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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
4.09.2015 Pikieta przed siedzibą Taurona 

Zaprzestania likwidacji miejsc pracy oraz wzrostu płac zasadni-
czych w 2015 r. zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbioro-
wych domagali się m.in. związkowcy, którzy w piątek w Katowicach 
pikietowali przed siedziba Taurona Polska Energia.  

Oprócz zaprzestania likwidacji miejsc pracy, związkowcy w zaprezento-
wanej w piątek petycji zamieścili też szereg innych punktów, które do-
tyczą m.in. zawarcia porozumienia określającego zasady wzrostu wyna-
grodzeń, w tym zasadniczych - na co najmniej 5 lat, wzrostu płac zasad-
niczych w 2015 r. zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbioro-
wych i rozpoczęcia "właściwego dialogu" ze stroną społeczną. 
Jak powiedział rzecznik prasowy Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
Grupy Tauron Polska Energia Eugeniusz Marciszak, protest odbył się 
przed siedzibą Tauron Polska Energia z udziałem pracowników i związ-
kowców (zorganizowały go centrale związkowe działające w Tauron 
Polska Energia, które zawiązały Komitet: Solidarność, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych). Według śląsko-dąbrowskiej "S" przed 
siedzibą firmy zebrało się ok. 2,5 tys. osób. 

             Uczestnicy pikiety przed siedzibą Taurona w Katowicach 
"Ze względu na dobre wyniki ekonomiczne firmy domagamy się m.in. 
wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o ok. 200 zł na etat, czyli po 
ok. 1 zł więcej za godzinę pracy. To jest oczywiście propozycja do 
negocjacji" - powiedział Marciszak.  
Rzecznik komitetu zaznaczył, że "w firmie, w której pracuje się na 
wynik, pożądane jest, by dzielić się sukcesem z pracownikami". 
Dodał, że "apanaże zarządu rosną, a wynagrodzenia pracowników 
nie",  dlatego domagają się "zapisów, które doprowadzą do stworzenia 
platformy, która będzie stosowana w negocjacjach płacowych". 

4.09.2015 Senat odrzucił wniosek o referendum. 
1.09.2015 w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta 
Andrzeja Dudy z inicjatorami obywatelskich inicjatyw referendalnych w 
sprawie wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego sześciolatków i 
Lasów Państwowych.  Z zaproszenia prezydenta skorzystali: szef "S" 
Piotr Duda, Tomasz i Karolina Elbanowscy oraz organizatorzy ak-

cji na rzecz referendum ws. Lasów Państwowych. W spotkaniu bra-
ła także udział kandydatka PiS na premiera Beata Szydło. 
Beata Szydło powiedziała po spotkaniu, że prezydent wysłuchał argu-
mentów, przedstawił swoje. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości przyzna-
ła, że dopisanie pytań do referendum 6 września jest przez niektórych 
kontestowane. Szef Solidarności Piotr Duda zaproponował, by zorga-
nizować kolejne referendum wraz z wyborami parlamentarnymi 25 
października. 

Uczestnicy spotkania u Prezydenta A.Dudy 
Piotr Duda przed spotkaniem podkreślał, że przyszedł do prezydenta 
Andrzeja Dudy jako "pełnomocnik trzech milionów obywateli", 
którzy poparli wniosek o referendum ws. reformy emerytalnej.  Wy-
raził nadzieję, że prezydent "wsłucha się w jego spostrzeżenia". - 
Idę do prezydenta z konkretną propozycją.  
Z kolei Tomasz Elbanowski przypomniał, że dwa lata temu złożono 
w Sejmie milion podpisów w sprawie referendum edukacyjnego, 
dotyczącego obowiązku szkolnego 6-latków i likwidacji gimnazjów. 
- Czekamy na realizację – dodał 
NSZZ "Solidarność" chciała w 2012 roku, aby w referendum Polacy 
wypowiedzieli się, czy są za utrzymaniem wieku emerytalnego 
(zanim podniesiono go do 67. roku życia), czyli 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn. "S" zebrała pod wnioskiem  ponad 2,5  mln pod-
pisów. Sejm wniosku nie poparł. 
Do stycznia 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie w su-
mie ponad 2,5 mln podpisów o przeprowadzenie ogólnopolskiego 
referendum ws. Lasów Państwowych; formalnie jest to inicjatywa 
obywatelska. Polacy mieliby odpowiedzieć na pytanie m.in. dot. finan-
sowania Lasów Państwowych. 
Z wnioskiem do prezydenta, by do wrześniowego referendum dopisać 
trzy pytania: o wiek emerytalny, obowiązek szkolny 6-latków i Lasy 
Państwowe, zwróciła się wiceprezes PiS Beata Szydło. 
Prezydent skierował do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu 
ogólnokrajowego referendum, które miałoby się odbyć 25 października 
br. w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby odpowiedzieć na 
trzy pytania: czy są „za obniżeniem wieku emerytalnego i powiąza-
niem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy”, czy są „za utrzy-
maniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” i czy są „za przywróce-
niem powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego od siódmego 
roku życia”. 

