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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
23.04.2013 W Operatorze o RP, ZUZP i o  

Sanatorium Energetyk. 
W Poznaniu w siedzibie Operatora ponownie rozmawiano na 
temat stosownych uzgodnień dotyczących zmian w Regulami-
nie Pracy , Porozumieniu o stosowaniu Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy oraz Sanatorium Energetyk. Tradycyjnie 
członkowie zarządu Operatora nie mieli czasu żeby uczestni-
czyć w tych rozmowach. 

Rozmowy w Operatorze. 
1.Regulamin Pracy.  
Udało się uzgodnić pozostawienie punktów kasowych, należy 
tylko dostosować nazewnictwo do obecnej nazwy komórek 
organizacyjnych. 
Równoważny system czasu pracy. Przedstawiono opinię praw-
ną mówiącą o tym ,że zastosowanie takiego systemu pracy nie 
ma wpływu na emerytury pomostowe. 
System Ewidencji Pracy (SEP). Strona społeczna nie wyraża 
zgody na zmianę zapisów dotyczących rejestracji czasu pracy 
(lista obecności lub RCB- karta magnetyczna). Przedstawiciel 
pracodawcy oświadczył ,że w  związku z tym  SEP będzie 
wprowadzony bez zapisów w Regulaminie Pracy. 
Wyjścia prywatne. Zaproponowane zmiany uniemożliwiają 
pracownikom odpracowanie wyjść prywatnych Zaproponowa-
no by wyjścia te były niepłatne. Brak zgody strony społecznej 
na takie zapisy. 
2.Protokół dodatkowy do Porozumienia o stosowaniu ZUZP. 
Uzgodniono zapisy dotyczące odprawy emerytalnej 
(dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów). Nie 
uzgodniono zmian dotyczących trybu układowego do zmian w 
Regulaminie Pracy. 
3. Sanatorium Energetyk. Przedstawiono rozliczenie zapotrze-
bowania na skorzystanie z profilaktyki sanatoryjnej. OD Po-
znań i Gorzów Wlkp.  nie wykorzystują w pełni przysługują-
cych im skierowań ( na 80 miejsc dla OD Gorzów Wlkp. złożo-
no zapotrzebowanie na 74 skierowania). Miejsca niewykorzy-
stane do końca maja 2013 r zostaną rozdysponowane na inne 
OD, gdzie są już listy rezerwowe. 

23.04.2014 Spotkanie z Zarządem  
Enea S.A.-nowa jakość dialogu? 

Po spotkaniu w Operatorze strona społeczna udała się na spo-
tkanie w Enea S.A. Przeżyliśmy szok, cały Zarząd Enea S.A. 
zjawił się na spotkanie z przedstawicielami załogi w grupie 
Enea. ( sytuacja niespotykana w Operatorze).  

 
Spotkanie z Zarządem Enea S.A. 

Na spotkanie przybyli również związkowcy z Kozienic oraz 
Białegostoku. Prezes Krzysztof  Zamasz poprosił  nowych 
członków Zarządu Enea S.A. o krótkie przedstawienie się oraz 
poprosił o to samo przedstawicieli załogi. Po tych kurtuazjach 
Prezes Zamasz w krótkim wystąpieniu przedstawił najpilniej-
sze sprawy jakimi aktualnie zajmują się Zarząd Enea S.A. 
(strategia Grupy, strategie obszarowe, model biznesowy, ład 
korporacyjny). Podkreślił ,że wyżej wymienione tematy będą 
na zasadach partnerstwa konsultowane z przedstawicielami 
załogi w celu osiągnięcia akceptacji dla tych dokumentów. 
Prezes poprosił ponownie o zdefiniowanie przez stronę spo-
łeczną najpilniejszych spraw do załatwienia z punktu widzenia 
załóg grupy Enea. ( problemy te były zgłaszane na spotkaniu z 
Prezesem Zamaszem 13 lutego 2013 ale nie wszyscy w nim 
uczestniczyli ).  
Tematy zgłoszone przez stronę społeczną: 
1.Świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających 
praw do akcji wynikające z porozumienia ze Zdroiska z 
28.05.2008 r. 
2.Fundusze prywatyzacyjne w spółkach grupy Enea. 
3.Spory zbiorowe w Enea Operator. W Operatorze trwają dwa 
spory zbiorowe nieuznawane przez zarząd Operatora. Spory 
dotyczą restrukturyzacji oraz spraw płacowych. Mediator 
MPiPS zakończył postępowanie mediacyjne protokołami roz-
bieżności. 
4.Ład Korporacyjny- brak takiego ładu doprowadził do bardzo 
trudnej sytuacji spółki BHU i Energomiar. 
5.Nowy blok energetyczny w Kozienicach. 
6.Majątek socjalny – plany grupy w stosunku do majątku so-
cjalnego. 
7.Przyszłość elektrowni wodnych po włączeniu do Enea Wy-
twarzanie. 
8.Projekty w Operatorze. Czy oprócz rozdawnictwa pieniędzy 
są jakieś wymierne efekty ponad 30 projektów . Rozdyspono-
wanie  kilku milionów złotych bez stosownych uzgodnień ze 
stroną społeczną . 
Sytuację w Operatorze porównano  do psującego się mięsa -
smród jest coraz większy. 
Prezes Zamasz w imieniu Zarządu Enea S.A. zadeklarował ,że 
po rozpoznaniu tych tematów propozycje ich załatwienia zosta-
ną przedstawione na spotkaniu pod koniec maja 2013 r. Pod-
kreślił ,że  lekarstwa na wszystko nie ma ale wszyscy członko-
wie Zarządu mają doświadczenia branżowe , które będzie im 
pomocne w załatwieniu tych spraw. 

