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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
22.12.2014 Nowy Emeryt  
Władysław Mikołajczak 

Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytu-
ry w Enea dołączył Władysław Mikołajczak 
Hydraulik-Konserwator z Gorzowskiego 
Oddziału Energobudu. Władek przepracował 
ogólnie 43 lata w tym 36 w Energetyce. Po-
żegnanie odbyło się w siedzibie związku w 
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Jak zwykle przy takich okazjach były życze-
nia, wspomnienia oraz zaduma nad jakże 

szybko przemijającym czasem. Kariera zawodowa Władka dobiegła 
końca, ale członkostwo w związku pozostało. Władkowi tą drogą życzy-
my wszystkiego naj… na nowej drodze życia oraz udanych połowów 
( Władek jest zapalonym wędkarzem). 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania. 

23.12.2014 Regulaminy Pracy w EO i EC Premia 
roczna w EO, dodatkowe dni wolne w EO. 

W Poznaniu podpisano nowy Regulamin Pracy w Enea Operator , który 
ma obowiązywać w 2015 r. Regulamin zgodnie z zasadą ma być 
******* ale jednakowo,  wprowadza zmiany dotyczące  czasu pracy w 
poszczególnych komórkach organizacyjnych Operatora. Odstępstwa od 
uregulowań zawartych w  Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy 
zawarte są  w tym Regulaminie Pracy. Strona społeczna poszła na bar-
dzo daleko idące ustępstwa. Jak pracodawca będzie wykorzystywał 
zapisy zawarte w nowego Regulaminu Pracy, czas pokaże.  
W Operatorze uzgodniono też dodatkowe dni wolne za święta przypada-
jące w sobotę. Za 15.08.2015 r. wolny będzie 13.08.2015 r. , a za 
26.12.2015 r. wolny będzie 24.12.2015 r. Uzgodniono też nominalny 
czas pracy w Operatorze. Średnioroczny nominalny czas pracy w 2015 
r.  wyniesie 167.33 godziny. Średnioroczna liczba dni roboczych wynie-
sie w 2015 r. 20.92 dni.   
Zarząd Enea Operatora przychylił się do wniosku strony społecznej i 
postanowił wypłacić premię roczną do 14 stycznia 2014 r. 
Zarząd Enea Centrum bez uzgodnienia ze stroną społeczną przyjął 
uchwałą nowy Regulamin Pracy który będzie obowiązywał w 2015 
r.!!! 
O fakcie tym powiadomiliśmy PIP w Poznaniu, oraz wezwaliśmy za-
rząd Enea Centrum do podjęcie rokowań w tym temacie. 

29.12.2014 Świąteczne spotkanie władz OP NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

 
W Barlinku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej oraz Dele-
gaci Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
W roboczej części zebrania  poruszane były następujące tematy:-
Odczytanie i przyjęcie protokołu z  ostatniego zebrania  KP ENEA Go-
rzów.-Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania z dnia  
07.11.2014r. -Porozumienia zmieniające w Enea Centrum i Enea Opera-
tor,-Regulaminy pracy ENEA Centrum i ENEA Operator.-Relacja z 
posiedzeń Komisji Krajowej,-Wybory Samorządowe – podsumowanie. - 

Wspólne posiedzenie w Barlinku. 
PDO – kolejna edycja w grupie Enea,- Sytuacja w Sp. GK ENEA ( do-
datki za prowadzenie pojazdów w Energobudzie),- sprawy płacowe 
(„karpiowe”, 1 % fundusz nagród ). W tych spawach zajęto oficjalne 
stanowiska . Treść stanowisk dostępna na naszej stronie. 

Spotkanie Opłatkowe 
W drugiej okolicznościowej części zebrania uczestniczył również Dusz-
pasterz Gorzowskich Energetyków Jarosław Zagozda. Była wspólna 
modlitwa, opłatek, życzenia, prezenty  oraz wspólne śpiewanie kolęd. Z 
wielu życzeń przebijała troska o przyszłość Oddziału Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. oraz potrzeba wspólnej walki w obronie zagrożonych 
miejsc pracy.   

30.12.2014 Zmarł Marian Jurczyk.  
30 grudnia 2014 r. 
po długiej walce z 
chorobą w jednym 
ze szczecińskich 
szpitali zmarł w 
wieku 79 lat Ma-
rian Jurczyk – sy-
gnatariusz szcze-
cińskich Porozu-
mień Sierpniowych 
i były prezydent 
Szczecina. 
 

Od 1954 pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, brał 
udział w robotniczych protestach w grudniu 1970 r. Wchodził wtedy w 
skład komitetu strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. W sierpniu 1980 r. 
kierował strajkiem w stoczni szczecińskiej i w regionie, jako przewodni-
czący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 30 sierpnia 1980 
roku – dzień przed MKS w Gdańsku – podpisał porozumienie ze stroną 
rządową, reprezentowaną przez wicepremiera Kazimierza Barcikow-
skiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 1980 r. Od lewej M. Jurczyk i K. Barcikowski   (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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W roku 1981 stanął na czele Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie 
NSZZ "Solidarność" i toczył z Lechem Wałęsą walkę o przywództwo w 
związku. Pod koniec lat 80. był wśród liderów „S”, którzy nie uznawali 
prawa Wałęsy do powoływania nowych władz związku. Był przeciwni-
kiem „okrągłego stołu”. W 1990 r. założył konkurencyjny wobec „S” 
związek zawodowy „Solidarność ‘80”. Po rozłamie w 1994 r. stanął na 
czele nowego związku, utworzonego przez część działaczy „Solidarność 
80”. W 1997 roku został niezależnym senatorem. Dwukrotnie wybrany 
na prezydenta Szczecina. W 1990 roku prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski odznaczył Mariana Jurczyka Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
3.01.2014 -Rodzina, przyjaciele, działacze „Solidarności”, parlamen-
tarzyści, samorządowcy oraz mieszkańcy Szczecina tłumnie poże-
gnali  Mariana Jurczyka. Pogrzeb jednego z sygnatariuszy porozu-
mień sierpniowych odbył się na szczecińskim Cmentarzu Centralnym.   
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent Bronisław Ko-
morowski nadał Jurczykowi pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian 
demokratycznych w Polsce.  

Uroczystości pogrzebowe w Szczecinie 
W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła Ewa Zydorek, sekretarz 
KK NSZZ "Solidarność", która w imieniu Komisji Krajowej złożyła 
wieniec.   
- Nie byłoby gdańskiego Sierpnia 80 r., gdyby nie było strajku w 
Szczecinie. Nie byłoby Lecha Wałęsy, gdyby nie było Mariana Jur-
czyka. Nie byłoby Solidarności w Warszawie, Otwocku, Bydgoszczy, 
gdyby nie wiał wiatr wolności z Pomorza Zachodniego - mówił Jan 
Rulewski, który żegnał zmarłego w imieniu Senatu RP.  

