza i doświadczenia w pracy zawodowej oraz w Radzie 
Nadzorczej ENERGO – TOUR spowodowały, Ŝe wysunięto moją 
kandydaturę na Członka Zarządu ENEA S.A. UwaŜam, Ŝe moŜna 
budować struktury organizacyjne i opracowywać najlepsze strategie, 
zatrudniać najlepszą kadrę menadŜerską, ale bez odpowiednio 
zmotywowanych, odpowiednio wynagradzanych i mających poczucie 
bezpieczeństwa, a przez to utoŜsamiających się z firmą pracowników 
nie osiągnie się sukcesu. Dlatego w Zarządzie mam zamiar nieustannie 
przypominać pozostałym Członkom o tym, Ŝe największym kapitałem 
naszej firmy jest załoga, której naleŜy zapewnić godne warunki pracy. 
W Zarządzie ENEA S.A. będę dąŜył do podjęcia działań 
zmierzających do uzdrowienia w ENEA S.A., napiętej obecnie sytuacji 
społecznej. Jestem osobą związaną z naszą Firmą przez całe moje 
Ŝycie zawodowe i swoje miejsce widzę tylko w tej firmie, dlatego 
nigdy nie będę podejmował działań na jej szkodę.  
JeŜeli uznacie Państwo, Ŝe jestem godny być reprezentantem JeŜeli uznacie Państwo, Ŝe jestem godny być reprezentantem JeŜeli uznacie Państwo, Ŝe jestem godny być reprezentantem JeŜeli uznacie Państwo, Ŝe jestem godny być reprezentantem 
Pracowników ENEA S.A., to dajcie mi szansę na spełnienie obietnic, Pracowników ENEA S.A., to dajcie mi szansę na spełnienie obietnic, Pracowników ENEA S.A., to dajcie mi szansę na spełnienie obietnic, Pracowników ENEA S.A., to dajcie mi szansę na spełnienie obietnic, 
które Państwu składam i 5 marca 2007 roku w wyborach na Członka które Państwu składam i 5 marca 2007 roku w wyborach na Członka które Państwu składam i 5 marca 2007 roku w wyborach na Członka które Państwu składam i 5 marca 2007 roku w wyborach na Członka 
Zarządu zagłosujcie na mnieZarządu zagłosujcie na mnieZarządu zagłosujcie na mnieZarządu zagłosujcie na mnie        
    
Załącznik nr 21 do UkładuZałącznik nr 21 do UkładuZałącznik nr 21 do UkładuZałącznik nr 21 do Układu    

REGULAMIN TWORZENIA, PODZIAŁU I REGULAMIN TWORZENIA, PODZIAŁU I REGULAMIN TWORZENIA, PODZIAŁU I REGULAMIN TWORZENIA, PODZIAŁU I 
WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.    
Postanowienia szczegółowePostanowienia szczegółowePostanowienia szczegółowePostanowienia szczegółowe    
§ 1§ 1§ 1§ 1    
1. Tworzy się w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 
8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego. 
2. O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga 
niniejszy Regulamin. 
§ 2§ 2§ 2§ 2    
Regulamin nie moŜe naruszać praw pracowniczych określonych 
Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników 
Przemysłu Energetycznego. 
§ 3§ 3§ 3§ 3    
1. Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem 
indywidualnej podstawy naliczenia premii i procentowego 
wskaźnika będącego ilorazem globalnej kwoty premii rocznej do 
sumy podstaw uprawnionych pracowników. 
2. Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika 
stanowią składniki wynagrodzenia za czas efektywnie 
przepracowany i urlop wypoczynkowy w okresie 
obliczeniowym: 
a) płaca zasadnicza, 
b) dodatek za staŜ pracy, 
c) dodatek za pracę w nocy, 
d) 50% nadwyŜki akordowej, 

e) dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 
f) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez 
dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych). 
3. Do podstawy ustalenia wymiaru premii zalicza się ponadto 
wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku ze 
zwolnieniem od pracy, jeŜeli przepisy przewidują wypłatę 
wynagrodzenia za czas tych zwolnień. 
4. Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do 
podstawy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, 
zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i 
świadczenia rehabilitacyjnego. 
§ 4§ 4§ 4§ 4    
1. Premię roczną potrąca się w wysokości 100%: 
a) pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika; 
b) pracownikowi, który w danym roku został ukarany 
prawomocnym wyrokiem sądu za spowodowanie umyślnej 
szkody na rzecz ENEA S.A. lub zagarnięcie mienia ENEA S.A.; 
c) pracownikowi za kaŜdy dzień nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy. 
2. Premię roczną potrąca się pracownikowi, na którym ciąŜy kara 
przewidziana art. 108 Kp w dniu kończącym rok, za który 
wypłacana jest premia w następujących wielkościach: 
a) upomnienie – 15%; 
b) nagana – 30%. 
§ 5§ 5§ 5§ 5    
Pracownik ma prawo do premii proporcjonalnie do okresu 
zatrudnienia w ENEA S.A. w roku 
poprzednim. 
§ 6§ 6§ 6§ 6    
Pracownikowi przysługuje odwołanie w formie pisemnej do 
pracodawcy w terminie 14 dni od dnia wypłaty premii. 
§ 7§ 7§ 7§ 7    
Wypłata premii za rok ubiegły następuje do końca pierwszego 
kwartału następnego roku, a w przypadku trudności finansowych 
wypłata musi nastąpić w terminie do 31 maja. 
 

„Czy ktoś to jeszcze pamięta”„Czy ktoś to jeszcze pamięta”„Czy ktoś to jeszcze pamięta”„Czy ktoś to jeszcze pamięta”----    
Z archiwum Czesława Markiewicza;Z archiwum Czesława Markiewicza;Z archiwum Czesława Markiewicza;Z archiwum Czesława Markiewicza; 
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