24.04.2013 Dostaliśmy odpowiedź MSP na 
pismo Prezydenta T. Jędrzejczaka. 

Dotarła do nas odpowiedź Ministra Skar-
bu  Państwa na pismo Prezydenta Gorzo-
wa Wlkp. Tadeusza Jędrzejczaka z dnia 
26.03.2013 r. W jednej z ostatnich odpo-
wiedzi przed odwołaniem z funkcji MSP 
Mikołaj Budzanowski zawarł bardzo 
podobne twierdzenia jak we wcześniej-
szych odpowiedziach na interpelację 
poselskie E. Rafalskiej.  
Tak więc dowiedzieliśmy się że, MSP 
jako większościowy udziałowiec nie ma uprawnień do wyda-
wania wiążących poleceń dla zarządu Enea Operatora, jednak 
może tłumaczyć postępowanie zarządu. W dalszej części odpo-
wiedzi dowiadujemy się jednak ,że: Koszty ponoszone przez 
Enea Operatora są zbyt wysokie .URE nie chce ich uznawać za 
koszty uzasadnione. W grupie Enea prowadzonych jest szereg 
projektów mających na celu poprawę niezawodności dostaw 
energii elektrycznej oraz zwiększenia zadowolenia  klientów. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Planuje się zmniejszenie liczby  Rejonów Dystrybucji  i Poste-
runków Energetycznych w ramach projektu „Optymalizacja 
kosztów grupy Enea. Zmniejszenie liczby RD i PE nie wpłynie 
na pogorszenie poziomu utrzymania sieci oraz planuję się tym 
sposobem poprawienie jakości obsługi klienta. Ograniczenie 
zatrudnienia  planuje się poprzez naturalne odejścia oraz kolej-
ną akcję PDO.  Ograniczanie zatrudnienia połączone będzie z  
bardzo dużymi  inwestycjami  w sieć oraz OZE na terenie wo-
jewództwa lubuskiego. Realizacja inwestycji będzie kontynuo-
wana niezależnie od przyjętej struktury organizacyjnej. Strate-
gia zakładająca likwidację placówek energetycznych przed 
wdrożeniem podlegać będzie konsultacjom ze stroną społeczną. 
W opracowywaniu ostatecznej wersji restrukturyzacji będą 
brali aktywny udział wszyscy pracownicy. Według MSP pro-
ponowane zmiany nie przewidują powstania negatywnych 
skutków społecznych. W podsumowaniu czytamy ,że zmiany 
restrukturyzacyjne nakierowane są na rozwój  i modernizację 
infrastruktury sieciowej oraz wysoką jakość obsługi klientów 
na całym terenie działania Spółki, w tym również na terenie 
województwa lubuskiego. 
Nie chce się już tego komentować. 
Zaklinanie rzeczywistości. 
Treść odpowiedzi MSP dostępna na naszej stronie. 

24.04.2013 Obradowała RM Gorzów 
Wlkp.-sytuacja w OD Gorzów Wlkp. 

W Gorzowie Wlkp. obradowała Rada Miasta .  

Obrady Rady Miasta Gorzów Wlkp. 
Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. zapoznał zebranych w Sali Urzędu Miej-
skiego z planami restrukturyzacyjnymi Spółki Enea Operator  
zakładającymi likwidację Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
i co za tym idzie zagrożeniami   dla miejsc pracy w naszym 
regionie i Gorzowie Wlkp. Przewodniczący Rady Miasta Go-
rzów Wlkp. Jerzy Sobolewski złożył deklarację ,że RM zajmie 
w tej sprawie oficjalne stanowisko.  

24.04.2013-ZWZ Enei zdecydowało o wy-
płacie 0,36 zł dywidendy na akcję.  

Walne Enei zdecydowało o 
wypłacie 0,36 zł dywiden-
dy na jedną akcję z zysku 
za 2012 rok, zgodnie z re-
komendacją zarządu spółki 
i wnioskiem MSP. Łącznie 
na dywidendę trafi 158,92 
mln zł, a pozostała część 
zysku trafi na zwiększenie 

kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie 
inwestycji. Jednostkowy zysk netto Enei w 2012 roku wyniósł 
522,68 mln zł. Dniem prawa do dywidendy będzie 23 lipca, a 
dniem jej wypłaty 12 sierpnia 2013 roku.  Wcześniejsza reko-
mendacja rady nadzorczej Enei zakładała wypłatę dla akcjona-

riuszy dywidendy na poziomie 0,48 zł na jedną akcję. Z zysku 
za 2011 r. Enea wypłaciła dywidendę w wysokości 0,48 zł jed-
ną akcję. Łącznie na dywidendę trafiło wówczas 211,89 mln zł. 
Polityka dywidendowa Enei zakłada wypłatę akcjonariuszom 
od 30 do 60 proc. jednostkowego zysku netto.  
Źródło –CIRE.PL 

25.04.2013r. Zmiany w składzie  
Rady Nadzorczej Enea S.A. 

24 kwietnia br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enei powoła-
ło w skład rady nadzorczej spółki Małgorzatę Niezgodę oraz 
Torbjörna Wahlborga.  
Małgorzata Niezgoda posiada wykształcenie wyższe, ukończy-

ła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiej-
skiego na Kierunku Inżynieria Środowi-
ska (Indywidualny tok studiów we współ-
pracy z Politechniką Warszawską i Poli-
techniką Gdańską).. 
Torbjörn Wahlborg ( na zdjęciu obok)
posiada tytuł mgr inż. uzyskany na Chal-
mers University of Technology w 
Gothenburgu.  
Źródło-CIRE.PL 

25.04.2013r. Nowe przepisy  
dotyczące BHP w energetyce. 

Jak poinformowała „Gazeta Prawna”, za pół 
roku zaczną obowiązywać nowe uregulowa-
nia dotyczące BHP przy eksploatacji urzą-
dzeń, instalacji i sieci energetycznych.  
Nowe przepisy określą m.in. wymogi bezpiecznej pracy przy 
obsłudze urządzeń energetycznych, zasady ich oznakowania i 
zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, a tak-
że wymagania dla wykonywania prac eksploatacyjnych we-
wnątrz urządzeń energetycznych, przy instalacjach cieplnych, 
hydrotechnicznych i gazowych.  
Rozporządzenie ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w tej 
sprawie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2013 
r., poz. 492). i wejdzie w życie 23 października br.  

Treść rozporządzenia dostępna na naszej stronie.  

29.04.2013 –SEP wersja testowa  
w OD Poznań. 

