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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

Pamiętałeś o wywieszeniu Flagi?  
5.05.2015 Obradowała KK NSZZ „S” 

Podpisanie „ Umowy programowej”  z A. Dudą 
Obradująca w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”(KK) 
udzieliła poparcia kandydatowi PiS na prezydenta Andrzejowi Dudzie. 
Przewodniczący Piotr Duda w imieniu KK podpisał z kandydatem 
na Prezydenta RP Andrzejem Dudą „Umowę programową” oraz 
oficjalnie udzielił mu poparcia. 
Umowę podpisano piórem przekazanym Piotrowi Dudzie przez 
śp. Lecha Kaczyńskiego. 
Obniżenie wieku emerytalnego, wyeliminowanie umów śmiecio-
wych, podwyższenie płacy minimalnej - to tylko niektóre postulaty z 
„Umowy programowej” podpisanej między Du-
dą a Komisją Krajow ą. 
 Kandydat na Prezydenta RP, Andrzej Duda, podziękował KK NSZZ 
Solidarność za poparcie. 

Podpisany dokument prezentują Piotr i Andrzej Duda. 
- „Godne życie w bezpiecznej Polsce” to nie tylko hasło, ale wizja.  Gospodarka, 
podatki powinny sprzyjać obywatelom, a tak się nie dzieje. Jako Prezydent RP 
chciałabym stać na straży dialogu społecznego i być jego patronem. Wierzę, że 
dialog jest możliwy i, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli zacząć wspól-
nie go realizować – mówił Andrzej Duda. 

Przed rozpoczęciem obrad KK Andrzej Duda i  Piotr Duda złożyli 
wspólnie kwiaty przy grobie patrona NSZZ „Solidarność” 
 bł. ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu.  
Komisja Krajowa zaapelowała też do członków i sympatyków „S”, 
członków ich rodzin i wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa 
obywatelskiego, o poparcie Dudy. Według władz „S” program kandyda-
ta PiS jest najbliższy programowi związku, a umowa programowa jest 
gwarantem jego realizacji. ( Pełna treść umowy na stronie 10-11) 

Komisja Krajowa podczas obrad w Warszawie 
Inne tematy poruszane na zebraniu KK. 
Senator Jerzy Chróścikowski Przewodniczący NSZZ Rolników Indywi-
dualnych "Solidarność" podziękował za dotychczasowe wsparcie pro-
testu- „zielonego miasteczka” które stoi przed gmachem kancelarii 
premiera od 14 lutego 2015 r. (fakt zupełnie pomijany przez media). 
Protestujący domagają się m.in. zakazu sprzedaży ziemi obcokrajow-
com.  Były  też podziękowania od Solidarności Oświatowej i Ochrony 
zdrowia za tak liczne poparcie ich protestów. 
Słowa podziękowania padły też od Solidarności PGNiG. Stanowisko 
przyj ęte przez KK i zapowiedź manifestacji w Warszawie spowodo-
wały zmianę postępowania pracodawcy i powrót do konstruktywne-
go dialogu. 

6.05.2015 Rezygnacja wiceprezes Enei Centrum 
Katarzyna Mi ńkowska, dotychczasowy Członek 
Zarządu ds. Obsługi Klienta Enea Centrum, w po-
niedziałek złożyła rezygnację. 4 maja br. przestała 
pełnić dotychczasową funkcję. Wszystkie obowiąz-
ki, w tym te związane z obsługą Klienta, przejął 
prezes spółki, Michał Gramatyka.  
Do marca 2015 K. Mińkowska pełniła funkcję Pre-
zesa Zarządu Enea Centrum. 
Co było powodem rezygnacji ? 

 
7.05.2015 Rozmowy o płacach i ZFŚS  

w Enea Pomiary. 
W Poznaniu w siedzibie spółki spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea Pomiary. 

Stoi Prezes Enea Pomiary A. Wilski        (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w spółce 
w 2015 r. Pracodawca ustosunkował się do propozycji strony związ-
kowej ( podwyższenie płacy zasadniczej średnio o 250 zł. oraz pre-
mia jednorazowa w wysokości 300 zł.). Zdaniem Zarządu, spółki nie 
stać na podwyższenie płacy zasadniczej, ponieważ zgodnie z zapisa-
mi ZUZP zaskutkuje to podwyższeniem kwot za odczyty dla inka-
sentów. Złożono propozycję dwóch premii jednorazowych, w wyso-
kości 175 zł  w czerwcu i 275 zł. w grudniu. Premia nie miałaby 
wejść do bazy do wyliczania premii rocznej za 2015 r., a wypłata 
drugiej raty w grudniu miałaby być uzależniona od uzyskania zakłada-
nych oszczędności. Strona społeczna podjęła próbę wynegocjowania 
wyższych premii jednorazowych, nie rezygnując z podwyższania płacy 
zasadniczej. Dyskutowano również o wysokości nagrody na Dzień 
Energetyka. Kwoty proponowane podczas spotkania nie zasługują na to 
by o nich pisać. Ostatecznie strona związkowa pozostała przy swojej 
pierwotnej propozycji ( do zasadniczej 250 zł, premia jednorazowa 
300 zł.)  
Drugim tematem poruszonym podczas spotkania była działalność so-
cjalna spółki. Zarząd przedstawił analizę porównawczą świadczeń so-
cjalnych w spółce i grupie Enea. Ustalono ,że pracodawca podejmie 
kroki w celu wejścia do wspólnej działalności socjalnej administro-
wanej przez Enea Operatora. 

8.05.2015 Operator  
przegrał w Sądzie  
z Pracownikiem. 

W Sądzie Rejonowy w Gorzowie 
Wlkp. (IV Wydział Pracy i Ubezpie-
czeń Społecznych) odbyła się rozpra-
wa z powództwa  Pracownika z Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. w 
sprawie wynagrodzenia za pracę. 
Pozew dotyczył nie przyznania 
podwyżki w 2014 r. po powrocie ze 
świadczenia rehabilitacyjnego. 
Wcześniejsze próby dochodzenia 
swoich praw w Operatorze ( inter-
wencje NSZZ Solidarność , komisja 
pojednawcza) nie spowodowały 
zmiany postępowania  pracodawcy- 
jednostronna interpretacja zapisów 
porozumienia płacowego w zakre-

sie „pracownika będącego w zatrudnieniu”. 
Dlatego poprzez  pełnomocnika radcę prawnego Zarządu Regionu 
Gorzów NSZZ Solidarność  Annę Forstner-Kluj skierowaliśmy po-
zew  przeciwko Enea Operator. 
Na pierwszej i jak się okazało jedynej rozprawie w Sądzie Rejonowym 
w charakterze świadka zeznawał między innymi K. Gonerski ( Przew. 
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.) 
Sędzia Jacek Przybylski po wysłuchaniu świadków ogłosił wyrok. 
Porozumienie płacowe zawarte w 2014 r. w Enea Operator stanowi 
źródło prawa pracy. Jednostronna działająca na niekorzyść pracow-
nika interpretacja pracodawcy, nie znajduje uzasadnienia w prawie 
pracy. Ograniczanie osób uprawnionych do podwyżki do osób świad-
czących pracę w danym okresie stanowi złamanie porozumienia płaco-
wego zawartego w sporze zbiorowych.  
 
