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KoleŜanki i Koledzy, pracownicy naszego Oddziału
Od dziś pracujemy w EneaEneaOperator Spółka z o.o.!
Pierwszego lipca Zarząd Enea S.A. do spółki z Ministrem Skarbu Państwa zrealizował swój plan wykonania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 54/2004 tj wydzielenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzez przeniesienie ok. 6000 pracowników Enea
S.A. do spółki córki EneaEnea-Operator .Po tej operacji w
Enea S.A. pozostanie tylko 180 osób. Niestety nie
udało się nam doprowadzić do naszej wersji zrealizowania dyrektywy tj wydzielenia obrotu i odwrócenia
ww proporcji. Głównym powodem modelu MSP i
Zarządu ENEA miało być wniesienie akcji Elektrowni Kozienice do Enei a następnie prywatyzacja Enei
jeszcze w tym roku. Załoga Kozienic protestuje przeciwko takim planom .Do dzisiaj nie przeniesiono akcji ELKO do Enei czyli nie zaistniały fakty do takiego modelu wydzielenia OSD. Po uzyskaniu informacji ,Ŝe nasz właściciel czyli MSP podjął decyzję ,Ŝe z
dniem 1.07.2007 przenosi majątek sieciowy wraz z
pracownikami do spółki Enea –Operator podjęliśmy
próbę zmiany decyzji MSP i Zarządu Enea S.A. Przekształciliśmy się w Komitet Strajkowy i ogłosiliśmy
termin Strajku Ostrzegawczego.
Niestety MSP nie zmienił swojej decyzji .Na protesty
nie mieliśmy juŜ czasu dlatego przystąpiliśmy do negocjacji warunków na jakich nastąpi przejście do
spółki Enea -Operator .Po dwudniowym maratonie
negocjacyjnym wspólnie z pozostałymi związkami
29.06.2007 o godz. 24 podpisaliśmy Trójstronne Porozumienie Zbiorowe z pracodawcami tj. Enea S.A. i
EneaEnea-Operator.
Pokrótce przedstawię teraz najwaŜniejsze zapisy tego
porozumienia:
■
Przejście mających uprawnienie do akcji (ok.
3800 pracowników) nastąpi na podstawie art.174(1)
Kodeksu Pracy –Urlopowanie do pracy do innego
pracodawcy (na 10 lat z moŜliwością skrócenia lub
wydłuŜenia ).
Pozostali pracownicy –(ok. 2100) przejdą na podstawie art. 23(1)K.P. tj. przejście do innego pracodawcy.
■
Płaca zasadnicza dla kaŜdego pracownika
ENEA Operator Sp. z o.o. wzrośnie w wymiarze na
pełen etat o 150 zł miesięcznie, zatrudnionego
uprzednio w ENEA S.A. na 31 maja
■
Tytułem nagrody jednorazowej ENEA S.A.
wypłaci wszystkim pracownikom zatrudnionym na
dzień spisania niniejszego porozumienia po 1.000 zł
brutto na jednego pracownika w terminie wypłaty za
czerwiec 2007 r.
■
Strony ustalają, Ŝe Zakładowy Układ Zbiorowy
Pracy obowiązujący w ENEA S.A. będzie obowiązywał w spółce ENEA Operator Sp. z o.o. do czasu
podpisania i zarejestrowania Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla ENEA Operator Sp. z o.o.
■
Okres gwarancji zatrudnienia został przedłuŜony do 31 grudnia 2018 roku dla wszystkich pracowników ENEA S.A. zatrudnionych na dzień przejścia.
Wszystkich ,których interesują szczegóły ww. wymienionego porozumienia zapraszam do siedziby
naszej organizacji .
Krzysztof Gonerski