System Ewidencji Pracy pomimo negatywnych opinii o nim 
strony związkowej wszedł od maja w Oddziale Dystrybucji 
Poznań.  
W serwisie pracodawcy Enea Operator info ukazał się następu-
jący komunikat w tej sprawie: 
„Wdrożenie narzędzia informatycznego do ewidencji czasu pracy i 
wykonywanych czynności w skali całej Spółki jest dużym i trudnym 
przedsięwzięciem. Specyfika pracy w Spółce jest bardzo różnorodna, a 
zasady ewidencji skomplikowane. Sam proces wdrożenia zmiany w tak 
dużej organizacji oraz stabilizacja systemu angażuje wiele osób. W 
związku z powyższymi uwarunkowaniami, decyzją Komitetu Sterujące-
go projektu System Ewidencji Pracy z dnia 24.04 br., produkcyjne 
uruchomienie Systemu Ewidencji Pracy nastąpi 1 maja 2013r., przy 
czym wdrożenie zostanie podzielone na fazy. W fazie pierwszej system 
zostanie uruchomiony w Oddziale Dystrybucji Poznań wraz z podle-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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głymi Rejonami i Posterunkami Energetycznymi. Jednocześnie zacho-
wuje się dotychczasowe systemy rejestracji czasu pracy (RCP i papie-
rowe listy obecności). System Ewidencji Pracy (SEP) zastąpi Elektro-
niczną Kartę Pracy i będzie podstawowym systemem ewidencjonują-
cym pracę i dostarczającym danych o przepracowanym czasie w celu 
naliczenia wynagrodzeń. Rozliczanie czasu pracy w Systemie Ewiden-
cji Pracy oraz ewidencja wykonywanych czynności jest obligatoryjna i 
obejmuje wszystkich pracowników Oddziału Dystrybucji Poznań. W 
maju będą prowadzone intensywne prace weryfikujące sprawność 
systemu, w związku z czym wszyscy pracownicy zobowiązani są do 
akceptacji poprawnie wypełnionych kart pracy na koniec każdego 
tygodnia. Ze względu na ograniczenia techniczne pracownicy pracują-
cy w trybie zadaniowym w maju będą wyłączeni z procesu ewidencji 
pracy. Pracownicy nieposiadający dostępu do komputera będą rozli-
czali czas pracy poprzez wyznaczonych pracowników danej jednostki 
organizacyjnej. Logowanie do Systemu jest możliwe poprzez przeglą-
darkę Internet Explorer, w wersji min. 7.0. System Ewidencji Pracy 
dostępny jest pod adresem https://sep.enea.operator Logowanie odby-
wa się przy użyciu nadanego przez Administratora AD (Active Direc-
tory) loginu i hasła. Dla użytkowników Systemu została przygotowana 
instrukcja obsługi, zawierająca szczegółowe zasady ewidencji pracy w 
nowym systemie pt. „Przewodnik po Systemie Ewidencji Pracy”. 
„Instrukcja obsługi SEP”, „Wytyczne użytkowania Systemu Ewidencji 
Pracy” wraz z innymi informacjami dot. wdrożenia Systemu, dostępny 
jest w Intranecie ENEA Operator w zakładce STREFA PRACOWNI-
CZA → SYSTEM EWIDENCJI PRACY. Dostępne będzie również 
szkolenie z zakresu poruszania się po modułach użytkownika Systemu 
Ewidencji Pracy w formie samokształcenia, na platformie e-learning 
w Intranecie w zakładce SZKOLENIA. Użytkownicy systemu mogą 
zgłaszać: a) Problemy techniczne związane z dostępnością adresu 
aplikacji, hasłem lub loginem AD do Serwis Desk telefonicznie 61-850
-44-41 lub mailowo serwis-desk@operator.enea.pl. b) Błędy uniemoż-
liwiające codzienną ewidencję na adres mailowy po-
moc.sep.od5@operator.enea.pl Z punktu widzenia informacji zarząd-
czych kluczowym elementem Systemu Ewidencji Pracy jest katalog 
czynności. Ze względu na dużą ilość zgłaszanych w trakcie warsztatów 
i pilotażu systemu uwag do katalogu czynności, została podjęta decy-
zja, że uwagi te będą szczegółowo analizowane dopiero po pierwszym 
miesiącu funkcjonowania Systemu Ewidencji Pracy w całej Spółce. 
Jeżeli w początkowym okresie wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu 
systemu, prosimy o wyrozumiałość i współpracę”. 

29.04.2013 Papież Franciszek  
dziękuje Solidarności. 

 Papież Franciszek podziękował za gratulacje i zapewnienie o 
modlitwie, które z okazji wyboru na Stolicę Piotrową przesłali 
mu członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. List z 
podziękowaniem w imieniu Ojca Świętego nadesłał do prze-
wodniczącego KK Piotr Dudy asesor mons. Peter B. Wells z 
watykańskiego Sekretariatu Stanu.  

Treść listu dostępna na naszej stronie. 

30.04.2013 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  

Członkowie Gorzowskiej Komisji+ Szef ZR Gorzów Wlkp. 
W posiedzeniu uczestniczył również Przewodniczący Zarządu 
Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność –Jarosław Porwich. 
Szef Regionu  zapoznał  zebranych z sytuacją w regionie oraz 
przedstawił wstępny harmonogram  ogólnopolskiej akcji prote-
stacyjno- strajkowej. Pozostała tematyka obrad KP: 
1.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 
KP.(21.03.2013 Dębno). 
2.Przyjęcia członków. W szeregi naszej organizacji przyjęto 
kolejną osobę. 
3.Członkowie Prezydium KP złożyli sprawozdanie z wydarzeń 
jakie miały miejsce od ostatniego zabrania KP. 
4.Wybory członka Zarządu Enea Operator. Podsumowano wy-
niki Jakuba uzyskane przez Naszego Kandydata w OD Gorzów 
Wlkp. oraz całym Operatorze.  
5.ZOK do Enea Centrum. Zebrani zapoznali się z Porozumie-
niem zawartym na okoliczność przejścia pracowników  ZOK z 
OD Poznań do Enea Centrum 
6.Strategia Społeczna NSZZ Solidarność. Zakończono cykl 
spotkań związanych z prezentacją Strategii Społecznej będącej 
alternatywą dla Strategii zarządu Operatora. Jeżeli jest jeszcze 
potrzeba spotkania się w jakiejś komórce organizacyjnej to 
prosimy o sygnał, na pewno się zjawimy. 
7.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele Energobu-
du oraz Elektrowni Wodnych przekazali informacje z proble-
mów z jakimi  muszą się borykać w codziennej pracy. Ład kor-
poracyjny rozwiązałby wiele problemów w grupie Enea. 
8.SEP. Nowy system Ewidencji Pracy (SEP) jest bardzo nega-
tywnie oceniany przez większość pracowników. Niestety strona 
pracodawcy w Operatorze wbrew negatywnym opiniom orga-
nizacji związkowych na siłę wprowadza SEP. Nowy system  
będzie oceniał  i premiował  „powieściopisarstwo” za-
miast   właściwego rozliczenia efektów  pracy.   
9.Imprezy organizowane przez KP Gorzów :- Pielgrzymka do 
Częstochowy –są jeszcze wolne miejsca. Turniej Solidarności 
w piłce siatkowej 25.05.2013 -zgłosiły się 4 drużyny.  Spływ 
kajakowy Drawa  5-7.07.2013- Wszystkie organizowane przez 
nas imprezy dostępne są na naszej stronie-Menu-Organizowane 
przez nas imprezy. 
10.Plan wspólnej działalności socjalnej. Przyjęto do wiadomości decy-
zję Dyrekcji i Pracowników Energobudu Oddział Gorzów. Forma 
załatwienia sprawy pozostawia wiele do życzenia. 
11.WZD KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.. Ustalono ,że 
zjazd Delegatów Naszej Organizacji odbędzie się w czerwcu. Dokład-
ną datę oraz miejsce ustali Prezydium KP. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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2.05.2013 Dzień Flagi  

Pamiętałeś o wywieszeniu Flagi?  
   