7.01.2015 Kolejne pismo w/s PDO do MPiPS 

Pracownicy Enea wytężoną pracą oraz bardzo dużym zaangażowaniem, 
wypracowują bardzo dobre wyniki. Za trzy kwartały  2014 r. Enea osią-
gnęła najlepszy wynik finansowy od momentu powstania w 2003 r.   
( 836 mln. zł. zysku netto). Kolejny już rok bardzo dobre wyniki  inwe-
stowane są w likwidację miejsc pracy w Enea –Program Dobrowolnych 
Odejść (PDO). Jest to tym bardziej bulwersujące ,że w miejsce Pracow-
ników odchodzących w ramach PDO, przyjmowane są nowe osoby, ale 
już nie na umowę o pracę, lecz  na umowy śmieciowe, poprzez agencję 
pośrednictwa pracy. W 2014 na umowach śmieciowych zatrudnionych 
było w Enea ok. 200 osób. W 2015 r. liczba ta ma się jeszcze powięk-
szyć.  
Nie możemy biernie patrzeć na taką patologiczną sytuację. Dlatego 
napisaliśmy kolejne pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wła-
dysława Kosiniaka Kamysza, któremu, jak wielokrotnie publicznie 
twierdzi, zależy na  ochronie istniejących miejsc pracy. 
W odpowiedzi na nasze wcześniejsze wystąpienia dostaliśmy między 
innymi taki sygnał: 
„Ka żda informacja o zagrożeniach miejsc pracy jest obiektem 
szczególnego zainteresowania MPIPS , ponieważ likwidacja miejsc 
pracy pogarsza sytuację na rynku pracy oraz zwiększa napięcia 
społeczne wynikające z braku zatrudnienia”   

Dlatego po raz kolejny sygnalizujemy problem likwidacji dobrych 
miejsc pracy w Enea.  
 Nasze wystąpienie do wiadomości otrzymali: 
-Premier RP-Ewa Kopacz,  -Minister Skarbu Państwa ( większo-
ściowy właściciel Enea ), -Krajowe Centrale Związkowe oraz Związ-
ki Zawodowe Enea,  -Parlamentarzyści Lubuscy.  -Prezydent Mia-
sta Gorzów Wlkp.-J. Wójcicki.  -Radni Miasta Gorzów Wlkp., -
Lubuskie Media  

8.01.2014 Opieka medyczna w placówkach MSW  
Już od 1 stycznia pięć i pół tysiąca Pracowników ENEA, ENEA Opera-
tor i ENEA Centrum oraz członków ich rodzin będzie miało możliwość 
korzystania ze specjalistycznych usług medycznych w placówkach szpi-
talnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gwarantuje to dwuletnia 
umowa podpisana przez zarządy Spółek z dyrekcją szpitala.– Ta umowa 
to efekt inicjatywy Strony Społecznej. Dobrej inicjatywy, która po dłu-
gich  bo trwających od września i niełatwych negocjacjach z dyrekcją 
szpitala MSW, daje konkretne korzyści Pracownikom i ich rodzinom – 
powiedział przy podpisaniu umowy Paweł Orlof, Członek Zarządu ds. 
Korporacyjnych ENEA SA. 

Prezes Orlof podpisuje umowę z  Dyrekcją szpitala MSW. 
Uzgodnione porozumienie umożliwia dostęp do placówek medycznych 
MSW w Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy 
oraz Zielonej Górze. W ramach umowy objęci nią Pracownicy, ich mał-
żonkowie oraz kształcące się dzieci w wieku 18 do 26 lat, mogą skorzy-
stać ze specjalistycznych badań i konsultacji w kilkunastu poradniach, 
między innymi okulistycznej, otolaryngologicznej, chirurgicznej. Dodat-
kowo umowa gwarantuje w razie nagłego przypadku natychmiastową 
hospitalizację lub przyjęcie na planową hospitalizację w ciągu maksy-
malnie 30 dni. Pracownicy będą mogli skorzystać również z tomografii 
komputerowej, rezonansu i rehabilitacji. – To dobry prezent na nowy 
rok – podsumował podpisanie umowy ze szpitalem MSW Robert Jusis z 
Solidarności, obecny przy podpisaniu dokumentu. 
Źródło Enea NEWS 
Gdzie i na jakich zasadach można z tej opieki zdrowotnej skorzystać, 
wyjaśnia Justyna Tomczyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi Enea. 
Na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć Pracownicy objęci tą umową?  
Umowa ze szpitalem MSW to przede wszystkim pomoc dla Pracowni-
ków, którzy tej pomocy potrzebują bezzwłocznie. Gwarantuje bowiem 
szybki dostęp do specjalistycznych konsultacji, a w razie konieczności – 
do hospitalizacji. W ramach hospitalizacji mamy zagwarantowane wy-
konanie tej usługi dla co najmniej dwóch osób jednocześnie w placów-
kach szpitalnych MSW w Poznaniu, Szczecinie, Gorzowie Wielkopol-
skim, Zielonej Górze oraz Bydgoszczy. Jest też możliwość skorzystania z 
rehabilitacji. Podsumowując – nasz Pracownik potrzebujący specjali-
stycznej pomocy lekarskiej będzie miał zdecydowanie krótszy czas ocze-
kiwania na wizytę niż w ramach standardowych wizyt oferowanych 
przez NFZ.  
Z jakich poradni i specjalistów mogą w ramach umowy korzystać Pra-
cownicy?  
Szpitale MSW w poszczególnych lokalizacjach oferują usługi kilkunastu 
poradni. Możemy skorzystać między innymi z poradni otolaryngologicz-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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nej, okulistycznej, dermatologiczej, chirurgicznej, neurologicznej. W 
ramach umowy mamy zagwarantowany również dostęp dla wszystkich 
Pracowników w placówce MSW w Poznaniu do badań wysokospecjali-
stycznych tj. m.in. rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowe-
go. Wymaga podkreślenia, że zawarta umowa z MSW nie obejmuje 
podstawowej opieki zdrowotnej, czyli konsultacji z lekarzem rodzinnym. 
Do tego rodzaju usług Pracownicy mają dostęp na zasadach ogólnych, 
regulowanych przez NFZ.  
Jak zatem można się zarejestrować w przychodni specjalistycznej szpi-
tala MSW?  
Na potrzeby zawartych umów z MSW powołano w Spółkach koordyna-
torów. W Enea jest nim Katarzyna Łaszcz, w Enea Operator – Beata 
Zapęcka i w Enea Centrum – Lidia Gawron. Pracownik, który na przy-
kład potrzebuje konsultacji okulistycznej przedstawia skierowanie od 
swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty właściwemu dla 
danej Spółki koordynatorowi. Następnie koordynator umawia z koordy-
natorem z MSW termin wizyty Pracownika w placówce MSW. Kolejnym 
krokiem jest wystawienie przez koordynatora w Spółce skierowania do 
właściwej placówki MSW.  
W jakich miastach możemy skorzystać z opieki szpitali MSW?  
Umowa gwarantuje dostęp do placówek MSW w Poznaniu, Szczecinie, 
Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i Zielonej Górze. Jeżeli w którymś 
z mniejszych miast nie będzie można wykonać badań specjalistycznych, 
których potrzebowałby Pracownik – wtedy istnieje możliwość przekiero-
wania go do innej placówki MSW w ramach niniejszej umowy.  
Usługi wysokospecjalistyczne świadczone będą w placówce MSW w 
Poznaniu.  
Przychodnia MSWiA w Gorzowie Wlkp. mieści się  przy ul. Walczaka 
27 tel.095 7 259 421 Fax 095 732 33 35 
Specjalizacje: Alergologia, Chirurgia ogólna, Choroby płuc, Choroby 
wewnętrzne, Endokrynologia, Ginekologia i położnictwo, Medycyna 
pracy, Neurologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ru-
chu, Otolaryngologia, Pediatria, Rehabilitacja medyczna, Urologia  
Przychodnia świadczy usługi: USG, EKG, badania laboratoryjne, 
szczepienia, gabinet zabiegowy. 
Przychodnia czynna jest tylko w dni powszednie 7:30-18:00 . 
 