Pod Napięciem Nr 64 str. 2
6 czerwca w Kozienicach odbyło się spotkanie w sprawie wnie15 czerwca w Poznaniu po raz kolejny spotkały się strony diasienia akcji Kozienic do Enea S.A.W spotkaniu uczestniczyli Mi- logu społecznego w Enea .
nister Skarbu Państwa-Wojciech Jasiński, vice minister GospoUzgodniono wypłatę niewykorzystanej części premii rocznej
darki-Krzysztof Tchórzewski, wiceminister Skarbu Państwaza 2006 rok (potrącenia za kary). Średnia kwota na pracownika
Michał Krupiński, Zarząd Elektrowni Kozienice na czele z Panią
16 zł zostanie wypłacona razem z nagrodą z okazji Dnia EnerPrezes-Anną Łukaszewską-Trzeciakowską, Zarząd Enea S.A.getyka.
Prezesi: Gral, Piniarski, Hermach,. Rady Nadzorcze Enei i KoZarząd zadeklarował moŜliwość zmiany swojego wcześniejszezienic i Enei oraz przedstawiciele związków zawodowych z Kogo stanowiska w sprawie OSD, tj. rozszerzenie o inne piony
zienic i Enea.
organizacyjne, oraz zadeklarował zawarcie porozumienia o zasadach przejścia pracowników do innego pracodawcy.
Strony uzgodniły projekt porozumienia na którym będą pracowały przy uzgadnianiu przejścia na innego pracodawcę , dały
sobie czas do 20.06.2007 na redakcję zapisów ww. porozumienia.
――
1818-19 czerwca obradowała Rada Nadzorcza Enea .Głównym
celem posiedzenia było wybranie Zarządu Enea S.A. na nową
kadencję .Niestety, Rada nie podjęła decyzji w sprawie wyborów odraczając jej podjęcie do dnia 26.06.2007 r.
(Od lewej –Min. Gospodarki, Tchórzewski,, Min. Skarbu-Jasiński, minister-Krupiński,
Pani Prezes Elektrowni Kozienice)

Minister Jasiński poinformował, Ŝe w związku z oporem jaki napotkał ze strony Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka planuje
inny model połączenia a mianowicie wniesienie akcji Kozienic
do Enei oraz debiut giełdowy Enei w tym roku.
Prezes Gral w imieniu Zarządu Enei zaproponował załodze Kozienic wypłatę ekwiwalentu za akcje Kozienic w wysokości 143
tys. zł. średnio na pracownika. Wysokość kwoty była zaskoczeniem dla nas jak i dla załogi Kozienic. Przedstawiciele ELKO
przyjęli do wiadomości propozycję Enei a decyzję o zgodzie pozostawili awaryjnie zwołanym Walnym Zjazdom Delegatów
wszystkich trzech związków występujących w ELKO.
――
11czerwca WZD trzech związków z Elektrowni Kozienice nie
przyjęły propozycji wypłaty ekwiwalentu za akcje i opowiedziała
się za realizacją Rządowego Programu dla Elektroenergetyki tj.
wejście ELKO i ENEA S.A. na równych zasadach do nowej
spółki CENTRUM.
――
11 czerwca w Poznaniu odbyło się spotkanie Zarządu Enea ze
Związkami Zawodowymi.
Podpisano tekst jednolity Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy po wprowadzeniu do niego wszystkich protokołów dodatkowych. Tekst jednolity został przygotowany przez NSZZ Solidarność i jest dostępny w siedzibach związku.
W sprawie Operatora Systemu D ystrybucyjnego strony nie doszły do porozumienia .W dalszym ciągu dla Solidarności wariantem OSD jest wydzielenie Obrotu chyba ,Ŝe MSP przeleje do
Enei akcje Kozienic ,wtedy będziemy musieli zrewidować nasze
stanowisko.
Solidarność wystosowała list do MSP popierające stanowisko
związków z Kozienic.
Wszystkie związki zgłosiły Ŝądanie wstrzymania programu restrukturyzacji wewnętrznej spółek zaleŜnych-Fortuna.
Strony przedstawiły swoje projekty Porozumienia zbiorowego
związanego z przejściem pracowników do innego pracodawcy ,wymaga tego art.26 ustawy o związkach zawodowych.