Dlatego Sąd pod rygorem natychmiastowej wykonalności nakazał 
podwyższenie płacy zasadniczej Mirkowi  o kwotę zawartą w poro-
zumieniu płacowym w 2014 oraz wypłatę rekompensaty  tytułem 
utraconego wynagrodzenia za okres od maja 2014 r.  
 
Mirkowi gratulujemy odwagi. Pokazał pozostałym Pracownikom, że 
warto walczyć o swoje prawa i nie poddawać się dyktatowi  
pracodawcy.  
 
Mamy nadzieję, że ten wyrok ukróci postepowanie pracodawców w 
grupie Enea, w zakresie jednostronnego niekorzystnego dla Pracow-
ników interpretowania zapisów zawartych w ZUZP oraz innych 
przepisach wewnętrznego prawa pracy w Enea.  
 

10.05.2015 „Sensacyjne” wyniki  
I tury wyborów prezydenckich. 

Andrzej Duda wygrywa  
pierwszą tur ę wyborów  
prezydenckich!  
Wyniki głosowania dla poszcze-
gólnych kandydatów w pierwszej 
turze przedstawiały się następują-
co: Andrzej Duda (PiS) – 34,76 
proc., Bronisław Komorowski (z 
poparciem PO) – 33,77 proc., 
Paweł Kukiz - 20,8 proc., Janusz 
Korwin-Mikke (KORWiN) – 3,26 
proc., Magdalena Ogórek (z po-
parciem SLD) - 2,38 proc., Adam 
Jarubas (PSL) - 1,6 proc., Grze-
gorz Braun – 0,83 proc., Janusz 
Palikot (Twój Ruch) - 1,42 proc., 

Marian Kowalski (Ruch Narodowy) - 0,52 proc., Jacek Wilk (Kongres 
Nowej Prawicy) - 0,46 proc., Paweł Tanajno (Demokracja Bezpośred-
nia) - 0,2 procent. 
Frekwencja wyborcza wyniosła 48.98 % uprawnionych. 

Wyniki w Lubuskim: 
Bronisław Komorowski otrzymał w okręgu zielonogórskim 41,84 proc. 
głosów; w Gorzowie Wlkp. - 41,06 proc. 
Andrzej Duda uzyskał w okręgu zielonogórskim 26,60 proc. głosów, w 
Gorzowie Wlkp. - 26,97 proc. 
Paweł Kukiz zdobył w okręgu zielonogórskim 20,55 proc. głosów, w 
Gorzowie Wlkp. - 21,12 proc. 
Zwycięstwo Andrzeja Dudy to nie jedyne zaskoczenie. Jednak jego 
przewaga w świetle  prezentowanych przed wyborami sondażów jest 
zaskakująca. Nie mniejszą niespodzianką jest wynik, jaki osiągnął 
Paweł Kukiz. W wyborach prezydenckich poparło go ponad 20 pro-
cent wyborców. Polskę czeka wielka zmiana?  

Sondaże tuż przed I turą wyborów !!! 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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12.05.2015 Obradował ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie spotkali się członkowie Zarządu Re-
gionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR) 

Członkowie ZR Gorzów Wlkp. podczas obrad. 
Tematyka obrad : 
1.Odczytano i przyjęto protokół z 14 kwietnia 2015 r. 
2.Relacja z posiedzeń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) 
( 16.04.2015, 22.04.2015, 5.05.2015 ) Następne posiedzenia KK odbę-
dzie się 16 czerwca 2015 r. w Toruniu. 
3.Wybory prezydenckie. Podsumowano wyniki pierwszej tury, oraz 
omówiono umowę programową podpisaną przez KK i kandydata 
na Prezydenta RP–Andrzeja Dudę. 
4.Spotkania z Komisjami Zakładowymi. Relacja Prezydium z takich 
spotkań. Wniosek –należy kontynuować takie działania, 
5.Omówiono przebieg Pielgrzymki NSZZ Solidarność , jaka odbyła się 
26 kwietnia 2015 r. w Licheniu. 
6.Akcja „ Lato z Solidarnością” . Wolne miejsca już się kończą –
szczegóły oferty na naszej stronie –Menu –Organizowane przez nas 
imprezy. 
7.Szkolenia dla Społecznych Inspektorów w siedzibie ZR -
15.05.2015 i 12.06.2015 . Członkowie ZR zgłosili potrzebę zorganizo-
wania szkolenia z tematyki uprawnień emerytalnych. 
8.Pozwy Sądowe. Omówiono wygrane sprawy Sądowe w Enea Ope-
rator i Bordnetze. 
9.Obchody XXXV -lecia związku. Podjęto uchwałę o zorganizowaniu 
28 sierpnia 2015 r. zebrania Delegatów ZR. 
10. Ustalono termin następnego zebrania ZR-23 czerwiec 2015 r. 