9.01.2015 Nowa  
emerytka  

Stanisława  
Plucińska 

 
Po przepracowaniu 41 lat (w 
tym 32 w energetyce) na zasłu-
żoną emeryturę przeszła Stani-
sława  Plucińska (Koordynator 
ds. rozliczeń z komórki rozli-

czeń Enea Centrum w Dębnie). Wyjaśniamy ,że Stanisława wszystkim 
znana jest bardziej z imienia Teresa, bo tego imienia używała.  
W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli  współpracownicy oraz przed-
stawiciele związku, do którego Tereska należała i w którym pełniła 
wiele funkcji. Wszystko, co udało nam się  osiągnąć, jest owocem 
naszych wspólnych działań, w których Tereska razem z mężem 
Mieczysławem czynnie uczestniczyła z pełnym zaangażowaniem, 
oddając na służbę „Solidarności” nie tylko swój czas, lecz także 
serce. W tym miejscu za Waszą Mi ędzyludzką Solidarność należą 
się wielkie słowa podziękowania.  

 Okolicznościowe spotkanie odbyło się w Świetlicy Rejonu Dystrybucji 
Dębno. Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia , prezenty oraz 
wspomnienia. Nowa Emerytka ugościła nas pysznymi domowymi wy-
piekami.  Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze. Tre-
sce tą drogą życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia , 
oraz zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Rencistów i 
Emerytów działającym przy naszej organizacji. 
Więcej zdjęć z pożegnania na naszej stronie: Menu- Aktualności 

7.01.2015 Górnicze protesty.  

Górnicy i nie tylko protestowali przeciwko rządowym planom likwida-
cji kopalń. Podziemny protest rozpoczął się 7 stycznia w kopalni 
Brzeszcze, po ogłoszeniu rządowego projektu likwidacji kopalń i miejsc 
pracy. Krótko po tym dołączyły kolejne 3 kopalnie wskazane przez rząd 
do likwidacji. W następnych dniach do podziemnej akcji przystąpiły 
pozostałe kopalnie Kompanii Węglowej, a później górnicy z kopalń 
innych  spółek węglowych. 
13.01.2015 Protest dotyczył  już 12 kopalń należących do Kompanii 
Węglowej (KW). Do protest przyłączyły się kopalnie Bielszowice, Ha-
lemba-Wirek, Piast i Piekary. Łącznie pod ziemią przebywało ok. 2200 
górników. 
14.01.2015 Już we wszystkich 14 kopalniach Kompanii Węglowej 
trwały podziemne protesty. O 14.00 po zakończeniu porannej zmiany 
do akcji dołączyli górnicy z kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Gór-
nych. Rano po nocnej zmianie protest rozpoczęli górnicy z kopalni 
Ziemowit w Lędzinach. W akcjach protestacyjnych na dole i na po-
wierzchni zakładów górniczych uczestniczyło około 2,5 tysiąca górni-
ków i pracowników KW. 

Akcję protestacyjną rozpoczęli również pracownicy Zakładu Informaty-
ki i Telekomunikacji KW SA. Po zakończeniu pierwszej zmiany nie 
opuszczali swoich miejsc pracy. W proteście brało udział ok. 150 pra-
cowników. Było to zarówno osoby zatrudnione w siedzibie ZIT w Ryb-
niku oraz w budynku w Tychach, jak i osoby świadczące pracę w ko-

palniach i zakładach Kom-
panii Węglowej, a także w 
siedzibie zarządu spółki.   
Protesty nie ograniczał się 
do kopalń. W Rudzie Ślą-
skiej, Bytomiu, Zabrzu, 
Gliwicach, Brzeszczach i 
innych miastach niemal 
każdego dnia organizowane 
były manifestacje, pikiety i 
blokady dróg. W jednej z 
największych manifestacji 
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w Rudzie Śląskiej i Bytomiu  wzięło udział 10 tys. osób. Protestowali 
pracownicy kopalń, ich rodziny oraz mieszkańcy. Na transparentach 
pojawiły się napisy: "Ruda Śląska chce żyć", "Bytom chce żyć". W 
bytomskim pochodzie jechał również karawan z klepsydrą "Ś.P. Bytom 
2015 rok". 

Konflikt rządu z górnikami to efekt wieloletnich zaniedbań kolejnych 
ekip rządowych, jak również stylu prowadzenia negocjacji w obecnej 
sytuacji. Ekipa Donalda Tuska i Ewy Kopacz przez wiele miesięcy 
kupowały spokój społeczny przed eurowyborami i wyborami samorzą-
dowymi deklaracjami, że nie ma mowy o zamykaniu kopalń. Zamiary 
likwidacji kopalń, górniczym związkom zawodowym  zakomunikowano 
za pośrednictwem mediów. Zdaniem związkowców,  
to zwykłe oszustwo!  
– Tak jak deklarowaliśmy, konflikt górniczych związków zawodowych 
będzie konfliktem z całą “Solidarnością”, tym bardziej, że podobna i 
bardzo napięta sytuacja występuje w innych branżach. M.in. w energe-
tyce, gdzie trwa proceder “wyrzucania” dotychczas obowiązujących 
układów zbiorowych, w Przewozach Regionalnych, w PKP Cargo. 