――
2020-21 czerwca w Baranowie odbyły się negocjacje porozumienia o zasadach przejścia pracowników do innego pracodawcy.
Zarząd Enea przedstawił nowy regulamin przedsiębiorstwa
spółki wg którego w Enea S.A. pracowałoby ok. 180 osób.
Reszta pracowników znalazłaby się w spółce córce Enea Operator.

(Zarząd Enea S.A. od lewej Prezesi- Gral, Piniarski, Hermach)

Zarząd w ten sposób chce wydzielić Operatora Systemu Dystrybucyjnego .
Negocjatorzy Solidarności nie mogli zgodzić się na taki wariant OSD gdyŜ nie zaistniały przesłanki (np. przelanie akcji
Kozienic do Enea) ,Ŝeby zmieniać uzgodniony na szczeblu
kraju wariant OSD tj wydzielenie obrotu do spółki córki .Rozumiejąc konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom przy czekających nas zmianach zaczęliśmy negocjacje Porozumienia nie przesądzając kogo ono ma dotyczyć.
Powstał szkielet Porozumienia ,który będzie stanowił podstawę do dalszych negocjacji w dn.28.06.2007.
――
22 czerwca w Centrali naszego Oddziału odbyło się posiedzenie KP NSZZ Solidarność naszego Oddziału.
Członkowie Komisji przyjęli do NSZZ Solidarność kolejne
trzy osoby. Obecnie nasza organizacja liczy 529 osób.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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WyŜszego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Bolesława Kominka 23
czerwca 1957 r.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności NSZZ „S”, które
przedstawił Krzysztof Gonerski.
(gorzowska Solidarność składa Ŝyczenia dostojnemu Jubilatowi )
W trakcie obrad poruszano następujące tematy:
■
Podsumowanie akcji przeszeregowań w naszym Oddziale;
W latach 1957-63 studiował filozofię przyrody na katolickim
■
Konsolidacja z Elektrownią Kozienice;
Uniwersytecie Lubelskim, następnie w latach 1963-71 jest wika■
Wydzielenie Operatora Sytemu Dystrybucyjnego;
riuszem w parafii katedralnej i wykładowcą filozofii w Semina■
Program „Fortuna” dotyczący konsolidacji spółek– córek;
rium Wrocławskim, duszpasterz akademicki w latach 1965-78.
Nominację na biskupa pomocniczego otrzymał 21 września 1978
――
r., a konsekrowany został 26 listopada 1978 r. przez abpa Henry23 czerwca w miejscowości Długie odbyło się spotkanie Goka Gulbinowicza. Mianowany biskupem pomocniczym w Legnirzowskiej Opozycji.
cy 25 marca 1992 r. W dniu 17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan
Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Z dniem 19 lipca 1993 r. przejął kierowanie
diecezją. Ingres do katedry gorzowskiej odbył się 5 września
1993 r., a ingres do konkatedry w Zielonej Górze odbył się 12
września tegoŜ roku.

(uczestnicy strajku w Ursusie 15 grudnia 1981r.)

――
25 czerwca w Szczecinie odbył się Walny Zjazd Delegatów Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Szczecinie. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście :Członek Zarządu Enea wybrany przez Załogę .Dyrektor Oddziału w Szczecinie ,Szef Zarządu Regionu ze Szczecina, Prezydium Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea , Członkowie
Rady Nadzorczej Enea.

Okazją do spotkania była 25 rocznica powstania Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” oraz wydania pierwszego numeru niezaleŜnego pisma podziemnej Solidarności
„Feniks”. Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „S” był to
kilkuosobowy zespół, który od czerwca 1982 roku koordynował
działania podziemnej Solidarności.
RKW utrzymywała kontakt z krajowymi władzami Związku, organizowała pracę podziemia na terenie regionu oraz współdziałała w realizacji akcji ogólnopolskich. Gorzowski ruch opozycyjny był jednym z silniejszych ośrodków opozycyjnych w kraju.
――
24 czerwca Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Adam
Dyczkowski odchodził 50 rocznicę święceń Kapłańskich. Podczas uroczystej Mszy Świętej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Gorzowskiej Solidarności.
Bp dr Adam Dyczkowski
urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach, w diecezji krakowskiej w rodzinie inteligenckiej. Po ukończeniu Metropolitalnego