7.05.2013 Wizyta przedstawicieli RM  
Gorzów Wlkp. w OD Gorzów Wlkp. 

24.04.2013 K.Gonerski uczestniczył w posiedzeniu Rady Mia-
sta Gorzów Wlkp. i zapoznał zebranych z planami restruktury-
zacyjnymi Spółki Enea Operator  zakładającymi likwidację 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Przewodniczący Rady 
Miasta Gorzów Wlkp. Jerzy Sobolewski wspólnie z Radnym 
Robertem Surowcem odwiedzili Oddział Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. i spotkali się w siedzibie związku z członkami Prezy-
dium Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. M. Kępiszakiem i K. Gonerskim. 

Od lewej: R. Surowiec, J. Sobolewski, K. Gonerski. 
 Głównym tematem rozmów była przyszłość Gorzowskiej 
Energetyki w świetle planów zakładających jej likwidację. 
Efektem spotkania ma być oficjalne stanowisko , jakie  zajmie 
RM Gorzów Wlkp. 
Za naszym pośrednictwem Włodarze Miasta z okazji 68 roczni-
cy powstania Energetyki Gorzowskiej złożyli Naszym Pracow-
nikom serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy. Zapropono-
wali też wystąpienie do RM o nadanie zasłużonym pracowni-
kom Odznaki Honorowej Zasłużony dla miasta Gorzów Wlkp.  

7.05.2013 Kolejna 68 rocznica powstania 
Energetyki Gorzowskiej. 

1945 r.-Gorzów Wlkp. po przejściu frontu 
„Po przejściu frontu, przybyłe na Ziemię Lubuską grupy opera-
cyjne, przy współudziale powołanych władz samorządowych, 
przystąpiły do orga-nizowania prac nad odbudową i uruchamia-
niem przemysłu, warsztatów rzemieślniczych oraz handlu. 
Natychmiast przystąpiono, także do przywracania dostawy 
energii elektrycznej dla miast i osiedli wykorzystując w tym 
celu istniejące lokalne źródła wytwórcze  elektrownie wodne i 
cieplne. Zasilanie, bowiem ze źródeł centralnych, było prze-
rwane na skutek poważnych zniszczeń w sieciach elektroener-
getycznych wysokich i średnich napięć. Uszkodzone były, tak-
że centralne źródła wytwarzania energii elektrycznej, a urucho-
mienie ich nie było możliwym w krótkim okresie. 
Uruchamianie elektrowni lokalnych i przywracanie chociaż 
częściowo dostawy energii elektrycznej w poszczególnych 
miastach i osiedlach było w dużej mierze uzależnione nie tylko 
od stanu technicznego urządzeń, ale także bardzo często od 
możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych elektryków. Przy 
uruchamianiu i przywracaniu dostawy energii elektrycz-nej w 
początkowym okresie korzystano również z poniemieckiej ob-
sługi tych urządzeń. 
Energetyka zawodowa na obszarze Ziemi Lubuskiej formalnie 
rozpoczyna działalność w końcu maja 1945 r., po powołaniu w 
Poznaniu przedsiębiorstwa energetycznego pod nazwą: Zjedno-
czenie Energetyczne Okręgu Poznańskiego /ZEOP/, którego 
obszar działania obejmował prawie cały teren ówczesnego wo-
jewództwa poznańskiego z wyłączeniem powiatów wschod-
nich, które nale-żały do ZEOC w Warszawie”. 

Kiedyś obchodziliśmy hucznie 
okrągłe rocznice powstania-komu 

to przeszkadzało. 
Wszystkim byłym  

Pracownikom składamy  
życzenia zdrowia ,szczęścia a 
obecnym dołączamy jeszcze 
życzenie- pracy do emerytury 

(60 i 65 ) 
w Energetyce Gorzowskiej. 
9.05.2013 Dostaliśmy odpowiedź MSP  

na petycję przekazaną  
Wojewodzie Lubuskiemu -

plagiat. 
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa Pawła Tambor-
skiego na petycję przekazaną Wojewodzie 
Lubuskiemu podczas pikiety przed Lubu-
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skim Urzędem Wojewódzkim w dniu 26.03.2013 r. 
Urzędnikom MSP nie chce się już wymyślać nowych odpowie-
dzi na wystąpienia w sprawie planów restrukturyzacji Enea 
Operatora , więc obojętnie kto wystąpi z żądaniem złożenia 
wyjaśnień dotyczących planów zwijania Energetyki Lubuskiej 
dostaje taka samą odpowiedź. Metoda kopiuj -wklej ,zmienia 
się tylko adresata. Odpowiedź na naszą petycję jest identyczna 
z odpowiedzią jaką  dostał Prezydent Gorzowa Wlkp. na swoje 
wystąpienie w dniu  24.04.2013 r.  

Pan Tamborski popełnił plagiat kopiując pismo   
M. Budzanowskiego z dnia 11.04.2013 r.  