15-22.01.2015 Wybory do RN w Enea S.A. 

Pracownicy Enea S.A. wybierali swoich przedstawicieli do Rady Nad-
zorczej w Enea S.A. O trzy miejsca mandatowe ubiegało się 6 osób. Na 
ogólną liczbę uprawnionych 276, w wyborach wzięło udział 225 osób 
(81,52 %). Oddano 222 głosy ważne. W Gorzowie Wlkp. uprawnionych 
do głosowania było 10 osób.   

Kandydaci uzyskali następującą liczbę gło-
sów:- Sławomir Brzeziński-209,- Sławomir 
Dorożko-39,- Ewa Krzyżanowska-41,- Leszek 
Marcinkowski-17,-Tadeusz Mikłosz-34,- 
Elżbieta Waligóra-29.  
 
Wymaganą większość 50% +1 ważnych 
głosów uzyskał Sławomir Brzeziński. ( na 
zdjęciu obok) Gratulujemy. 
 
 
 

Druga tura wyborów odbyła się 22.01.2015 r.  
208 osób wzięło udział w drugiej turze wybo-
rów. Kandydaci uzyskali następującą ilość gło-
sów : S. Dorożko -38,  E. Krzyżanowska-32, T. 
Mikłosz-153, E. Waligóra-25.  
Wymaganą większość 50% +1 ważnych gło-
sów uzyskał Tadeusz Mikłosz. ( na zdjęciu 
obok ) Gratulujemy. 
Do obsadzenia jest jeszcze jedno miejsce w RN 
Enea S.A. 

15.01.2015 Premia roczna źle naliczona? 

15 stycznia 2015 r. w  grupie ENEA dokonano wypłaty premii rocznej. 
Podstawą tego świadczenia są przepisy Ponadzakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy. (Art.17 „Pracownikom zatrudnionym u Pracodaw-
ców przysługują następujące świadczenia i nagrody:” ust. 1 „Premia 
roczna stanowiąca 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubie-
głego.”) oraz Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
ENEA S.A, i Spółek Zależnych (Załącznik nr 21 § 1 pkt. 1 „Tworzy się 
w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 8,5% rocznego fundu-
szu wynagrodzeń z roku ubiegłego.”) 
Poprosiliśmy "mamusię" oraz zarządy  pozostałych spółek grupy,  o 
przedstawienie informacji o przyczynach tak znacznego obniżenia rocz-
nego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego, będącego podstawą nali-
czania premii rocznej. 
22.01.2015 „mamusia” a 26.01.2015 r. „niezależne” zarządy  córek z 
grupy udzieliły pisemnej odpowiedzi, że „premia roczna została właści-
wie naliczona”. Tematu nie odpuszczamy. Aktualnie trwa wymiana 
korespondencji w tym temacie.  

Treść naszych pism i odpowiedzi dostępne na naszej stronie:  
Menu Aktualności.  

16.01.2014 POGOTOWIE STRAJKOWE  
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. 

Przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ 
"Solidarność", tworzących krajowy sztab protestacyjny ogłosili na tere-
nie całego kraju pogotowie strajkowe. Obradujący w Katowicach sztab, 
przygotował scenariusz działań wspierających protesty górnicze. 
Wszystkie działania NSZZ "Solidarność" na terenie całego kraju uzależ-
nione będą od decyzji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno 
Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i przebiegu negocjacji, 
Członkowie sztabu przygotowali scenariusze działań, jednak są one 
poufne i będą ujawniane bezpośrednio przed ich podjęciem. 
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Górnictwo nie jest ani pierwszą, ani ostatnią branżą do likwidacji 
przez restrukturyzację pod rządami obecnej ekipy.  
„ Polski przemysł istnieje tylko teoretycznie, podobnie jak polskie  
państwo”.  
Przez ostatnie 25 lat polska gospodarka, polski przemysł i polska ban-
kowość zostały skutecznie wygaszone czyli zlikwidowane poczynając od 
przemysłu stoczniowego poprzez cukrowy, cementowy, maszynowy, 
elektroniczny czy handel wielkopowierzchniowy. Dziś górnicy, jutro 
kolejarze i pocztowcy, a pojutrze, hutnicy i energetycy. Kto na PO i 
PSL głosuje, tego ten rząd wcześniej czy później zlikwiduje. 
Wojna ekonomiczna z własnym narodem nabiera nowego wymiaru i 
rozmachu. Podobnie wielka draka, jak w przypadku Kompanii Węglo-
wej na Śląsku już wkrótce czeka nas z powodu nowego rządowego 
pomysłu tzw. konsolidacji firm energetycznych czyli połączenia 4 naj-
większych firm energetycznych  w dwie duże grupy: Tauronu z Eneą i 
PGE z Energą. W tym przypadku konsolidacja będzie oznaczać rów-
nież duże zwolnienia pracowników. Strajki, więc w energetyce ma-
my jak w przysłowiowym banku. Nawet produkcja  wódki, kiełbasy i 
ptasiego mleczka była w Polsce nierentowna, gdy tylko oddano ją w 
obce ręce jest już bardzo dochodowa. Wszystko co uczynili Polsce libe-
rałowie różnej maści, zaufani ludzie służb i tzw. europejczycy i poży-
teczni idioci w stosunku do polskiego przemysłu było zgodne z zasadą - 
poszedł łańcuch, niech idzie i krowa. Tak się jakoś porobiło, że rentow-
ne i dochodowe  w Polsce są głównie zagraniczne banki, niemieckie 
montownie i obce super i hipermarkety. Tak nasi „geniusze” restruk-
turyzowali polski przemysł i polski majątek narodowy, że dziś majątek 
Skarbu Państwa jest wart zaledwie 1bln 34mld zł, a dług publiczny i 
zagraniczny 2bln zł. Kiedyś Polska produkowała samochody, a te-
raz siedzenia do samochodów. 
 
Trwa wojna nie tylko z górnikami, ale z całym społeczeństwem.  
 
 

 

17.01.2015 Koniec protestów na Śląsku 
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podpisał porozu-
mienie z rządem w sprawie programu naprawy górnictwa. Żadna kopal-
nia nie zostanie zlikwidowana. Tym samym zakończono protesty na 

Śląsku związane z planami likwidacji kopalń. 
 Dominik Kolorz podpisuje porozumienie z rządem RP. 