. "Solidarność" od rana pikietowała przed parlamentem, (zdjęcie powyżej) 
domagając się od senatorów pozytywnej decyzji w sprawie wniosku 
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prezydenta Dudy.- Atakuje się prezydenta za to, czego nie zrobiła koali-
cja rządowa PO i PSL - wyjaśnia przewodniczący KK - To jest referen-
dum obywatelskie w bardzo ważnych sprawach dla społeczeństwa. 
Mam nadzieję, że senat uszanuje to, co pan prezydent chce zrobić, 
czyli dać się wypowiedzieć społeczeństwu. 

P. Duda i K. Hańbicki na pikiecie w Warszawie 
Niestety, Senat odrzucił wniosek prezydenta Andrzeja Dudy o prze-
prowadzeniu dodatkowego referendum w październiku. Za przyj ę-
ciem wniosku było 35 senatorów, przeciw 53, a 2 wstrzymało się od 
głosu. Kilka tysięcy związkowców pikietujących przed parlamentem 
przyjęło ten wynik z oburzeniem. 

- To skandal! Pokazali, że mają nas w nosie - mówił po ogłoszeniu 
wyniku głosowania Piotr Duda, szef "Solidarności". - Ekipa rządząca, a 
w szczególności Platforma Obywatelska traktuje państwo jak własny 
folwark. Pokazuje, jak dba o obywateli, jak dba o te 6 milionów Pola-
ków, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskami o referenda. Tak nie 
może być! Mam nadzieję, że szybko zmienimy tę władzę i przyjdzie 
kolejna, która będzie służyć społeczeństwu. Wiemy, co zrobimy 25 
października - zapowiada lider Związku. 

6.09.2015 Referendum Komorowskiego- 
 kosztowna hucpa. 

20.05.2015 senat przegłosował wniosek prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego o referendum. Wniosek został złożony podczas kampa-
nii prezydenckiej ( przed II turą wyborów)  Projekt poparło 57 senato-
rów z PO i PSL, dwóch niezależnych oraz jeden z PiS. Reszta senato-
rów zbojkotowała głosowanie twierdząc, że wniosek prezydenta jest 
niekonstytucyjny. Referendum odbyło się 6 września.  

 
 Pytania referendalne: czy 
jesteśmy "za wprowadze-
niem jednomandatowych 
okręgów wyborczych 
w wyborach do Sejmu RP"; 
czy jesteśmy "za utrzyma-
niem dotychczasowego spo-
sobu finansowania partii 
politycznych z budżetu pań-

stwa" i czy jesteśmy "za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzyga-
nia wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na 
korzyść podatnika".  

Referendum, wymyślone z dnia na dzień przez Bronisława Komorow-
skiego oraz jego doradców, a następnie przegłosowane przez senatorów 
Platformy Obywatelskiej, okazało się spektakularną porażką. Zdecy-
dowana większość wyborców odmówiła udziału w kosztownej – war-
tej około stu milionów złotych – hucpie, przygotowanej przez byłego 
prezydenta i jego polityczne zaplecze. 

 WYNIKI REFERENDUM: Frekwencja wyniosła: 7,80 proc. Pyta-
nie dotyczące JOW- TAK odpowiedziało: 78,75 proc. Pytanie doty-
czące finansowania partii - TAK odpowiedziało: 17,37 proc. Pytanie 
dotyczące podatków - TAK odpowiedziało: 94,51 proc. 
 