SZCZYT AROGANCJI WŁADZY. 
Treść odpowiedzi dostępna na naszej stronie 

10.05.2013 Obradowała KRDE- 
mamy nowego Duszpasterza. 

W Lubuskim Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej 
w Rokitnie spotkali się członkowie Krajowej Rady Duszpaster-
stwa Energetyków , Elektryków i Elektroników-NAZARET. 
Zebrani mogli zapoznać się z bardzo ciekawą historią Cudow-
nego Obrazu oraz zwiedzić muzeum znajdujące się na terenie 
Sanktuarium. Spotkanie członków Rady było też okazją do 
wymiany informacji o sytuacji w poszczególnych grupach 
energetycznych. Zatroskanie o przyszłość Polskiej Energetyki 
oraz miejsca pracy, to jedna z głównych intencji podczas mo-
dlitw w tym świętym miejscu. Wspólny wniosek spotkań i póź-
niejszej konferencji: nie można poprzestać na modlitwie , trze-
ba podjąć zdecydowane działania w celu udaremnienia planów 
pseudo reformatorów Polskiej Energetyki. Rozmawiano też o 
przygotowaniach do XXVIII Pielgrzymki na Jasną Górę (17-
18.08.2013 r.) 
Przewodniczący Duszpasterstwa Gorzowskich Energetyków 

Czesław Szablewski poinformował   ,że bp. 
diecezji  zielonogórsko-gorzowskiej Stefan 
Regmunt stosownym dekretem mianował 
nowego duszpasterza dla Gorzowskich Ener-
getyków. Został nim ks. Jarosław Zagozda 
proboszcz  Parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła z Baczyny( na zdjęciach obok). Ks. 
Jarosław Zagozda ma 45 lat, pochodzi ze 

Strzelec Krajeńskich, ukończył tu Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa, a potem 
Wyższe Seminarium 
Duchowne w Parady-
żu. Posługę kapłańską 
pełnił w Głogowie, 
Sulechowie, Lubsku i 
Gorzowie. Teraz jest 
proboszczem w podgo-
rzowskiej Baczynie.  
Dotychczasowy Dusz-
pasterz ks. Tedeusz 
Lityński w czerwcu 
2012 został biskupem 
pomocniczym  diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. 

14.05.2013 Posiedzenie  
ZR Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członko-
wie  Gorzowskiego Zarządu Regionu  NSZZ Solidarność. 
Tematyka spotkania: 
1. Przyjęto protokoły z dwóch ostatnich zebrań ZRG. 
2.Członkowie Prezydium  zdali relację z wydarzeń jakie miały 

miejsce od ostatniego posiedzenia ZRG. 

Członkinie Gorzowskiego Zarządu Regionu podczas obrad. 
3.Szkolenia związkowe. Omówiono tematykę odbytych szko-
leń oraz plany na przyszłość. 
4.Wczasy z Solidarnością. Są jeszcze miejsca na wypoczynek 
letni w górach i nad morzem organizowany przez NSZZ Soli-
darność. Szczegóły na  naszej stronie -Menu –Organizowane 
przez nas imprezy. 
5.Przygotowania do  obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność w Gorzowie Wlkp.(19-20.06.2013r.) 
6.Relacja z posiedzeń KK NSZZ Solidarność w Bielsku Białej i 
Kołobrzegu. 
7.Sytuacja w zakładach pracy regionu. K. Gonerski przedstawił 
sytuację związaną z planami likwidacji Energetyki Lubuskiej 
oraz związanymi z tym zagrożeniami dla miejsc pracy. A. An-
drzejczak przedstawił sytuację związaną z planami prywatyza-
cji Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Członków 
ZRG poinformowano o  zwolnieniach w Bortneze oraz Poczcie 
Polskiej. 
8.Krajowa akcja protestacyjna. Omówiono harmonogram dzia-
łań  protestacyjno-strajkowych. Pierwszym etapem będzie refe-
rendum sondażowe wśród członków NSZZ „S” w całym kraju. 
9.Wybory na kadencje 1014-2018. Powołano Regionalną Ko-
misję Wyborczą oraz zapoznano się z terminarzem wyborczym 
przygotowanym przez KK. 

15.05.2013 Obradowała KM NSZZ  
Solidarność Enea- 

POGOTOWIE STRAJKOWE. 
W Baranowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea.  
Głównym tematem obrad KM były plany zarządu Operatora 
wyprowadzenia do spółek Energobud i Energomiar  służb eks-
ploatacyjno- wykonawczych. KM NSZZ Solidarność Enea w 
związku z podjętymi działaniami Zarządu Operatora mającymi 
na celu przenoszenie pracowników Enea Operatora do podmio-
tów zewnętrznych ogłasza POGOTOWIE STRAJKOWE.  

Członkowie Komisji Międzyzakładowej podczas obrad. 
Działania zarządu Operatora stanowią złamanie zawartych po-
rozumień  zawartych na okoliczność  powstawaniu „dużego” 
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Operatora Systemu Dystrybucyjnego  (29.06.2007 porozumie-
nie z Sierakowa - powstanie Enea Operator Sp. z o.o.). Przypo-
minamy ,że w sprawie  łamania zawartych porozumień  zostało 
przeprowadzone referendum strajkowe oraz  toczył się spór 
zbiorowy zakończony protokołem rozbieżności sporządzonym 
przez Mediatora z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej.  Dalsze  działania restrukturyzacyjne łamiące wcześniej 
zawarte porozumienia spotkają się z natychmiastową reakcją 
strony związkowej tj. OGŁOSZENIE AKCJI STRAJKOWEJ. 
 Z uzyskanych przez nas informacji wynika ,że do  reali-
zacji planów zarządu Operatora wynajmuje się bardzo drogie 
kancelarie prawne. Stanowi to działanie na szkodę spółki , po-
nieważ bez złamania prawa nie można wprowadzić w życie  
planów zarządu Operatora. Opinia  oraz stanowisko w tej spra-
wie po konsultacjach z pozostałymi organizacjami związkowy-
mi w Operatorze zostanie przedstawiona zarządowi Operatora, 
organom nadzorczym oraz Mediatorowi z MPiPS. 

Obrady KM NSZZ Solidarność Enea 
Inne tematy poruszane podczas posiedzenia KM: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM-
4.04.2013 r. 
2.Członkowie Prezydium KM zdali relację z wydarzeń jakie 
miały miejsce od ostatniego zebrania. 
3.System motywacyjny w Operatorze. P.Adamski i T. Dachow-
ski zdali relację z warsztatów jakie odbyły się tym temacie. 
4. Finanse związkowe. Poszczególne Komisje Podzakładowe 
wytypują osoby upoważnione do opisywania dokumentów fi-
nansowych. 
4.Taryfa pracownicza. Problemy respektowania uprawnień do 
taryfy w przypadku  innego niż Enea dostawcy prądu. 
5.Spory zbiorowe. Obecnie mamy dwa spory zbiorowe –
płacowy i restrukturyzacyjny. Obydwa zakończone na etapie 
mediacji protokołami rozbieżności. W każdej chwili możemy 
ogłosić akcję strajkową. 
6.SEP. System ewidencji pracy od kwietnia funkcjonuje w wer-
sji testowej w OD Poznań. Nasze wcześniejsze uwagi potwier-
dzają się. Pracownicy zamiast normalną pracą zajmują się po-
wieściopisarstwem oraz obsługą systemu. Pracodawca nie słu-
cha ich opinii i dalej brnie w ten poroniony i kosztowny po-
mysł. 
7.Punkty kasowe. Pracodawca podjął próbę likwidacji niektó-
rych punków kasowych. Po uzgodnieniach  ze stroną społeczną 
wycofał się z tych planów. 
8.Wybory do RN Eneos. Podsumowano akcję wyborczą oraz 
przedstawiono wyniki wyborów. Nasz kandydat –Jeremek Sła-
womir został wybrany. 
9.Kompetencje Pracowników w Enea Centrum. Swoją opinię 
na temat przedstawionych propozycji przedstawimy  po kon-
sultacjach z pracownikami Enea Centrum. 
10. Sanatorium Energetyk. Zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami niewykorzystane skierowania na profilaktykę sanato-
ryjną przechodzą do tych Oddziałów w których jest najwięk-
sze zainteresowanie takimi świadczeniami. 
11. Referenda sondażowe. Zgodnie z decyzjami Komisji Kra-
jowej  Komisje Podzakładowe  przeprowadzą   referenda 