(Delegaci na Sali obrad)

――
26 czerwca Prezydium MOZ zgłosiło do Zarządu Enea S.A następujące Ŝądanie:
KM NSZZ Solidarność ENEA SA. Ŝąda od Zarządu Enea S.A.
wycofania się z podjętych działań mających na celu przeniesie(Ciąg dalszy na stronie 4)
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du RP, Jarosława Kaczyńskiego i Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Janusza Śniadka,
nie majątku oraz zdecydowanej większości pracowników do
spółki Enea Operator. Działania Zarządu są sprzeczne z przyję- ■
Wycofania się z decyzji o wniesieniu 100% akcji Elektrowni Kozienice S.A. do ENEA S.A.;
tym przez Rząd Programem dla Elektroenergetyki oraz Protokołem uzgodnień z dnia 12.03.2007 podpisanym w obecności Pre- ■
Wycofania się z decyzji Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przekazaniu majątku przez
miera RP przez MSP i MG. W dalszym ciągu podtrzymujemy
ENEA S.A. do spółki ENEA „Operator” sp. z o.o.;
nasze stanowisko, Ŝe jedynym moŜliwym do przyjęcia modelem
wydzielenia OSD jest model uzgodniony na szczeblu Kraju tj.
――
wydzielenie Obrotu do spółki zaleŜnej.
28 czerwca aby wobec zaistniałych faktów zapewnić maksymal――
ne zabezpieczenie interesów i praw pracowników przenoszonych
2626-27 czerwca w Baranowie odbył się Walny Zjazd Delegatów do nowego pracodawcy, jakim stała się spółka „ENEA-Operator”
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność w Poznaniu. Podczas sp. o.o., Strona Społeczna rozpoczęła negocjacje Trójstronnego
WZD poznańska Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność
Porozumienia .
przekształciła się w Komitet Strajkowy i zaapelowała do MOZ o 29 czerwca, około godziny 24.00 po bardzo cięŜkich bojach dopodjęci stosownych działań.
szło do podpisania Porozumienia Trójstronnego.
Treść tego porozumienia jest dostępna w siedzibach Komisji
――
Wydziałowych oraz w Centrali–
Centrali– w pokoju nr 7( Siedziba NSZZ
28 czerwca w Sierakowie odbyło się posiedzenie Komisji Mię- Solidarność).
dzyzakładowej NSZZ Solidarność.

Kto to jeszcze pamięta?
z fotograficznego archiwum
Kol. Czesława Markiewicza

(członkowie Komisji Międzyzakładowej na sali w trakcie obrad)

Zajmowano się zaistniałą sytuacją, jaka powstała w związku z
decyzją o przekazaniu majątku sieciowego do spółki OSD
„ENEA– Operator” sp. z o.o..
Komisja Międzyzakładowa postanowiła przekształcić się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność ENEA.
Do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wysłaliśmy zawiadomienie o następującej treści:
Niniejszym powiadamiamy Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Skarbu Państwa, polegającym na ponad dziesięciokrotnym zaniŜeniu wartości
akcji pracowniczych uprawnionych do akcji ENEA S.A.
Podstawą naszych podejrzeń jest projekt zapisu do protokołu z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów z dnia
22.06.2007, który stanowi załącznik do niniejszego powiadomienia.

Spływ Dunajcem

Okiem Jujki

Do Ministra Skarbu Państwa wystosowano Ŝądanie, w którym
domagamy się:
■
Realizacji przyjętego przez Rząd RP „Programu dla elektroenergetyki”.
■
Realizacji Protokołu Uzgodnień z dnia 12 marca 2007 r.,
podpisanego przez Ministra Skarbu Państwa, Ministra Gospodarki i Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność w obecności Premiera Rzą„POD NAPIĘCIEM” Pismo Komisji Podzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Enea Oddział Dystrybucji w Gorzowie Wlkp.
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