6.09.2015 Msza Święta za Gorzowskich  
Energetyków. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją  Energetycy  z terenu działania Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się w kościele by wspólnie pomo-
dlić się w intencji byłych i obecnych Pracowników energetyki.  Tego-
roczna Msza odbyła się parafii Trójcy Świętej  przy ulicy Kostrzyń-
skiej w Gorzowie Wlkp.( zdjęcie powyżej) 
Inicjatorem modlitewnego spotkania była Wspólnota Duszpasterstwa 

Energetyków „NAZARET”.  Uroczystej 
Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Adam 
Dyczkowski  w koncelebrze z proboszczem 
tutejszej parafii ks. Henrykiem Jacuńskim. 
Uroczysta liturgia , która wpisywała się w 
obchody Dnia Energetyka odbyła się w 70 
rocznicę powstania Energetyki Gorzowskiej. 
Czynnie uczestniczyli w niej byli i obecni 
Pracownicy energetyki, Delegacja  Gorzow-
skiego SEP-u oraz przedstawiciele NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. , z pocztem 
sztandarowym ( na zdjęciu obok). Po mszy 
„starzy znajomi” spotkali się pod kościołem i 
powspominali „stare dobre czasy”  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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10-11.09.2015 Zjazd Delegatów  
OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

Delegaci na Sali obrad w Zdroisku 
W Zdroisku w ramach obchodów jubileuszu XXXV -lecia NSZZ 
Solidarność odbył się Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. W okolicznościowym spotka-
niu uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki -Kazimierz Grajcarek, Przewodniczący 
Zarządu Regionu Gorzów Wlkp.-Jarosław Porwich, Sekretarz Ko-
misji Mi ędzyzakładowej -Maciej Wiśniewski, Przewodniczący Or-
ganizacji Podzakładowej z Bydgoszczy-Grzegorz Skiba, byli Prze-
wodniczący NSZZ Solidarność ZE Gorzów-Marian Pawlak, Tade-
usz Langowski, Bogumiła Strzelecka, Czesław Szablewski, oraz 
dyrektorzy-Edward Bułkowski, Artur Zaborski, Mariusz  Łukow-
ski, Sławomir Bielecki. 

Od lewej:  T.Langowski, M.Pawlak, Cz.Szablewski, B.Strzelecka, K.Grajcarek. 
Zebrani wysłuchali archiwalnego „słowa Bożego” wygłoszonego przez 
śp. Ks. Witolda Andrzejewskiego w 2005 r. Mimo upływu 10 lat więk-
szość tematów poruszonych przez Ks. Witolda pozostała nadal aktual-
na. Po tej uczcie duchowej przystąpiono do realizacji programu zebra-
nia. Wysłuchano referatu okolicznościowego przedstawionego przez 
Krzysztofa Gonerskiego. Zaproszeni goście skierowali do zebranych 
swoje przemyślenia związane nie tylko z obchodzonym jubileuszem.  
Wolne głosy i dyskusja z sali dotyczyła problemów z jakimi obecnie 
borykają się Pracownicy, oraz obecnej sytuacji w  kraju. Czas na zmia-
ny tak można podsumować wnioski z tej dyskusji. W przerwach 
uczestnicy spotkania  mogli zapoznać się w okolicznościową wystawą 
przygotowaną przez organizatorów. 

W trakcje zjazdu zebrali 
się również członkowie 
Komisji Podzakładowej
( na zdjęciu obok) i załatwi-
li najpilniejsze tematy, 
których trochę się zebrało 
podczas przerwy waka-
cyjnej. Więcej zdjęć na 
naszej stronie:  
Menu-Aktualności 

13.09.2015 -17 Bieg Solidarności. 

W ramach obchodów XXXV –lecia powstania NSZZ Solidarność w 
Gorzowie Wlkp. odbył się „17 Bieg Solidarności”.  Startem i metą 
biegu był „Biały Krzyż Solidarności” przy gorzowskiej Katedrze. 
Uczestnicy mieli do przebiegnięcia dystans 3,5 km.  
Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Jarosław 
Porwich  nie ukrywał zadowolenia z bardzo dużego zainteresowania 
biegiem. Celem tego biegu było nie tylko upamiętnienie XXXV roczni-
cy powstania "Solidarności", ale także aktywizowanie osób dorosłych 
do aktywności fizycznej, i promocja Gorzowa jako miasta przyjaznego 
dla biegaczy. Te zadania udało się zrealizować, do Gorzowa zjechało 
bowiem wielu zawodników z Polski, ale i też z zagranicy. Organizato-
rzy zadbali o nagrody dla zwycięzców, i uczestników biegu którzy 
mieli szczęście w losowaniu 35 nagród. Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe medale. 