wśród członków NSZZ Solidarność. Referendum dotyczyć 
będzie spraw ogólnokrajowych (zmiany w prawie pracy, wiek 
emerytalny, płaca minimalna.) 

20.05.2013 Ogólnopolska akcja  
protestacyjno-strajkowa-  

uzgodnienia central związkowych. 
W siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku 
spotkali się przewodniczący reprezentatywnych organizacji 
związkowych. Celem spotkania było ustalenie strategii na wal-
kę z anty pracowniczymi i anty związkowymi pomysłami obec-
nej ekipy rządzącej. 

Od lewej: Tadeusz Chwałka ,Piotr Duda , Jan Guz 
Po spotkaniu szefowie trzech największych central związko-
wych w Polsce:  Piotr Duda z Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność", Jan Guz z Ogólnopolskiego Porozumienia 
Związków Zawodowych oraz Tadeusz Chwałka z Forum 
Związków Zawodowych spotkali się na konferencji prasowej z 
mediami.  
- Ten rząd ma tylko jeden sukces, którym może się pochwalić. 
Udało mu się skonsolidować związki zawodowe. Będziemy 
teraz działać wspólnie, do współpracy zaprosimy też mniejsze, 
niereprezentatywne centrale związkowe - mówił Duda. -
  Dzisiaj widzimy, że dialog z tym rządem nie przynosi żad-
nych efektów. A nawet wręcz przeciwnie. Dlatego razem z 
obecnymi tu kolegami będziemy podejmować decyzje, koordy-
nować działania, przygotowywać akcje protestacyjne. 
 "Solidarność" prowadzi już referendum strajkowe w zakładach 
pracy. Forum również przeprowadza podobną akcję wśród 
swoich członków. Wkrótce dołączy OPZZ. - Nie pozwolimy 
rzucić się na kolana - mówił Jan Guz, przewodniczący OPZZ.  
Trzej przewodniczący poinformowali, że wypracowali już kon-
cepcję i program, a wkrótce rozpoczną się przygotowania do 

wspólnej akcji protestacyjnej, która ma odbyć się we wrześniu. 
- Czekamy aż  wypowiedzą się nasi członkowie, jaka forma 

protestu ich interesuje. Ludzie mają naprawdę dosyć. Ustawa o 
wieku emerytalnym pogrzebała Platformę Obywatelską - pod-

kreślał Duda. - Mówiłem wtedy, że to początek końca PO. 
Przesilenie musi nastąpić. I nastąpi.  

22.05.2013 Rezygnacja  
Przemysława Zaleskiego 

Członek zarządu Enea  Operatora Przemy-
sław Zaleski 21 maja 2013 złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji członka zarządu Enea 
Operator. Jak podała Enea Info-„Powodem 
decyzji dotychczasowego Wiceprezesa ds. 
Handlowych jest powołanie na stanowisko 
Prezesa Zarządu Spółki ENEA Trading”. 
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22.05.2013 W Energobudzie o: funduszu 
motywacyjnym ,przejęciu wykonawstwa , 

okularach i praniu. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w  
Energobudzie.  

Rozmowy i uzgodnienia w Enegobudzie. 
Rozmawiano na następujące tematy: 
1.Fundusz motywacyjny . Od stycznia w wersji testowej funk-
cjonuje fundusz motywacyjny. Strona społeczna przedstawiła 
uwagi do funkcjonowania funduszu. 
2.Przejęcie przez Energobud działalności wykonawstwa siecio-
wego wraz z majątkiem nie sieciowym. Zarząd podkreślił, i ż 
analizy w tym temacie muszą, na polecenie właściciela, być 
zakończone do końca czerwca br. i są elementem wykonania 
strategii nałożonej na Spółkę, przez właściciela czyli ENEA 
S.A.  
3.Ustalono  tabelę płac zasadniczych na 2013 r. ,wysokość 
ekwiwalentu za pranie  i naprawę odzieży roboczej oraz wyso-
kości dopłat do okularów korygujących. Podpisano stosowne 
uzgodnienie w tej sprawie. 
4.Ustalono termin następnego spotkania-6.06.2013 r.  

22.05.2013 W Operatorze o sanatorium 
oraz fundusz motywacyjnym. 

W Poznaniu  spotkały się strony dialogu społecznego w Opera-
torze. Tematyka spotkania: 
1. Skierowania do Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. 
Rozdysponowano niewykorzystanie skierowania na profilakty-
kę sanatoryjną z Oddziału Dystrybucji Poznań. Podpisano 
uzgodnienie w tej sprawie. 
2.Firma Keystone Consulting przedstawiła przedstawicielom 
związków zawodowym  materiał wypracowany podczas tygo-
dniowych warsztatów zespołu ds. motywacji w Operatorze.  
Pytania, opinie i uwagi do przedstawionego materiału można 
składać do 7 czerwca 2013 r.  

Prezentacja firmy Keystone Consulting 
 

22.05.2013 „Zwijają nam energetykę”-
artykuł w Gazecie Lubuskiej. 

Dalej walczymy o Lubuską Energetykę , oraz miejsca pracy w 
Naszym Regionie. Nie ograniczamy się do wizyt u regional-
nych polityków. Pukamy też do czwartej władzy czyli mediów. 
Jest odzew na nasze działania. Gazeta Lubuska w wydaniu z 
dnia 22.05.2013 opublikowała artykuł „Zwijają nam energety-
kę”. 

Artykuł dost ępny na naszej stronie: Menu-Aktualności. 