To wspaniała wiadomość - tak szef Związku Piotr Duda zareagował na 
wiadomość o podpisaniu porozumienia pomiędzy Międzyzwiązkowym 
Komitetem Strajkowo-Protestacyjnym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego i 
stroną rządową. Jego zdaniem to dopiero początek naprawy polskiego 
górnictwa. 
Uczestniczący w Zabrzu w manifestacji Piotr Duda powiedział w roz-
mowie telefonicznej z TVP INFO, że to porozumienie niczego nie koń-
czy, wręcz przeciwnie wszystko zaczyna. Dlatego podtrzymał zamiar 
spotkania w najbliższy wtorek wszystkich trzech reprezentatywnych 
central związkowych. 
- Dziękuję wspaniałym negocjatorom z wszystkich związków zawodo-
wych, w tym szczególnie Dominikowi Kolorzowi, przewodniczącemu 
śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", że do tego porozumienia doszło i 
wszyscy protestujący będą mogli wrócić do domu. 
Po podpisaniu porozumienia z rządem górnicy, którzy od 10 dni prote-
stowali pod ziemią, zakończyli akcję i wyjechali na powierzchnię. Cze-
kały na nich rodziny, pracownicy kopalni i mieszkańcy Brzeszcz, Byto-
mia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza.  
Na wyjazd górników z kopalni Brzeszcze oczekiwało ok. 2 tys. ludzi. 
Były wiwaty, radość i łzy wzruszenia. Przewodniczący Solidarności w 
kopalni Brzeszcze Stanisław Kłysz podziękował wszystkim, którzy 
pomagali protestującym górnikom, przede wszystkim mieszkańcom, 
którzy codziennie przychodzili pod kopalnię oraz samorządowcom. - 
Tutaj było widać prawdziwą solidarność - powiedział Andrzej Dyrdoń, 
wiceprzewodniczący zakładowej "S". 
Przed kopalnią Pokój w Rudzie Śląskiej zebrało się ok. 5 tys. osób, 
m.in. uczestnicy manifestacji, która po południu przeszła ulicami miasta. 
Gdy ludzie dowiedzieli się o zakończeniu rozmów między związkowca-
mi i stroną rządową, przeszli pod bramę zakładu. Podobnie było przed 
kopalniami Bobrek-Centrum i Sośnica-Makoszowy. 

Władze NSZZ Solidarność pomimo zakończeniu  
protestu na Śląsku  postanowiły utrzymać  

POGOTOWIE STRAJKOWE W CAŁYM KRAJU. 
20.01.2015 Obradował ZR Gorzów  

NSZZ Solidarność. 
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie  
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. 
Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZR G  z 16 
grudnia 2014 r. 
2. Jednogłośnie zdecydowano o przyznaniu wyróżnienia Feniks 2014 
następującym osobom: Krystynie Heba, Danucie Woźniak, Sławomiro-
wi Stelmannowi, Janowi Czarneckiemu, Zbigniewowi Bodnarowi,  
Grażynie Czerepowickiej.  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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3.Likwidaca Grodzkiego Domu Kultury. Działania władz zamykające 
GDK spowodowały również likwidację związku w tej placówce. 
4.Relacja ze spotkania władz związku w Katowicach. Ogłoszone pogo-
towie strajkowe nadal jest utrzymane. 
5.Przedstawiciele firmy Open Finanse przedstawili specjalną ofertę 
skierowaną do członków NSZZ Solidarność. 
6.Przygotowania do obchodów 35 rocznicy powstania związku. Zespół 
powołany do tego celu przygotuje harmonogram obchodów. Organiza-
cje związkowe mogą składać wnioski o przyznanie odznaczeń państwo-
wych, wojewódzkich, miejskich i związkowych. 
7.Przedstawiciele DPS, Poczty Polskiej, Szpitala w Kostrzynie, Enei 
przedstawili sytuację w swoich zakładach pracy. 
8.Stopień realizacji uchwały ws poprawy odprowadzania składek należ-
nych dla ZRG. Stosowną uchwałą Prezydium udzielono pełnomocnictw 
do  dokonywania kontroli w w/w zakresie. 
9. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych okoliczności , to następne posie-
dzenie  ZR G odbędzie się 3 marca 2015 r.  

21.01.2015 Rozmowy o przyszłości  
Gorzowskiej Energetyki. 

Od lewej B. Bukowski , M. Banicki , K. Gonerski 
Pierwszym efektem pisma do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie likwidacji miejsc pracy w grupie Enea, było spotkanie z przed-
stawicielami Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. Przewodniczący Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Krzysztof Go-
nerski spotkał się w siedzibie związku z  Bogusławem Bukowskim i 
Maciejem Banickim z Biura Obsługi Inwestora UM Gorzów Wlkp. 
Przedstawiciele UM zapoznali się z krótką historią Energetyki Gorzow-
skiej oraz zmianami które doprowadziły do powstania w 2003r. Grupy 
Enea. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim przyszłości miejsc pracy 
w Naszym Regionie. Powolne likwidowanie tych miejsc, przy biernej 
postawie społeczności i władz lokalnych w konsekwencji może dopro-
wadzić do likwidacji Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. , który jako 
następca Zakładu Energetycznego Gorzów Wlkp. w tym roku będzie 
obchodził 70 rocznicę powstania. Mamy nadzieję, że wspólne działania 
pomogą obronić miejsca pracy w Gorzowie Wlkp. i okolicach.  

22.01.2015 Związki w Enea o planach  
połączenia z Tauronem. 

W Baranowie na wspólnym posiedzeniu spotkali się przedstawiciele 
wszystkich organizacji związkowych działających w grupie  ENEA. W 
trakcie spotkania przeanalizowano bieżącą sytuację w Enea oraz w  

pozostałych grupach energetycznych. Pojawiające się publikacje na 
temat łączenia spółek sektora energetycznego, budzą uzasadniony nie-
pokój pracowników. Organizacje związkowe w Enea wypracowały 
wspólne stanowisko wzywające właściciela do rozmów na temat przy-
szłości Enea. Postanowiono również wystąpić do organizacji działają-
cych w TAURONIE o zorganizowanie wspólnego spotkania. 