15.05.2015 Energetyka  
wesprze budżet kwotą  

2,6 mld. zł. 
Do budżetu ma w tym roku 
wpłynąć około 4,5 mld zł z 
tytułu dywidend wypłacanych 
przez spółki udziałem Skarbu 
Państwa - donosi 
"Rzeczpospolita". Z informacji 

dziennika wynika, że sporo, ponad połowę tych wpływów zapewnią 
notowane na WGPW spółki z sektora-paliwowo energetycznego.  
Jak wylicza "Rz", zdecydowanie największą kwotę z tytułu dywidendy 
Skarb Państwa zainkasuje z PGE Polskiej Grupy Energetycznej - 
będzie to prawie 1, 06 mld zł. Kolejne na liście jest PZU, które do 
budżetu odda 911,6 mln zł, a tuż za nim, na trzeciej pozycji PGNiG - 
nieco ponad 854 mln zł. 
Na przedstawionej przez "Rz" liście notowanych na GPW spółek z 
sektora paliwowo-energetycznego, które zasilą budżet pokaźnymi wy-
płatami z zysków, są jeszcze Energa, od której Skarb Państwa otrzy-
ma w tym roku trochę ponad 307 mln zł, PKN Orlen - nieco ponad 
194 mln zł, Enea - prawie 107 mln zł oraz Tauron - 79 mln zł. 
Łącznie według szacunków dziennika notowane na warszawskiej gieł-
dzie spółki z sektora paliwowo-energetycznego wpłacą w tym roku 
do budżetu z tytułu dywidendy blisko 2,6 mld zł.  
Źródło: CIRE.PL 

15.05.2015 Porozumienie 
płacowe  

w Enea Wytwarzanie  
Kompromis w sprawie płac w 2015 roku 
został osiągnięty. Po wielogodzinnych 
negocjacjach, 14 maja 2015 r. przedstawiciele Zarządu Enea Wytwarza-
nie i Organizacji Związkowych działających w spółce wspólnie określili 
zasady regulacji wzrostu wynagrodzeń.  
Strony zgodnie ustaliły, iż wypłacane w roku 2015 premie jednorazo-
we, jak też ewentualne podwyżki wynagrodzeń zasadniczych będą 
uzależnione wyłącznie od wyników działań efektywnościowych 
przeprowadzanych w spółce w 2015 roku.  
Wprowadzono zasadę, iż w przypadku uzyskania w wyniku działań 
efektywnościowych wymiernych oszczędności finansowych o charakte-
rze jednorazowym, za każdy 1 milion wygenerowanych oszczędności 
zostanie każdemu z pracowników wypłacona premia w wysokości 
100 złotych, co w praktyce może przynieść już w najbliższych tygo-
dniach wypłatę rzędu kilkuset złotych.  
Określono również mechanizm udziału pracowników w wygenero-
wanych w 2015 roku oszczędnościach o charakterze stałym. Przyjęto 
zasadę, zgodnie z którą uruchomienie podwyżek wynagrodzeń zasadni-
czych nastąpi po osiągnięciu ustalonej przez strony kwoty oszczędno-
ści. Uzgodniono także zasady monitorowania osiągnięcia powyższych 
oszczędności.  
Źródło Intranet Enea 
 

15.05.2015 Wyniki są, a podwyżek nie ma. 
W I kwartale 2015 r. Grupa Enea 
wypracowała 2.446 mln zł skonsoli-
dowanych przychodów netto – o 3,1 
proc. więcej niż w analogicznym 
okresie 2014 r. Skonsolidowany 
wynik EBITDA po wzroście o 9,6 
proc. r/r wyniósł 509 mln zł, a zysk 
netto po wzroście o 25,4 proc. r/r 
ukształtował się na poziomie 265 

mln zł.  Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednost-
ki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale 2015 roku 262,7 mln 
zł wobec 210,5 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie 
kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 227,7 
mln zł. 
Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 206,7-240 mln zł. 
Zysk operacyjny grupy wyniósł 327,3 mln zł wobec 269,6 mln zł przed 
rokiem i okazał się 13 proc. wyższy od oczekiwań analityków na 
poziomie 289,9 mln zł. 
EBITDA grupy wyniosła 509,1 mln zł (wzrost o 9,6 proc. rdr). Anality-
cy spodziewali się tymczasem 485,4 mln zł EBITDA. 
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,446 mld zł wo-
bec 2,374 mld zł w analogicznym okresie 2014 roku. Konsensus 
rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,496 mld zł. 
Wśród czynników które pozytywnie wpłynęły na zrealizowane w I 
kwartale 2015 r. wyniki spółka wymienia między innymi : wyższy wo-
lumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 266 
GWh przy wzroście średniej ceny sprzedaży o 6,3 proc., wzrost wo-
lumenu sprzedaży ciepła, wzrost marży na obrocie i rynku bilansującym 
oraz marży na wytwarzaniu, wzrost wolumenu sprzedaży usług dystry-
bucji odbiorcom końcowym oraz optymalizację zatrudnienia.  
W pierwszym kwartale 2015 r. Grupa Enea wydała na inwestycje 
597 mln zł, co r/r oznacza wzrost o 86,4 proc.. Największe nakłady 
inwestycyjne poniesiono w segmencie wytwarzania - 507 mln zł - 
związane jest to głównie z budową nowego bloku energetycznego w 
Elektrowni Kozienice.  
Grupa modernizuje istniejące jednostki wytwórcze i dostosowuje je do 
surowych norm środowiskowych Unii Europejskiej. W I kwartale m.in. 
zmodernizowała blok nr 7 w Elektrowni Kozienice i zakończyła zabu-
dowę instalacji odazotowania spalin dla tej jednostki. W Elektrocie-
płowni Białystok od 23 marca funkcjonuje instalacja odzysku ciepła ze 
spalin kotła biomasowego. Jest to pierwsza taka instalacja działająca na 
skalę przemysłową w Polsce. W obszarze źródeł odnawialnych Grupa 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



kontynuuje budowę farm wiatrowych: Baczyna - 15 MW oraz Bardy 
II - 9-10 MW. Na bieżąco analizowane są również możliwości akwizy-
cji istniejących farm. 
W segmencie dystrybucji inwestycje dotyczą przede wszystkim po-
prawy niezawodności i obniżenia awaryjności sieci, poprawy wskaź-
ników SAIDI i SAIFI oraz rozwoju narzędzi informatycznych wspoma-
gających zarządzanie siecią.  
Źródło: CIRE.PL 

16.05.2015 Walczyli o Puchar XXXV-lecia  
NSZZ Solidarności Enea Gorzów Wlkp. 

Uczestnicy turnieju w Sulęcinie. 
Obchody XXXV-lecia powstania NSZZ Solidarność w Regionie 
Gorzowskim rozpoczęły się na sportowo. W Sulęcinie w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w wyremontowanej sali 
gimnastycznej spotkani się zwolennicy aktywnego wypoczynku by ry-
walizować w piłce siatkowej o Puchar XXXV-lecia Organizacji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Rywalizacja 
na parkiecie przebiegała w sportowej atmosferze, niestety dla Magdy 
skończyły się bardzo częstą kontuzją w grze w siatkówke, czyli skręce-
niem stawu skokowego. Tą drogą Magdzie życzymy szybkiego powrotu 
do zdrowia. Turniej był bardzo zacięty, o wynikach poszczególnych 
pojedynków często decydował tie break. Gospodarze turnieju okazali się 
bardzo niegościnni- zajęli dwa pierwsze miejsca. 