Zwycięzcy  17 biegu „Solidarności” 
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności. 

13.09.2015 Zawody kartingowe. 

Zwolennicy szybkiej jazdy z terenu działania Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. spotkali się na torze kartingowym znajdującym się 
na górnym parkingu gorzowskiej  galerii Askana.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Zawody rozpoczęły się od jazdy próbnej w celu poznania toru i rozgrza-
nia opon .Potem zaczęła się ostra rywalizacja – 2 rundy kwalifikacyjne 
po 10 okrążeń. Zawodnicy startowali w pewnych odstępach by uniknąć 
kolizji no i nie tracić przy tym cennego czasu. Mimo wszystko nie 
udało się uniknąć kilku stłuczek i zaciętej rywalizacji o miejsce na 
mecie. W międzyczasie można było zajadać się pysznymi plackami 
ziemniaczanymi (podobno większa masa przekładała się na lepszy 
wynik ) Na podstawie wyników z rundy kwalifikacyjnej ustalone 
były finały A,B,C,D i finały młodzieży jako osobna kategoria. 
Najlepszymi zawodnikami 18+ byli: Piotr Bogusławski z cza-
sem 22.988, Paweł Witkowiak 23.408, Sebastian Fabisz 23.774 . 
Wśród młodzieży najlepsza okazała się Sara Miszczyk.  

Uczestnicy zawodów kartingowych na gorzowskiej Askanie. 
Więcej zdjęć na naszej stronie:  Menu-Aktualności. 

15-21.09.2015 Wycieczka o Grecji. 
Urokliwe zakątki południowej części Grecji mogli podziwiać uczestnicy 
tegorocznej wycieczki zagranicznej organizowanej przez Komisję 
Podzakładową  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

Uczestnicy wycieczki w Atenach na Akropolu 

 Podczas 6 dniowego pobytu w Grecji mogliśmy podziwiać: Akropol, 
spacerować uliczkami starych Aten (Areopag, Agora ateńska i 
rzymska, dzielnica Plaka), parlament i zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, Maraton i historyczny stadion olimpijski, 
ateńską starówkę  Półwysep Peloponez. Kanał Koryncki (rejs stat-
kiem po 7 km. kanale)  Epidauros (jedno z największych miejsc 
kultu boga medycyny Asklepiosa, miejsca pełnego magii i wielu 
nierozwikłanych tajemnic świata antycznego. Zwiedzanie terenów 
archeologicznych (antyczny teatr, miejsce uleczeń, muzeum). 
Nafplio (perełka pośród miast greckich, przepięknie położone nad 
rozłożystą laguną nadmorską, z doskonale zachowanym komplek-
sem architektonicznym turecko-weneckim) Myken (ruiny po naj-
starszej cywilizacji Europy Kontynentalnej -twierdza mykeńska, 
mury cyklopie, Brama Lwów, Grób Agamemnona, muzeum cywili-
zacji mykeńskiej), Przylądek Sunion z ruinami świątyni Posejdona. 
 Z dodatkowych atrakcji mieliśmy jeszcze Wieczór Polski  i Greckie 
Wesele w Hotelu Mati ,Wieczór Grecki organizowany w typowej 
greckiej tawernie w starej dzielnicy miasta u stóp Akropolu, oraz zarę-
czyny uczestników wycieczki na Akropolu. 

Grecja przylądek Sunion Świątynia Posejdona  
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności. 

22.08.2015 Obradował  
ZR Gorzów NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie 
Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność (ZRG).  