Uczestnicy spotkania w Baranowie podczas obrad 
Pismo wspólnej reprezentacji związkowej dostępne na naszej     

stronie –Menu -Aktualności 

23.01.2015 Rozmowy o problemach  
w Enea Centrum. 

Strona społeczna na rozmowach w Enea Centrum 
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum. 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Rozliczenie funduszu nagród. Na wniosek KP NSZZ Solidarność z 
Gorzowa Wlkp. Dyr. Alina Dębińska przedstawiła rozliczenie 1 % fun-
duszu nagród wynikającego z zapisów ZUZP. Z przedłożonej analizy 
wynikało, że nagrody zostały wypłacone dla osób zaangażowanych we 
wprowadzanie w życie projektów (CUW, SAP, BCM, JFS). W sumie 
183 osoby otrzymały nagrody , w tym 5 osób z obszaru Gorzowskiego. 
2. Obsługa Klienta. Coraz więcej negatywnych uwag co do nowej struk-
tury BOK dociera do organizacji związkowych. Ograniczanie zatrudnie-
nia poprzez naturalne odejścia i kolejne edycje PDO doprowadziło do 
sytuacji ,że w niektórych placówkach np. w Dębnie nie można już wy-
wiązywać się z wysokich standardów obsługi klienta. Łatanie dziur 
pracownikami na umowach śmieciowych doprowadza do sytuacji ,że 
dane wrażliwie o naszych klientach wyciekają do konkurencji. Strona 
pracodawcy przeanalizuje informacje przekazane przez związki zawo-
dowe. 
3.Komisja pojednawcza w Enea . Zarząd pozytywnie ustosunkował się 
do wniosku strony społecznej i podjął działania w celu powołania Ko-
misji Pojednawczej w Enea Centrum. Uzgodniono kadencje KP ( 3 lata) 
oraz 12 osobowy skład KP.(po 6 przedstawicieli pracodawcy i strony 
społecznej). Do 6 marca 2015 strona społeczna zgłosi swoich przedsta-
wicieli do KP. Nowa komisja opracuje Regulamin KP Enea Centrum. 
4. Regulamin Pracy. Jednostronnie przyjęty przez Zarząd Enea Centrum 
RP ma wadę prawną i dlatego zdaniem strony związkowej nie może 
funkcjonować. Sprawą zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy. Praco-
dawca przyjął do wiadomości w/w uwagi i zaproponował pracę nad 
nową wersją RP. W tym celu przedłożył swoje propozycje w tym zakre-

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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sie. Strona związkowa przeanalizuje złożone propozycje i zaopiniuje je. 
5.Rozliczanie delegacji. Zmiana struktury spowodowała zamieszanie w 
sposobie rozliczania delegacji. Popsuto coś co dobrze funkcjonowało. 
Pracodawcy oświadczyli ,że nowa struktura musi okrzepnąć. 
6.Premia Roczna za 2014 r. Strona społeczna zgłosiła uwagi co do spo-
sobu naliczenia Premii Rocznej w EC. W tej sprawie dostaniemy pisem-
ną odpowiedź. 
7.Tabela płac zasadniczych w Enea Centrum. Ponownie poruszyliśmy 
temat tabeli płac zasadniczych oraz dopasowanie do nich Pracowników. 
Pracodawca kolejny raz powtórzył , że tabela wejdzie w życie po zareje-
strowaniu jej w PIP. 
8. Uzgodniono termin następnego spotkania stron-9.02.2015 r. 

26.01.2015 Konsolidacja nabiera tempa-MSP  
rozmawia ze związkami o połączeniu  

PGE z Energą i Taurona z Eneą  

Jak poinformował „Puls Biznesu”, Ministerstwo Skarbu rozpoczęło 
wczoraj oficjalne konsultacje dotyczące propozycji połączenia PGE z 
Energą i Taurona z Eneą. Jako z pierwszymi, minister Włodzimierz 
Karpiński rozmawiał na ten temat z przedstawicielami związków zawo-
dowych.  
Według gazety rząd nie chce powtórzyć błędu popełnionego przy okazji 
ogłaszania planu naprawczego dla Kompanii Węglowej, kiedy to związ-
kowcy dowiedzieli się o nim z mediów. 
 Rozmawialiśmy o sytuacji w energetyce i sprawach pracowniczych. 
Przedstawiciele ministerstwa pokazali też hipotetyczne scenariusze dla 
firm energetycznych. Stwierdzili, że najlepszym byłoby połączenie PGE 
z Energą i Tauronu z Eneą — powiedział cytowany przez „Puls Bizne-
su” Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ Solidarność.  
Podczas spotkania nie przedstawiono jednak sposobu przeprowadzenia 
transakcji. Według Grajcarka rząd dąży do finansowej konsolidacji sek-
tora, czyli przekazania udziałów skarbu państwa w jednej spółce dru-
giej.  
Kazimierz Grajcarek ocenił koncepcję łączenia poszczególnych spółek 
jako racjonalną, zastrzegając jednak, że związki zawodowe będą jej 
przeciwne w przypadku, gdyby konsekwencją była redukcja miejsc 
pracy.  
Paweł Puchalski, szef działu analiz w Domu Maklerskim BZ WBK 
ocenia w "Pulsie Biznesu", że dla PGE korzyścią z połączenia z Energą 
byłoby na pewno pozyskanie stabilnego i regulowanego segmentu dys-
trybucji energii posiadanego obecnie przez gdańską spółkę. Zwraca on 
jednocześnie uwagę, że dla akcjonariuszy Energi, w szczególności 
mniejszościowych, połączenie z PGE będzie korzystne pod warunkiem 
otrzymania znaczącej premii za akcje.  
 
Według analityka BZ WBK Tauron skorzystałby z połączenia z Eneą w 
postaci poprawy wskaźników zadłużenia. Przypomina on, że Enea uru-
chomi w 2017 r. nowy blok w Kozienicach i zacznie generować większe 
przepływy operacyjne. — Dla Enei zaś współpraca z Tauronem ozna-
czałaby zwiększenie ekspozycji na stabilny segment dystrybucji, gdyż 
Tauron ma największe aktywa regulowane w Polsce — powiedział cyto-