 
Wyniki turnieju: 
1-Rejon Dystrybucji Sulęcin 1  
( na zdjęciu obok) 
2- Rejon Dystrybucji Sulęcin 2  
3-Zarząd Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność 
4- Rejon Dystrybucji Dębno 
5-Solidarność Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
6.Rejon Dystrybucji Choszczno. 
 
Sędziowie zawodów wybrali najlep-
szych zawodników turnieju. Wśród 
kobiet najlepsza okazała się Mał-

gorzata Kos z Solidarności Centrali OD Gorzów Wlkp., a wśród 
mężczyzn Łukasz Strużyński z Rejonu Dystrybucji Sulęcin 1.  
( na zdjęciach poniżej) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszyscy uczestnicy od organizatorów otrzymali dyplomy, pamiątkowe 
statuetki oraz upominki. 
Po turnieju wszyscy uczestnicy  udali się do Nadleśnictwa w Ostrowie 
by w scenerii szkółki leśnej  uzupełnić płyny oraz kalorie .  
Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu  
Dystrybucji  Sulęcin i jej Przewodniczącemu  Tomaszowi Królowi 
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację. 
Więcej zdjęć z tego i innych turniejów: Nasza strona-Menu-
Aktualności 

19.05.2015 Obradowała KP Gorzów Wlkp.  
NSZZ Solidarność. 

W Sierakowie spotkali się członkowie 
Komisji Protestacyjno-Strajkowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebra-
nia i wysłuchaniu sprawozdania z działal-
ności przystąpiono do realizacji wcześniej 
przyjętego programu zebrania. Tematy 
poruszane podczas spotkania: 
1. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą 
w szeregi naszej organizacji przyjęto kolej-
ne dwie osoby.  
2.Rozmowy płacowe w GK Enea. Podsu-
mowano wyniki rozmów , a właściwie ich  
brak. Zobowiązano członków Komisji 
Międzyzakładowej (KM) z OD Gorzów 
Wlkp. do podjęcia zdecydowanych działań 
w celu realizacji decyzji podjętych na 

ostatnim posiedzeniu KM. 
3.Wysłuchano relacji z posiedzeń Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność  ( 16.04.2015, 22.04.2015, 5.05.2015 )  
4.Wybory prezydenckie. Podsumowano wyniki pierwszej tury, oraz 
omówiono umowę programową podpisaną przez KK i kandydata na 
Prezydenta RP–Andrzeja Dudę. 

Członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
5. Pozew Sądowy przeciwko Enea Operator. W Sądzie Rejonowy w 
Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa z powództwa  Pracownika z Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. w sprawie wynagrodzenia za pracę. 
Pozew dotyczył nie przyznania podwyżki w 2014 r. po powrocie ze 
świadczenia rehabilitacyjnego.  Sąd pod rygorem natychmiastowej wy-
konalności nakazał podwyższenie płacy zasadniczej Mirkowi  o kwotę 
zawartą w porozumieniu płacowym w 2014 oraz wypłatę rekompensaty  
tytułem utraconego wynagrodzenia za okres od maja 2014 r.  
6. Sytuacja w spółkach GK Enea. Omówiono sytuację w Enea: Opera-
tor, Centrum i Serwis. Do członków KP wpływa szereg  uwag dotyczą-
cych łamania prawa pracy. Docierają do nas informacje, że po zakoń-
czeniu kolejnej edycji PDO pracodawcy tworzą listy osób do zwol-
nień. Podejmowane też są kroki w celu wydzielania kolejnych służb 
do CUW. W tych sprawach KM NSZZ Solidarność wystąpiła z oficjal-
nymi pismami (treść na naszej stronie Menu-Aktualności).  Na spo-
tkaniach z zarządami podawane są nieprawdziwe informacje np. o 
utrzymaniu punktu monterskiego w Posterunku Energetycznym 
Trzciel. W Enea Centrum nagminne jest zmuszanie do pracy w nad-
godzinach bez ich wykazywania. Stany osobowe uniemożliwiaj ą 
wywiązanie się z nałożonych zadań w 8 godzinach. O sytuacji Enea 
Centrum należy powiadomić PIP oraz organy nadzorcze spółki. 
7. Działalność socjalna. Przyjęte  w tym roku nowe zasady pogorszyły 
dostępność do świadczeń socjalnych. Należy podjąć działania w celu 
przywrócenia zasad z lat poprzednich. Majątek socjalny (pismo w tej 
sprawie KM  NSZZ „S” dostępne na naszej stronie) 
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8. Sprawy różne:- Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej orga-
nizacji.-Ustalono termin spływu kajakowego 18-19.07.2015 r.- Omó-
wiono zasady korzystania z dodatkowej opieki medycznej w placów-
kach MSW. -Reprezentacja BOK Gorzów Wlkp. w KP. Zmiany organi-
zacyjne doprowadziły do sytuacji braku członka KP  z tej komórki. Te-
mat do załatwienia przez Prezydium, oraz na najbliższym Zjeździe De-
legatów.- Urny kontaktowe- postanowiono utrzymać ten sposób kontak-
tów z Załogami. 

22-24.05.2015 Praga + Grand Prix Czech na żużlu. 
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.  była 
organizatorem weekendu w Pradze. 
Podczas zwiedzania Pragi mogliśmy między innymi podziwiać: plac 
Wacława, plac Loretański. dzielnicę żydowską, Bramę Macieja, Hrad-
czany z uroczystą zmianą warty, katedrę, Pałac Wallensteina z ogroda-
mi, Rynek Staromiejski, Ratusz Staromiejski, zegar Orloj, Most Karola, 
Rynek Małej Strany.  

Uczestnicy wyjazdu na placu Wacława w Pradze. 
Kibice żużla mogli też uczestniczyć w Grand Prix Czech rozgrywanego 
na praskiej Markecie. Na podium stanęło dwóch Polaków Jarosław 

Hampel i Maciej Ja-
nowski, pozostał jed-
nak niedosyt, bo na 
najwyższym stopniu 
podium stanął Brytyj-
czyk Tai Woffinden.    

„Nasi” na Praskiej Markecie                                                                       
W drodze powrotnej zwiedziliśmy też muzeum Skody w Mlada Bole-
sław oraz uczestniczyliśmy w wyborach prezydenckich w Szprotawie. 

