
Jesteśmy największą organizacją związkową 
działającą na terenie Oddziału Szczecin

nr 3005 ENEA Szczecin
ul. Jacka Malczewskiego 5/7 pok.201 
71-616 Szczecin 
tel. + 48 91 332 12 48 
tel. + 48 91 332 13 97

Przewodniczący KP Szczecin Ryszard Günther

tel. 605 845 694
e-mail: ryszard.gunther@operator.enea.pl
www.solidarnosc-szczecin-enea.pl 

Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” 

Kontakt



wyślij do nas maila z informacją gdzie pracujesz, a sami się z Tobą skontaktujemy: 
ryszard.gunther@operator.enea.pl lub piotr.kotarski@operator.enea.pl

lub zadzwoń pod numer telefonu: 
tel.:  91 332 12 48   lub wew. 21 248 
kom. 605 845 694

lub przyjdź do biura Organizacji NSZZ Solidarność ENEA O/Szczecin                                    
ul. Malczewskiego 5/7 71-616 Szczecin pok. 201 

 ∙ Otrzymujesz ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy.
 ∙ Nie jesteś sam, jeśli masz problem w pracy.
 ∙ Działając w NSZZ „Solidarność” masz większą szansę na wynegocjowanie 

wyższych płac i lepszych warunków pracy.
 ∙ Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, 

dyskryminacji, przemocy.
 ∙ Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów.
 ∙ Realnie poprawiasz warunki swojej pracy.
 ∙ Współtworzysz regulaminy pracy i wynagradzania, decydujesz o podziale 

środków socjalnych.
 ∙ Za pomocą strony www, wiadomości e-mail masz dostęp do 

najnowszych informacji dotyczących: 
- GK Enea 
- FŚS 
- Spraw Pracowniczych

 ∙ Elektroniczna legitymacja członkowska uprawnia do  
zniżki na usługi: w PZU, Banku Pekao oraz  w ośrodkach 
wypoczynkowych NSZZ Solidarność,

 ∙ Karta Lotos –  zniżki na paliwo i usługi na stacji lotos,
 ∙ CDO 24 - usługa prawna dla członków KP NSZZ Solidarność 

ENEA Szczecin,
 ∙ Dofinansowanie do wycieczek organizowanych z ZFŚS,
 ∙ Rodzinny festyn integracyjny  i inne formy rekreacji.

Na podstawie statutu NSZZ 
„Solidarność” Komisja wypłaca 
zasiłki statutowe z tytułu:
 ∙  urodzenia dziecka 
 ∙  zgonu członka Związku 
 ∙  zgonu członka rodziny 
 ∙  odejście na emeryturę, rentę 

Dlaczego Solidarność

Jak przystąpić do NSZZ Solidarność ENEA Szczecin ?

Benefity:

Zasiłki Statutowe:

Struktura Związku i jego działalności:

Komisja Wydziałowa /Koło
• działa w Twoim miejscu pracy,
• każda Komisja/Koło ma swojego
• Przewodniczącego i osoby ją reprezentujące.

Krajowa Sekcja Energetyków
• działa na terenie kraju; branżowo,
• członkami są m.in. przedstawiciele 

z KM Grupy ENEA.
• Przewodniczącym jest Marek Boiński
   

Sekretariat Górnictwa  
i Energetyki

• Przewodniczącym  
jest Jarosław Grzesik

Komisja Międzyzakładowa 
(KM) GK ENEA

• działa w strukturach GK ENEA,
• członkami są m.in. 

przedstawiciele z KP Szczecin,
• Przewodniczącym jest 

Krzysztof Nawrocki.

Komisja Krajowa 
• członkami są m.in. przedstawiciele 

z Zarządu Regionu
• Przewodniczącym jest Piotr Duda

Komisja Podzakładowa 
Szczecin (KP)

• działa na terenie OD Szczecin 
i w GK ENEA, 

• członkami są przedstawiciele 
z Komisji Wydziałowych/Kół,

• Przewodniczącym jest Ryszard 
Günther.

 

Zarząd Regionu Pomorza 
Zachodniego

• działa na terenie województwa, 
• członkami są m.in. 

przedstawiciele z KP Szczecin, 
• Przewodniczącym jest Mieczysław 

Jurek.