23.05.2013 Obradowała KP NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Centrali Oddziału Dystrybucji  Gorzów Wlkp. spotkali się 
członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp.  
Tematy poruszane podczas obrad: 
1.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 
KP.(30.04.2013 ). 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej or-
ganizacji przyjęto kolejną osobę z Centrali OD Gorzów Wlkp. 
3.Członkowie Prezydium KP złożyli sprawozdanie z wydarzeń 
jakie miały miejsce od ostatniego zabrania KP. 
4.Pogotowie Strajkowe w Enea Operator.  Plany zarządu Ope-
ratora wyprowadzenia do spółek Energobud i Energomiar  
służb eksploatacyjno- wykonawczych spowodowały ogłoszenie 
przez Międzyzakładową Komisję  NSZZ Solidarność Enea 
Pogotowia Strajkowego. KP Gorzów Wlkp. w pełni popiera 
takie działania. Koordynowanie działań pozostawia  władzom 
KM. Od jutra na terenie OD Gorzów zostaną wywieszone ba-
nery oraz flagi. Każdy następny ruch pracodawcy w tym kie-
runku spotka się z natychmiastową reakcja tj. ogłoszeniem ak-
cji strajkowej. 

Członkowie KP Gorzów Wlkp. podczas obrad 
5.Referendum ogólnokrajowe. W ramach ogólnopolskiej akcji 
protestacyjno-strajkowej planowane jest przeprowadzenie refe-
rendum wśród członków NSZZ Solidarność w skali całego 
kraju. Przyłączyliśmy się do tej akcji. Referendum w OD Go-
rzów Wlkp. przeprowadzimy w dniach 28-29.05.2013 r. Człon-
kom związku zadamy dwa pytania: 1. Czy weźmiesz udział w 
przygotowywanym przez NSZZ Solidarność strajku przeciwko 
zmianom w kodeksie pracy i za ograniczeniem stosowania 
umów śmieciowych? . 2. Czy weźmiesz udział w przygotowy-
wanej przez NSZZ Solidarność ogólnonarodowej manifestacji 
w Warszawie przeciwko zmianom w kodeksie pracy i za ogra-
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niczeniem stosowania umów śmieciowych. 
6. Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciel  BHU poin-
formował o bardzo trudnej sytuacji spółki. Kolejni pracownicy 
w ramach rekrutacji wewnętrznych opuszczają BHU. Sytuację 
w Energobudzie Oddział Gorzów Wlkp. przedstawił Zbyszek. 
Problemy spółek w grupie Enea wynikają z braku ładu korpora-
cyjnego. 
8.Sytem motywacyjny w Operatorze .  22 maja 2013 r.  firma  
Keystone Consulting zapoznała stronę związkową z materiałem 
przygotowanym  przez zespół ds. motywacji . Materiał  został 
przekazany członkom KP. Ewentualne uwagi można zgłaszać 
do 7.czerwca 2013 r.   
9.Imprezy organizowane przez KP Gorzów :- Pielgrzymki  –są 
jeszcze wolne miejsca. Spływ kajakowy Drawa  5-7.07.2013-
szczegółowy program został  umieszczony na stronie. Wszyst-
kie organizowane przez nas imprezy dostępne są na naszej stro-
nie-Menu-Organizowane przez nas imprezy. 
10.Zebrania związkowe. Ustalono ,że zjazd Delegatów Naszej 
Organizacji odbędzie się 26-27.06.2013 r. w Pogorzelicy. Po-
siedzenie KP w sierpniu odbędzie się w dniach 4-5.08.2013 r. 
w Szczecinie. 
11.Zapomogi losowe. W związku z bardzo ciężką sytuacja ży-
ciową członka naszej organizacji udzielono mu stosownej za-
pomogi losowej. 

25.05.2013 XII edycja Turnieju Solidarności. 

Uczestnicy Turnieju w Sulęcinie. 
Już po raz dwunasty  zwolennicy aktywnego wypoczynku spo-
tkali się  by rywalizować o Puchar Solidarności w piłce siatko-
wej. Na tegoroczną  edycję Turnieju o Puchar Komisji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea Oddział Gorzów Wlkp. W 
Sulęcinie zjawiło się siedem  drużyn .Wprowadzona kilka lat 
temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny miały w składzie 
co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej. Zawody prze-
biegały w sportowej atmosferze a o zwycięstwie w poszczegól-
nych pojedynkach często decydował  tay-brek .  
Wyniki turnieju: 
1-Rejon Dystrybucji Międzychód 
2-Rejon Dystrybucji Sulęcin 1 
3- Solidarność Centrala Gorzów Wlkp.  
4- Rejon Dystrybucji Sulęcin 2 
5- Rejon Dystrybucji Choszczno. 
6- Zabezpieczenia Centrali Gorzów Wlkp. 
7- Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie. 
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju. 
Wśród kobiet najlepsza okazała się Małgorzata Kos z Solidar-
ności Centrali  Gorzów Wlkp.  a wśród mężczyzn Łukasz Mu-
siał z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Po zawodach wszyscy uczestnicy turnieju udali się do pobli-
skiego gospodarstwa agroturystycznego „KORMORAN” gdzie 
przy potrawach z grilla można było uzupełnić stracone kalorie . 
Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność RD 
Sulęcin i jej Przewodniczącemu  Tomaszowi Królowi serdecz-
ne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację. 

Zwycięzcy Turnieju Drużyna RD Międzychód 
Więcej zdjęć na naszej stronie : 

 Menu-Galeria zdjęć-Sport i rekreacja. 
============================================ 

CIEKAWE ARTYKUŁY 
UZWI ĄZKOWIENIE W NORWEGII 

 
W Norwegii negocjowanie jest zasadą podstawową, a ingerencja pań-
stwa w obszarze negocjacji zbiorowych stosunków pracy jest umiarko-
wana. W przedsiębiorstwach norweskich 74 % osób zatrudnionych 
objętych jest zbiorowymi układami pracy. Do związków zawodowych 
należy 54 % wszystkich zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymia-
rze czasu pracy, zrzeszonych głównie w ramach czterech central 
związkowych: LO 26 %, UNIO 10 %, YS 9 %, Akademikerne 4 %, 
pozostałe 5 % 

KASIA TUSK KUPIŁA SOBIE MIESZKANIE. 