Więcej zdjęć z Pragi na naszej stronie-Menu-Aktualności 

24.05.2015 Andrzej Duda  
Prezydentem RP. 

Polska potrzebuje zmian, taki jednoznaczny 
sygnał dali Polscy rządzącej koalicji PO 
PSL. Mimo frontalnego ataku medialnego 
tych dla których w „Polsce przeżywamy 
złoty okres” -celebryci, sportowcy, akto-
rzy, dziennikarze mediów głównego nur-
tu, Polacy dali czerwoną kartkę urzędujące-

mu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Wśród wymienio-
nych grup na całe szczęście są wyjątki. Kolejny raz sondażownie się 
nie popisały. Do końca twierdziły ,że obaj kandydaci idą łeb w łeb, a 
o końcowym wyniku zadecydują pojedyncze głosy.  
Andrzeja Duda, zdobył w drugiej turze wyborów 51,55 % 
ważnych głosów, a Bronisława Komorowskiego poparło 48,45 
% wyborców. Frekwencja wyniosła 55,34 % 

Głosowanie przeprowadzono w 27 817 obwodach głosowania. Upraw-
nionych do głosowania było 30 709 281 wyborców. Oddano 16 993 
169 głosów, w tym ważnych było 16 742 938 (98,53 proc.), a nieważ-
nych 250 231 (1,47 proc.).  
Zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich w dwóch okręgach 

obejmujących całe woj. lubuskie został Bronisław Komorowski. W 
okręgu zielonogórskim uzyskał 60,33 proc. głosów, w gorzowskim - 
59,87 proc. Andrzej Duda zdobył 39,67 proc. w okręgu zielonogór-
skim, a w gorzowskim 40,13 proc. Frekwencja w regionie wyniosła 
49,62 proc. 
Andrzej Duda otrzymał 8 630 627 głosów ważnych (51,55 proc. liczby 
głosów ważnych), a Bronisław Komorowski - 8 112 311 głosów waż-
nych (48,45 proc. liczby głosów ważnych). 

Komentarz do wyborów. 
Stało się niemożliwe! Mówiąc językiem Michnika: gówniarze wygrali. 
Oddolnie zorganizowany naród wygrał powstanie z narzuconą mu po 
1989 r. kastą panującą. To sukces nas wszystkich. Od najstarszych, 
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naszych wspaniałych bohaterów, takich jak Janusz Brochwicz Lewiń-
ski „Gryf” i rodziny Żołnierzy Wyklętych na czele z Zofią Pilecką, 
którzy byli dla nas drogowskazem. Po najmłodszych, co walczyli na 
Facebooku, robili filmiki na YouTube, byli na wiecach Komorowskie-
go. Od moherowych babć ze zmarszczkami na twarzy po wytatuowa-
nych kiboli, rockandrollowy elektorat Kukiza i emigrantów na zmywa-
ku. Cud tego zwycięstwa polega na tym, że choć byliśmy tak inni, nie 
daliśmy się podzielić. To jest także sukces naszych wspaniałych koleża-
nek i kolegów pracujących nierzadko za psie pieniądze, wypłacane z 
opóźnieniem, w niezależnych mediach. W czasach wojen hybrydowych 
wojny informacyjne mają znaczenie kluczowe. W tych wojnach też 
można zachować się jak trzeba albo zdezerterować. Jest jasne, że kasta 
uprzywilejowanych tak tego nie zostawi. Jej ataki na prezydenta Dudę 
będą wściekłe. Ale jeśli nadal nie damy się podzielić, wygramy kolejne 
bitwy!       Autor: Piotr Lisewicz  

26.05.2015 Stanowisko Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w sprawie 

sytuacji w Enea Centrum. 

Sytuacja związana wprowadzaniem na siłę Centrum Usług Wspólnych 
w grupie Enea doprowadziła do patologii, które skutkują łamaniem 
prawa w Enea Centrum. 
Od początku roku na spotkaniach z Zarządem Enea Centrum zwracali-
śmy uwagę, na chaos jaki powstał po przekazaniu zadań do CUW i 
wprowadzaniem na siłę w jednym czasie kilkunastu nowych instru-
mentów informatycznych bez odpowiednich szkoleń. Uspakajano 
nas ,że jest to okres przejściowy. Niestety z docierających do nas infor-
macji wynika, że sytuacja zamiast poprawie uległa pogorszeniu. Pra-
cownikom nakłada się zakresy obowiązków oraz niewykonalne ter-
miny wywiązania się z nich.  Troska o klientów i właściwy wizerunek 
firmy powoduje, że często kosztem rodziny pracownicy próbują łago-
dzić piętrzące się problemy. Coraz częściej odbywa się to też kosztem 
ich zdrowia. ( nerwy, stres, codzienna praca w nadgodzinach). Po-
nadnormatywna praca jest niewykazywana. Pracownikom próbuje się 
wmówić, że to ich nieudolność powoduje generowanie nadgodzin, 
dlatego mają pozostawać po godzinach i wywiązać się z nałożonych 
niewykonalnych zadań. Temat ten wielokrotnie sygnalizowaliśmy na 
spotkaniach z Zarządem. Pracodawca zbywał nas, prosząc o nazwiska 
osób. Zastraszenie, obawa o miejsce pracy powoduje, że pracownicy nie 
godzą się na podawanie swoich nazwisk. Dodatkowo koordynatorom 
oraz kierownikom sugeruje się ,że z racji pełnionych funkcji mają 
nienormowany czas pracy. Co jest kolejnym przykładem łamania pra-
wa. Pracodawca posiada instrumenty informatyczne , które monito-
ruj ą czas pracy i wie doskonale ilu pracowników pozostaje w pracy 
po godzinach. Zaistniała sytuacja jest mu na rękę, dlatego toleruje 
łamanie prawa. Dodatkowo w BOK-ach nakłada się limity umów lojal-
nościowych co odbywa się kosztem klientów-wydłużanie się kolejek. 
Zmusza się też pracowników do uczestnictwa w „dobrowolnych” kon-
kursach wynikowych, co jest totalną bzdurą. Zaistniała sytuacja do-
prowadza do nerwic skutkujących zwolnieniami, też od psychiatry. 
 Powstaniu CUW towarzyszyła psychoza, zastraszanie , oraz kłamstwa, 
że nikt na niczym nie straci. Pracodawca planuje kolejne zmiany, 
które maja się odbyć kosztem rodzin pracowników. BOK-i od lipca 
2015 r. mają pracować w godzinach 9.00-17.00. Wywołało to już 
grupowe protesty przesłane do Enea Centrum. Podkreślamy, że nie 
ma zgody na zmianę godzin pracy w BOK-ach. 
 Chaos, stresy, nerwice naszym zdaniem spowodowane są: 
- brakiem porozumienia ze stroną społeczną przed powstaniem 