wany przez „Puls Biznesu” Paweł Puchalski.  
Źródło : CIRE.PL 
Minister skarbu Włodzimierz Karpiński zapowiada, że prace analityczne 
nad wyborem najlepszej ścieżki konsolidacji zakończą się do końca 
stycznia. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że przekształcenia będzie nadzoro-
wał wiceminister Zdzisław Gawlik. 
Po co konsolidacja? MSP w komunikacie wylicza całą listę korzyści. 
Tłumaczy, że większe spółki będą miały dostęp do tańszych kredytów, 
lepiej zatroszczą się o bezpieczeństwo energetyczne kraju, sprostają 
regionalnej konkurencji, a dzięki większej skali działania będą też pro-
dukować tańszą energię i obniżać koszty obsługi klientów. 
Być może, ale ogłoszenie planów konsolidacyjnych właśnie teraz nie 
jest przypadkowe? 
"Konsolidacja energetyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie 
możliwości inwestycyjnych firm, również w bazę surowcową, dla budo-
wania łańcucha wartości i zwiększenia wartości aktywów w nadzorze 
Skarbu Państwa" – możemy przeczytać w komunikacie MSP. 
Być może, ale ogłoszenie planów konsolidacyjnych właśnie teraz nie 
jest przypadkowe? 
"Konsolidacja energetyki to przede wszystkim szansa na zwiększenie 
możliwości inwestycyjnych firm, również w bazę surowcową, dla budo-
wania łańcucha wartości i zwiększenia wartości aktywów w nadzorze 
Skarbu Państwa" – możemy przeczytać w komunikacie MSP. 
I w ten sposób docieramy do sedna sprawy. Według ministra Karpiń-
skiego energetyka może być zainteresowana kupnem akcji nowej spółki 
węglowej, jeśli będzie ona skupiać perspektywiczne aktywa o dużych 
możliwościach generowania przychodów.  
Grupy energetyczne, czyli PGE, Tauron, Energa i Enea mają jasno okre-
ślone długookresowe plany inwestycyjne i mocno się zadłużają, by je 
realizować. Sam dług, nawet duży, nie jest wrogiem spółki. Ale za wy-
soki – już tak. A w strategiach czterech grup nie było dotychczas żad-
nych wzmianek o inwestowaniu w kopalnie na Śląsku. Potrzeba więc 
dodatkowych pieniędzy. 
Co zrobić by zwiększyć możliwości zadłużania się „na bilans", czyli 
zaciągania kredytów? Na przykład zwiększyć skalę działalności. Stąd 
idea konsolidacji. 
Według naszych źródeł przygotowania do łączenia spółek energetycz-
nych mają toczyć się równolegle z pracami nad budową „nowej Kompa-
nii Węglowej”. 
Źródło: wysokienapięcie.pl 

=================================================== 

POZNAJ SWOJE PRAWA 

PREMIA ROCZNA 

PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY 

DLA PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO 

Art. 17 

Pracownikom zatrudnionym u Pracodawców przysługują następujące 

świadczenia i nagrody: 

1. Premia roczna stanowiąca 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z 

roku ubiegłego. 

Premię roczną należy wypłacać pracownikom proporcjonalnie do okre-

su zatrudnienia w poprzednim roku u danego Pracodawcy nie później 

niż do końca maja następnego roku. 

Za każde zawinione naruszenia obowiązków pracowniczych premia 

może być obniżona z uwzględnieniem postanowień Art. 1131 Kodeksu 

Pracy. 

 
 

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRA-
COWNIKÓW ENEA  SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SPÓŁEK                    

ZALEŻNYCH  

Art. 29  

Pracownikom zatrudnionym w ENEA przysługuje premia roczna 
w wysokości i na zasadach określonych odpowiednio w Załącz-
niku nr 21 do Układu. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Załącznik nr 21 do ZUZP 
 
REGULAMIN TWORZENIA 
PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII ROCZNEJ W ENEA S.A.  
 
Postanowienia ogólne 
 
Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, podziału i wypłaty pre-
mii rocznej w ENEA S.A. wynikającej z art. 17 pkt 1 Ponadzakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycz-
nego oraz art. 29 Układu. 
 
Postanowienia szczegółowe 
§ 1 
Tworzy się w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 8,5% 
rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego. 
O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga niniejszy      
Regulamin. 
§ 2 
Regulamin nie może naruszać praw pracowniczych określonych Po-
nadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Przemy-
słu Energetycznego. 
§ 3 
Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem indywidualnej pod-
stawy naliczenia premii i procentowego wskaźnika będącego ilorazem 
globalnej kwoty premii rocznej do sumy podstaw uprawnionych pra-
cowników. 
Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika stanowią 
składniki wynagrodzenia za czas efektywnie przepracowany i urlop 
wypoczynkowy w okresie obliczeniowym: 
płaca zasadnicza, 
dodatek za staż pracy, 
dodatek za pracę w nocy, 
50% nadwyżki akordowej, 
dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych). 
Do podstawy ustalenia wymiaru premii zalicza się ponadto wynagrodze-
nie za czas nieprzepracowany w związku ze zwolnieniem od pracy, 
jeżeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia za czas tych zwol-
nień. 
Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do podstawy 
naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobo-
wego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego. 
§ 4 
Premię roczną potrąca się w wysokości 100%: 
pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika; 
pracownikowi, który w danym roku został ukarany prawomocnym wy-
rokiem sądu za spowodowanie umyślnej szkody na rzecz ENEA S.A. 
lub zagarnięcie mienia ENEA S.A.; 
pracownikowi za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. 
Premię roczną potrąca się pracownikowi, na którym ciąży kara przewi-
dziana art. 108 Kp w dniu kończącym rok, za który wypłacana jest pre-
mia w następujących wielkościach: 
upomnienie – 15%; 
nagana – 30%. 
W przypadku jeżeli na pracowniku ciąży więcej niż jedna kara upo-
mnienia – potrąca się 15%, więcej niż jedna kara nagany – potrąca się 
30%, a jeżeli łącznie kara upomnienia i nagany– potrąca się 30% 
§ 5 
Pracownik ma prawo do premii proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 
w ENEA S.A. w roku poprzednim. 
§ 6 
Pracownikowi przysługuje odwołanie w formie pisemnej do pracodaw-
cy w terminie 14 dni od dnia wypłaty premii. 
§ 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. 