Kasia Tusk, córka jaśnie nam panującego Donalda Tuska w zeszłym 
miesiącu dnia 18/02/2013 kupiła za gotówkę 5-cio pokojowe mieszka-
nie na Saskiej Kępie w Warszawie. Cena rynkowa mieszkania wynosi 
1 milion 720 tysięcy złotych. Numer referencyjny zajmującego się 
całą sprawą notariusza 01/2013KT. Skąd pochodzą tak znaczne środki 
w rękach tak młodej dziewczyny? Skąd tak dużo gotówki w rękach 
osoby prawie bezrobotnej Katarzyny Tusk? Wyżej wymieniona pro-
wadzi jakiś tam mikroskopijny portal internetowy, i czy jest możliwe 
aby tak wysoka suma pieniędzy była zgromadzona w sposób legalny? 
Katarzyna T. pojawiła się w Warszawie u notariusza w poniedziałek 
dnia 18 lutego 2013 przyjeżdżając ze swojego mieszkania w centrum 
Gdańska nowym Mercedesem klasy S wartym PLN 344 000 kupio-
nym za gotówkę (informacja z salonu Mercedesa). Znowu pojawia sie 
pytanie, skąd Katarzyna T. posiadała tak znaczne środki w gotówce na 
zakup tak drogiego samochodu podczas gdy realne płace w Polsce są 
rzędu 1200PLN - 1500PLN. Przypomnijmy, że banki mają obowiązek 
informowania nadzoru bankowego o transakcjach w wysokości 10 tys. 
euro. Zmowa milczenia ma się dobrze, i można robić w Polsce pewne 
rzeczy, jeżeli ma się duże plecy. Czy są jakieś powiązania pomiędzy 
Amber Gold, a córką premiera?. Przypomnijcie sobie państwo jak to 
niedawno drugie z dzieci Donalda Tuska Michał Tusk plątał się w 
wyjaśnieniach w sprawie domniemanego udziału w aferze związanej z 
Amber Gold. Skąd te pieniądze? WSZYSTKICH URZĘDNIKÓW PAŃ-
STWOWYCH INFORMUJEMY, ŻE WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I SWOBO-
DA WYRAŻANIA SWOICH POGLĄDÓW JEST ZAGWARANTOWANA 
ART 54 KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.  
 

ZASTĘPCZE TEMATY:  
Cały czas politycy lewicowi i z PO lansują nam zastępcze tematy, a to 
związki homoseksualne, a to Grodzka zamiast Nowicką, a to kolejna 
wypowiedź Palikota. Tymczasem gospodarka się wali, bezrobocie 
rośnie, ponad 4,5 mln osób żyje poniżej poziomu ubóstwa, w szkołach 
wzrasta przemoc, perspektyw brak i młodzież pragnie emigrować z 
kraju. Jednak najwyraźniej nie są to tematy istotne dla rządzących. 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

PROŚBA  O KONIA  
Będący mocno pod wpływem Bronek wraca do domu przez Plac Zamkowy w 
Warszawie. Nagle słyszy jak ktoś wysoko z góry woła: - Bronek! Bronek!...  
Podnosi wzrok do góry i widzi że to Zygmunt III Waza. - Bronek! Załatw mi 
konia! Poniatowski ma konia, Sobieski ma konia a ja tu tyle lat stoję na no-
gach! Na drugi dzień Bronek wraca pod pomnik króla, ale tylko po jednym 
"głębszym" na odwagę! i znów słyszy: - Bronek! Załatw mi konia!...  
Utwierdziwszy się w przekonaniu, że to nie była pijacka zjawa pobiegł do 
swojego przyjaciela Donka, podzielić się tym co zobaczył.  
- No, Bronek! Bujać to my, a nie nas! Nigdy nie uwierzę, żeby pomnik przemó-
wił do człowieka. - No to chodź ze mną i przekonaj się, że mówię prawdę. Jak 
postanowili tak i zrobili. Jeszcze nie doszli do placu Zamkowego a już słyszą 
głośne:  
- Bronek! Bronek! Co ty prowadzisz?!.. Przecież prosiłem o konia a nie osła! 

   

ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.    

17.10.2002 Tak powstawała Enea17.10.2002 Tak powstawała Enea17.10.2002 Tak powstawała Enea   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP. ---MOJE MIASTOMOJE MIASTOMOJE MIASTO       

Wenecja w Gorzowie Wlkp.Wenecja w Gorzowie Wlkp.Wenecja w Gorzowie Wlkp.---Komu to przeszkadzałoKomu to przeszkadzałoKomu to przeszkadzało   
KOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELAKOMENTARZ KISIELA    

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    
Polska gospodarka w marcu 2012  

Wszystko spada, rośnie tylko dług i bezrobocie.  
Nowy biuletyn statystyczny informacje o kondycji polskiej gospodarki w mar-
cu. Poniżej dynamiki roczne: - zatrudnienie – spadek o 0,9% - bezrobocie – 
wzrost o 160 tysięcy osób - płace nominalne – wzrost o 1,6 procent - dochód do 
dyspozycji gosp. dom.- spadek o 0,8% - dług publiczny – wzrost o 30 mld zł, - 
pozwolenia na budowę mieszkań – spadek 0 23% - produkcja przemysłowa – 
spadek o 0 3% - produkcja budowlana – spadek 0 18,5 procent - sprzedaż deta-
liczna w cenach stałych – zero - sprzedaż hurtowa – spadek o 5% - eksport – 
wzrost o 1,5 mld euro - dochody budżetu – spadek o 3% - wskaźniki koniunk-
tury, w kwietniu i rok temu – przemysł -5,83,5 (rok temu +0,9), budownictwo -
23,1 (-10,1), handel detaliczny -8,2 (-1,6), transport -4,5 (-3,5), zakwaterowanie 
i gastronomia -4,3 (+4,8) usługi finansowe +22,5 (+32), obsługa rynku nieru-
chomości -1,5 (+3). 
Jak widać wszystko spada. Płace w stagnacji (po odjęciu inflacji). Rośnie 
tylko zadłużenie i bezrobocie.   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-14,05zł  wartość akcji Enea 24.05.2013  godz.17.00 
-8.8 %  straciły  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-0.36 zł  za akcję wyniesie dywidenda z zysku Enea za 2012 r. Dniem prawa 
do dywidendy będzie 23 lipca, a dniem jej wypłaty 12 sierpnia 2013 roku. 
-308,6 mln zł zysku netto  wypracowała grupa  Enea w  pierwszych trzech 
miesiącach  2013 r.  Jest to o 51,8 % więcej niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku.  
-53000zł wyniosła w 2012 r. średnia pensja osób zasiadających w zarządach 
OFE. Łącznie w 2012 r.  40 członków zarządu OFE zarobiło   25 mln. 
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„Kto zła nie karze ,każe je czynić ” 
Leonardo da Vinci 