CUW, -wprowadzaniem na siłę nieprzygotowanych projektów in-
formatycznych, -braku odpowiednich szkoleń, -nakładaniem na 
pracowników niewykonalnych zadań,  -niedoborami kadrowymi po 
przeprowadzonych kolejnych edycjach PDO, 
Wszystko to  oprócz skutków społecznych powoduje pogorszenie jako-
ści obsługi klienta ( szczególnie w małych BOK-ach) 
Jak widać z przytoczonych faktów funkcjonujące w Grupie Kapitałowej 
Enea Kodeks Dobrych Praktyk i Kodeks Etyki to czysta fikcja. 
Nie można dalej tolerować zaistniałej sytuacji, bo może to doprowa-
dzić do tragedii. 
Dlatego zwracamy się do wszystkich adresatów w/w stanowiska o 
podjęcie w trybie pilnym zdecydowanych działań mających na celu 
uzdrowienie tej  patologicznej sytuacji. 
Stanowisko takiej treści zostało przesłane do Zarządów: Enea S.A. Enea 
Centrum oraz Rady Nadzorczej Enea S.A. i Państwowej Inspekcji Pracy 
w Poznaniu. 

29.05.2015 Przygraniczna wymiana  
doświadczeń w pracy związkowej. 

W Sulęcinie spotkali się związkowcy z Niemiec (Verdi) i Polski (NSZZ 
Solidarność) by rozmawiać o problemach branży transportowej, poczto-
wej oraz innych występujących  w regionach przygranicznych. Płaca 
minimalna w Polsce i minimalna godzinowa stawka w Niemczech, za-
robki menagerów między innymi na takie tematy dyskutowali związ-
kowcy. Rozmawiano też o ważnych wydarzeniach politycznych, ak-
cjach strajkowych oraz o wspólnych akcjach na terenach przygranicz-
nych. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze, każdy z 
uczestników poszerzył swoje wiadomości dotyczące pracy związkowej. 
Wszyscy byli zgodni, podobne spotkania trzeba kontynuować we 
wszystkich branżach. 

Uczestnicy spotkania w Sulęcinie. 
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POZNAJ SWOJE PRAWA 
=================================================== 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
                           FUNDUSZ NAGRÓD                                             
Art. 31                                                                                       
1.W ramach ustalonych budżetów wynagrodzeń mogą być two-
rzone fundusze nagród w ENEA.                                              
2.W jednostkach organizacyjnych spółki w ramach ustalonych 
budżetów wynagrodzeń na dany rok tworzy się fundusz nagród z 
przeznaczeniem na nagradzanie pracowników, z wyłączeniem 
pracowników grupy zarządzania.                                          
3.Nagrody mają charakter uznaniowy.                                     
4.Na wniosek bezpośredniego przełożonego nagrody mogą być 
przyznane: a) za realizację zadań zleconych przez przełożonych, 
nie związanych ze zwykłym zakresem obowiązków pracownika, 
b) za realizację projektów innowacyjnych przysparzających ko-
rzyści dla działalności gospodarczej ENEA, w tym m.in.: organi-
zacyjnych, ekonomicznych, technologicznych, c) za realizację 
dodatkowych zadań i usług na zewnątrz ENEA i podjętych z 
własnej inicjatywy w jednostce organizacyjnej spółki, d) za efek-
tywny udział w pracach zespołów problemowych powoływanych 
przez zarząd, e) za przyznane odznaczenia państwowe, resorto-
we, zakładowe nadane z inicjatywy strony Pracodawcy oraz 
związków zawodowych. 

5. Wysokość funduszu na nagrody w ENEA S.A. wynosi 1,0% 
funduszu wynagrodzeń ENEA S.A. 
6.Podstawą wyliczenia funduszu nagród jest budżet wynagro-
dzeń odpowiednio w ENEA, lub w danej jednostce organizacyj-
nej spółki. 
7.Fundusz na nagrody w ENEA S.A. jest dzielony według poniż-
szych zasad: a) 25% funduszu do dyspozycji Zarządu, b) 30% do 
dyspozycji Dyrektora jednostki organizacyjnej spółki na pozio-
mie Oddziału lub Departamentu, c) 45% do dyspozycji Dyrekto-
ra/Kierownika jednostki organizacyjnej na poziomie Zakładów i 
Rejonów.  
8.Budżety wynagrodzeń i poziom funduszu nagród na dany rok 
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki ENEA 
S.A. określa się każdorazowo w ramach porozumienia płacowe-
go z organizacjami związkowymi. 
9.Fundusz nagród może być zmieniony za zgodą partnerów spo-
łecznych. W przypadku zwiększenia funduszu nagród, zwiększe-
nie nie może obciążać ustalonego na dany rok wskaźnika przyro-
stu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.  
10.Osoby wymienione w ust. 7 składają odpowiednim organiza-
cjom związkowym informacje do 15 grudnia każdego roku o 
wykorzystaniu przyznanego im funduszu na nagrody. 
W przypadku nie wykorzystania funduszu nagród, a także innych 
wolnych, pozostających w dyspozycji środków w ramach przy-
znanego budżetu, wymienione osoby decydują w uzgodnieniu z 
odpowiednią organizacją związkową sposób wypłacenia pozo-
stałych środków. 
============================================== 

PRZEGLĄD PRASY 
=================================================== 

Ceny energii elektrycznej w UE 
Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w krajach UE 
wzrosły średnio 2,9 proc. do poziomu 20,8 euro za 100 kWh - wynika 
z danych Eurostatu, które dotyczą drugiej połowy ubiegłego toku. 
Wzrost cen energii elektrycznej od 2008 roku sięga 30 proc. 
Jak podał Eurostat, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domo-
wych w II połowie 2014 roku wahały się w przedziale od 9 euro za 