PRZEGLĄD PRASY 
Pierwsza wypłata „króla Europy” - suma sześcio-
cyfrowa. Polacy nie zarabiają nawet „końcówki” 

 
Były premier właśnie wziął swoją pierwszą pensję. Niebagatelną! Prze-
ciętny Polak może o obecnych zarobkach Donalda Tuska tylko poma-
rzyć. Większość rodaków "króla Europy" nie zarabia nawet "końcówki" 
jego pensji. W porównaniu do obowiązującej od 1 stycznia tego roku 
płacy minimalnej, nowy szef Rady Europejskiej zarabia rzeczywiście 
po królewsku. Od 1 stycznia tego roku o 70 zł wzrosło w Polsce wyna-
grodzenie minimalne – obecnie nie może być niższe niż 1750 zł brutto, 
czyli jest żałośnie małe. I kiedy Polacy muszą się mierzyć z podstawo-
wymi problemami, martwiąc się, jak dotrwać do pierwszego, Donald 
Tusk opływa w luksusy. No bo inaczej niż luksusową, jego obecnej 
pensji, nazwać nie można. 
Były premier za pierwszy miesiąc pracy na unijnym stanowisku zgar-
nął ponad 105 tys. zł – podał dziennik „Fakt”. I na tym nie koniec! 
Poza tym, na wynajem mieszkania Tusk dostał 3,8 tys. euro (około 16 
tys. zł) miesięcznie, a na przeprowadzkę jednorazowy dodatek w wyso-
kości 50 tys. euro (około 220 tys. zł). 
Tusk miał też za co urządzić święta. Po zakończeniu premierowania, 
Kancelaria Premiera musiała wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzy-
stany urlop. Tusk miał w zapasie 102 dni zaległego odpoczynku. „A to 
oznacza, że na pożegnanie zgodnie z przepisami wypłacono mu prawie 
80 tys. zł” – podał na początku grudnia „Super Express”. 
O tym, jak były premier pomieszkuje sobie w Brukseli także już pisali-
śmy – w tym przypadku również można mu tylko pozazdrościć. Kiedy 
został „królem Europy”, czyli przewodniczącym Rady Europejskiej, 
zamieszkał w luksusowym, pięciogwiazdkowym apartamencie w Bruk-
seli. Cena za dobę kosztuje tam nawet 7 tys. zł. 
Donald Tusk jest przewodniczącym Rady Europejskiej od początku 
grudnia ubiegłego roku. I choć pełni nowy urząd dopiero miesiąc, to 
już zdążył się skompromitować i zaprezentować jako szef nieudolny. 
Przygotowany przez Donalda Tuska, na szczyt Unii Europejskiej, do-
kument spotkał się z falą miażdżącej krytyki. W zgodnej opinii unij-
nych dyplomatów, dokument był wyjątkowo słaby. Liczył zaledwie 
cztery strony, był mało merytoryczny, a eksperci nie pozostawili na nim 
suchej nitki, podobnie jak na jego autorze. 
Nie lepiej było podczas obejmowania stanowiska przewodniczącego 
Rady Europejskiej. Kampanię wizerunkową Donald Tusk rozpoczął 
już na kilka dni przez oficjalnym objęciem nowych obowiązków. 
Efekt? Zachodnia prasa przedstawia go jako… kaszubskiego Słowia-
nina. To jednak nie wszystko. „Król Europy” nie popisał się również 
podczas ceremonii przekazania pełnomocnictw, kiedy wyciągnął z 
kieszeni spodni bursztynowe serduszko, aby podarować je swojemu 
poprzednikowi – Hermanowi Van Rompuyowi. 
 Jakby tego było mało, Tusk zirytował również korespondentów euro-
pejskich mediów. Nie dość, że nie doczekali się konferencji prasowej 
nowego szefa RE, to na dodatek nie spodobał się im wywiad 
z Donaldem Tuskiem, zamieszczony na stronach internetowych Rady 
UE.                                                                                                     
==================================================         

Szokujące zarobki urzędników PO 

Ustalenia NIK dotyczące płac urzędników PO okazały się 
szokujące. Przeciętny pracownik kancelarii prezydenta, wli-
czając w to sprzątaczki, zarabia 9,2 tys. zł brutto. W Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów jest to 7,8 tys., a w obsłudze 
sejmu 8,2 tys. Do tego dochodzą nagrody. Najbardziej szczo-
dry z ministrów Radosław Sikorski przeznaczył na nagradza-
nie współpracowników 27 mln zł! - pisze „Gazeta Polska”. 
Miliony Polaków nie mają pracy, zarabiają grosze albo dostają 
emerytury, które ledwo wystarczają na przeżycie do pierwszego. 
Są jednak miejsca, gdzie rząd pieniędzy  nie skąpi, gdzie średnia 
płaca to 9 tys. zł na miesiąc, gdzie nie brakuje setek milionów na 
premie i rozmaite dodatki. To na ludziach tam właśnie pracu-
jących opiera się władza Platformy. Tak funkcjonuje system, 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Dlaczego Święty Mikołaj je ździ saniami? Bo całą kilometrów-
kę rozpisał już Radosław Sikorski.                                              
MĘSKA SOLIDARNO ŚĆ Mąż wraca do domu rano i mówi, że 
nocował u kolegi. Żona zadzwoniła do 5 najlepszych przyjaciół męża. 
Dowiedziała się, że: u dwóch nocował , a u trzech jeszcze śpi.   

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

Lata 60Lata 60Lata 60---te wycieczka PTTKte wycieczka PTTKte wycieczka PTTK–––   ZE Gorzów Wlkp. po środku ZE Gorzów Wlkp. po środku ZE Gorzów Wlkp. po środku ---
Brzegusławski Tadeusz, Wojciechowski Henryk, Kielak AlfredBrzegusławski Tadeusz, Wojciechowski Henryk, Kielak AlfredBrzegusławski Tadeusz, Wojciechowski Henryk, Kielak Alfred   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

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

Kawiarnia WENECJA w Gorzowie Wlkp. (komu to przeszkadzało?)Kawiarnia WENECJA w Gorzowie Wlkp. (komu to przeszkadzało?)Kawiarnia WENECJA w Gorzowie Wlkp. (komu to przeszkadzało?)   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-16, 90  zł  wartość akcji Enea 28.01.2015 r.  godz.9.00 
-6,0 %  zyskały  na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy. 
-266 000 zł. kosztowały konsultacje przemówień MSZ R. Sikorskiego  
-3936,57 zł. -przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw.2014 r. 
-458,2 mln zł.- budżet Kancelarii Sejmu na 2015 r. ( o 51 mln. zł 
więcej niż 2014r.) -8183 zł –przeciętne wynagrodzenie w Kancelarii 
Sejmu (1206 osób zatrudnionych jest w Kancelarii Sejmu) 
-125,1 mln zł - budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. -7768 zł. 
przeciętne wynagrodzenie w Kancelarii Rady Ministrów.( 560 osób) 
-167,6 mln. zł budżet Kancelarii Prezydenta RP.-9205 zł. przeciętne 
wynagrodzenie w Kancelarii Prezydenta RP (400 osób) 
-100 mln. euro kredytu przez 10 lat  Polska udzieli Ukrainie. 
-o 3.6 % spadła produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2014 r. 
                ( r/r do 158 496 GWh.). 
-68 % Polaków jest przeciwnych przyjęciu przez Polskę waluty euro.
( CBOS). 

str. 10 / Pod Napięciem 151 / 1/  2015 

„ Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. 
Redakcja: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37 

tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505 Internet:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl   