100 kWh w Bułgarii ponad 30 euro za 100 kWh w Danii. Przy śred-
niej unijnej na poziomie 20,8 euro za 100 kWh w Polsce ceny kształto-
wały się na poziomie 14,1 euro za 100 kWh. W okresie od końca 2013 
do końca 2014 ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 
UE wzrosły średnio o 2,9 proc.  
Spośród wszystkich państwach członkowskich UE najwyższy wzrost 
cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w walucie kra-
jowej w 2014 roku miał miejsce we Francji (+10,2 proc.), następnie 
w Luksemburgu (+5,6 proc.), w Irlandii (+5,4 proc.), w Grecji (+5,2 
proc.), Portugalii (+4,7 proc.), Wielka Brytania (+ 4,6 proc.) i Hiszpanii 
(+4,1 proc.). Natomiast najbardziej zauważalne spadki zaobserwowano 
na Malcie (-26,2 proc.), w Czechach (-10,2 proc.), na Węgrzech (-9,9 
proc.), Holandii (-9,6 proc.), na Słowacji (-9,2 proc.) i w Belgia (-7,8 
proc.). W Polsce w tym okresie według danych Eurostatu ceny dla 
gospodarstw domowych spadały średnio o 2,6 proc. do poziomu 59 
zł za 100 kWh.  
Biorąc pod uwagę cenę energii elektrycznej wyrażoną według wskaźni-
ka PPS (wskaźnik siły nabywczej, który eliminuje różnice ogólnego 
poziomu cen między krajami) na koniec ubiegłego roku najniższe 
ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych odnotowano w 
Finlandii (12,4 na 100 kWh PPS) oraz na Łotwie (13,7) i w Luksem-
burgu (14,2), a najwyższe w Niemczech (28,2), na Cyprze i w Portugalii 
(po 27,4) oraz Hiszpanii (26,0). W Polsce cena energii według wskaź-
nika PPS wyniosła w tym okresie 24,3 PPS za 100 kWh, co stawia 
nas w grupie krajów, gdzie energia dla gospodarstw domowych była 
droga. 
Jednocześnie Eurostat zwrócił uwagę, na różną skalę udziału podatków i 
opłat w cenie energii elektrycznej w poszczególnych krajach członkow-
skich. Najwyższy odnotowano w Danii, gdzie obciążenia podatkowe 
stanowią 57 proc. i Niemczech - 52 proc. ceny, a najniższy na Malcie i 
W. Wielkiej Brytanii- 5 proc. Dla Polski udział obciążeń podatko-
wych według Eurostatu wyniósł 22 proc., a średnio dla krajów UE 
był bliski jednej trzeciej (32 proc.)  
Źródło CIRE 
=================================================== 

JEST NAS CORAZ MNIEJ 
 

Czwarty rok z rzędu kurczy się liczba ludności Polski. Ze wstępnych 
szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym 
kwartale tego roku urodziło się ok. 90 tys. dzieci czyli o prawie tysiąc 
mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie wzrosła 
liczba zgonów. Jest nas coraz mniej. 
Jeśli ta tendencja utrzyma się w następnych kwartałach, wówczas przy-
spieszy spadek ludności naszego kraju, informuje "Dziennik. Gazeta 
Prawna". Stabilny rozwój demograficzny zapewnia wskaźnik dzietności 
wynoszący 2,1–2,15, który uzyskuje się, gdy na 100 kobiet przypada 
210–215 noworodków. W Polsce wkrótce wyniesie on poniżej 1,3, czyli 
na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypadnie tylko ok. 130 urodzonych 
dzieci. Oznacza to, że przyspiesza proces starzenia społeczeństwa. 
Ponieważ jednocześnie w pierwszym kwartale wzrosła liczba zgonów 
( zarejestrowano ich ok. 3,5 tys. więcej niż w roku poprzednim) przyrost 
naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów) był w 
pierwszym kwartale tego roku ujemny i wyniósł minus 11 tys. To ozna-
cza, że znowu zmniejszyła się liczba ludności w Polsce. Po uwzględnie-
niu salda emigracji zagranicznych w na pobyt stały wynosi 38,4 mln. 
 - Emigracja to ogromny problem dla naszego kraju. W tej chwili mamy 
sytuację krytyczną - mówi Piotr Duda, przewodniczący KK i zwraca 
uwagę, że  emigranci za granicą płacą podatki, składki, tam zakładają 
rodziny. Podkreśla, że "  nie tędy droga" - Polacy wyjeżdżają bo muszą, a 
nie dlatego, że chcą. To jest sytuacja niedopuszczalna - tłumaczy lider " 
Solidarności" – Niedawno marszałek Sikorski apelował do Polaków, by 
wracali do kraju. Ja jednak pytam, do czego oni mają wracać? Wiemy, 
jak wygląda rynek pracy, jak żyje się w Polsce, jakie są możliwości dla 
młodych. Nie dziwię się, że emigrantów nie ciągnie do kraju.  
Minister Kosiniak-Kamysz rzeczywiście mówił, że bezrobocie spada. I 
to zrozumiałe, jeśli część ludzi wypada w ogóle z obszaru bezrobocia, 
ponieważ nie rejestruje się, ale wyjeżdża, zasilając armię tych, którzy 
nie pracują dla naszego kraju, ale obcego - kończy szef Związku. 
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Warto opodatkować zagraniczne banki,  
hipermarkety i wspierać rodzimy kapitał!  

MFW ostatecznie przyznało rację Orbanowi! 
Jakież zaskoczenie musieli przeżyć eurokraci z Brukseli, kiedy w ich 
ręce wpadł najnowszy raport Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego (MFW), który chwali Węgry za niezwykle skuteczną - jak się 
okazało - politykę makroekonomiczną. Wychodzi więc na to, że - 
wbrew temu co mówią unijni liderzy - warto opodatkować zagraniczne 
banki, hipermarkety, koncerny medialne i teleinformatyczne, a przy 
okazji wspierać rozwój rodzimego kapitału. Ciekawe czy politycy Plat-
formy Obywatelskiej kiedykolwiek to zrozumieją? 
    
Victor Orban, po przejęciu na Węgrzech władzy z rąk zdemoralizowa-
nej pro-europejskiej lewicy, zaczął wprowadzać gruntowne reformy 
kraju o charakterze strukturalno-gospodarczym. Co jednak istotne - 
węgierski rząd koszty tych reform w większości przerzucił na zagra-
niczne koncerny, banki i hipermarkety. Nowe podatki dotykały 
przede wszystkim zagranicznych firm działających na terytorium 
Węgier. Niektóre z nich były wręcz punktowo nakierowane na konkret-
ne koncerny, których siedziby mieściły się we Wiedniu, Berlinie czy 
Paryżu (np. 50 proc. podatek od zysków z reklam naliczany po przekro-
czeniu odpowiednio wysokiej kwoty zysku; w praktyce dotykał on jedy-
nie zagranicznych koncernów medialnych, bowiem tylko one przekra-
czały określoną granicę zysku z publikowanych reklam). W tym kontek-
ście nie powinny dziwić ostre protesty brukselskich eurokratów, którzy - 
wylewając pomyje na węgierskim rządzie - przede wszystkim występo-
wali w obronie własnych państw narodowych. To one traciły bowiem 
na nowej polityce Orbana grube miliardy euro łatwego do tej pory 
zysku. 
I tu niespodzianka! Po kilku latach nieustającego hejtu ze strony 
Brukseli i unijnich neofitów, okazało się, że Orban miał rację. Je-
go polityka makroekonomiczna, której jednym z głównych elementów 
było zmuszanie zagranicznych podmiotów działających na terytorium 
Węgier do partycypacji w kosztach funkcjonowania państwa, przyniosła 
całkiem przyzwoite rezultaty. Ograniczenie drenażu kapitału poza 
granice oraz wspieranie rodzimego biznesu stało się podstawą do 
trwałego wzrostu i gospodarczej odbudowy. Docenił to także - do tej 
pory krytyczny Węgrom - MFW. W wydanym raporcie przedstawiciele 
tej organizacji pochwalili politykę gospodarczą rządu Orbana stwierdza-
jąc, że: "Węgierska gospodarka systematycznie się rozwija dzięki 
korzystnej polityce makroekonomicznej". Powstaje pytanie - czy 
rządzący Polską już 8 rok z  rzędu przedstawiciele Platformy Oby-
watelskiej oraz PSL kiedykolwiek zrozumieją, że to rodzimy kapitał 
oraz silna i suwerenna gospodarka krajowa są podstawą trwałego 
dobrobytu?  
=================================================== 

Gigantyczny wzrost zadłużenia Polski w 2014 r. Rząd 
zadłużył nas na kolejne 72 miliardy złotych! 

Wygląda na to, że dokonana w ubiegłym roku grabież oszczędności 
Polaków zgromadzonych w OFE tylko rozzuchwaliła rządzących nami 
polityków Platformy i PSL. Okazuje się, że po wyłączeniu efektu umo-
rzenia obligacji skarbowych związanych z grabieżą OFE zadłużenie 
naszego państwa wzrosło aż o 72 miliardy złotych! By żyło się lepiej... 
zagranicznym wierzycielom Polski! 
Jeśli nie uwzględnimy skutków rządowego "  skoku na OFE", to zgodnie z 
oficjalnymi statystykami Ministerstwa Finansów zadłużenie Polski w 
ubiegłym roku wzrosło aż o 72,09 mld zł, czyli o 8,6 proc. w stosunku 
do 2013 r. Wynikało to głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych 
budżetu państwa i rolowania zadłużenia (+43,3 mld zł), osłabienia kur-
su złotego w stosunku do walut, w których rząd zaciągał pożyczki 
(+13,8 mld zł) oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych na 2015 r. 
(+12,7 mld zł).  
Co ciekawe - w tym roku zapadalność (czyli moment, kiedy dług należy 
oddać) osiągnie aż 78,1 mld zł pożyczek i obligacji zaciągniętych w 
latach poprzednich. Uwzględniając dotychczasową politykę rządu pole-
gającą na ciągłym rolowaniu zapadalnego długu (tj. zaciąganiu nowych 
pożyczek na poczet spłaty starych) niewykluczone, że ekipa Platformy 
pobije rekord pod względem wysokości zaciągniętych długów w ciągu 

jednego roku. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby to 
rządzący odpowiadali za spłatę tych zobowiązań. Niestety za regulowa-
nie długów odpowiadają własnym majątkiem wszyscy Polacy. To ich 
ciężko zarobione pieniądze, uprzednio zabrane w podatkach, są przeka-
zywane przez rząd na konta zagranicznych wierzycieli tytułem spłaty 
zadłużenia. To zwykli Polacy, a nie rządzący krajem politycy Platformy i 
PSL, są również najbardziej narażeni na niekorzystne konsekwencje 
gigantycznego długu, który nie dość, że wpływa to na wysokość płaco-
nych przez nich podatków, to jeszcze determinuje sposób wydatkowania 
pieniędzy przez państwo. Zamiast na infrastrukturę, innowacyjność, 
służbę zdrowia czy bezpieczeństwo - rząd najwięcej środków zabranych 
podatnikom kieruje na konta wierzycieli naszego kraju.  
By żyło im się lepiej... 
=================================================== 

Pracujemy prawie najdłużej w UE. 
Jak wynika z komunikatu Komisji Europejskiej, jesteśmy drugim naj-
bardziej zapracowanym narodem w Europie. Średnio spędzamy w 
pracy 42,5 godziny tygodniowo. Wyprzedzają nas tylko Grecy, którzy 
na pracę poświęcają 43,9 godziny tygodniowo. Najmniej czasu w pracy 
spędzają mieszkańcy Finlandii i Francji. Średnio jest to 39,5 godz.   
tygodniowo  

ZAPRASZAMY NA STRON Ę 
www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

NAPRAWDĘ WARTO 

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

Jak brzmi dewiza Zielonej Wyspy? Bull, Horror, Obczyzna. 
* 
Jaki tytuł nosi ulubiony film Komorowskiego? Łowca jeleni. 
* 
Czym się różni Zielona Wyspa od późnego PRL? Kolejki po szynkę i 
kawę zastąpiły te po zdrowie i życie. 
* 
Jak brzmi dewiza liberałów z PO? Praca do 67 roku życia czyni 
wolnym   

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

Lata 70Lata 70Lata 70---te Pochód 1 majowy w Gorzowie Wlkp.te Pochód 1 majowy w Gorzowie Wlkp.te Pochód 1 majowy w Gorzowie Wlkp.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

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

Przedwojenny Gorzów Wlkp.Przedwojenny Gorzów Wlkp.Przedwojenny Gorzów Wlkp.———LandsbergLandsbergLandsberg   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-16,55  zł  wartość akcji Enea 28.05.2015 r.  godz.11.40 
-265 mln. zł wyniósł zysk netto GK Enea za I kwartał 2015 r.   
                           Wzrost o 25,4 % w porównaniu do roku ubiegłego 
-2,6 mld. zł. wpłynie do budżetu z  energetyki ( dywidendy za 2014 r.)       
                            W tym Enea - prawie 107 mln zł 
-14,1 euro za 100 kWh. cena energii elektrycznej w Polsce.  
                                  Średnia w UE 20,8 euro.  
-90 tys. dzieci urodziło się pierwszym kwartale tego roku. Prawie 
tysiąc mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku 
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