Członkowie Zarządu Regionu Gorzów podczas obrad 
Tematy poruszane podczas zebrania: 
1.Obchody rocznicowe. Podsumowano uroczystości oraz imprezy, 
które związane były z obchodami jubileuszu XXXV lecia powstania 
związku w kraju i regionie. 
2.Stanowisko ZRG ws imigrantów. Powołano zespół redakcyjny w 
celu opracowania stanowiska w przedmiotowej sprawie. 
3.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
(KK). Przew. J. Porwich przedstawił tematy jakimi zajmowała się KK 
podczas ostatniego posiedzenia w Warszawie 15.09.2015 r. 
4.Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej. Przedstawio-
no informację na ten temat, oraz poproszono o poszukanie w swoich 
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środowiskach osób, którym można przyjść z pomocą wynikającą z tej 
ustawy. 
5.Rada Dialogu Społecznego (RDS). Przekazano informację na temat  
prac związanych z utworzeniem Wojewódzkiej RDS w Lubuskim. 
6.Wybory parlamentarne. Omówiono strategię związku związaną ze 
zbliżającymi się wyborami. 
7.Pikieta przed parlamentem 4.09.2015 . Złożono podziękowania dla 
osób reprezentujących nasz region na pikiecie w Warszawie 
(referendum ws wieku emerytalnego). 
8.Atak za związek. Omówiono kłamstwa jakie wiązały się z atakiem na 
Przew. KK Piotra Dudę zawarte w artykule Newsweeka.  Poproszono o 
przekazanie tych informacji wszystkim członkom związku. ( więcej 
szczegółów na ten temat na stronie 7) 
9.Szkolenia i konferencje. W październiku planowane jest kolejne 
szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy ( można zgłaszać osoby 
chętne do wzięcia udziału w takim szkoleniu). 23.X.2015 odbędzie się 
konferencja „ Stres w miejscu pracy” –chętnych do udziału w konferen-
cji można zgłaszać w ZRG. 

23-25.09.2015 Posiedzenie  
Rady KSE NSZZ Solidarność. 

W Mikorzynie k/ Konina odbyło się  posiedzenie Rady Krajowej Sekcji 
Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE). Okazją do spotkania była  35-
rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego „Solidarność”.  

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków podczas obrad. 
W pierwszym dniu Rada KSE miała możliwość zwiedzenia szlaku 
turystycznego w Kopalni Soli w Kłodawie. Dzięki pomocy Przewod-
niczącego Kłodawskiej „Solidarności” kol. Markowi Śliwce udało się 
zjechać pod ziemię na głębokość około 700 metrów, by następnie z 
dwoma przewodnikami zwiedzić wyznaczony szlak turystyczny, pozna-
jąc warunki pracy i metody wydobycia soli.  
 W kolejnych dniach obradowało Prezydium , oraz odbyło się posiedze-
nie  Rady KSE. Przedstawiono obecną sytuację w grupach kapitało-
wych dotycząca wzrostu wynagrodzenia, oraz trwającego protestu w 
grupie TAURON dotyczącego braku porozumienia w kwestii restruktu-
ryzacji i wzrostu wynagrodzeń. Przedstawiono również dotychczasowe 
działania KSE w obszarze sektora paliwowo-energetycznego, obszernie 
omawiając cykl spotkań w Ministerstwie Skarbu Państwa i Sekretariacie 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” na przestrzeni od maja do 
września br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiciele KM NSZZ „S” Enea na obradach KSE  

Członkowie Rady podsumowali dotychczasowe działania restruktu-
ryzacyjne w grupach kapitałowych, wskazując negatywne skutki 
narzuconej polityki.  Prezydium KSE NSZZ „Solidarność” przedstawi-
ło Radzie KSE  najbliższy harmonogram spotkań i działań,  jakie zostały 
zaplanowane w miesiącu październiku i listopadzie br. 
=================================================== 

POZNAJ SWOJE PRAWA 
Załącznik nr 13 do ZUZP 

ZASADY WYPŁACANIA DODATKOWEGO  
WYNAGRODZENIA 

ZA PEŁNIENIE POGOTOWIA TECHNICZNEGO 
§ 1 
Pełnienie pogotowia technicznego (domowego) należy do obowiązków 
wszystkich pracowników zatrudnionych w systemach jedno- i wielozmia-
nowych. 
Pogotowie jest okresem pozostawania pracownika w dyspozycji praco-
dawcy, w stanie gotowości do wykonania poleceń przełożonych, poza 
normalnymi godzinami pracy. 
§ 2 
Pogotowie może być zlecone na okres nie dłuższy niż 16 dni w ciągu 
miesiąca lub na czas ogłoszenia hasła np. „żywioł”, „awaria” itp. 
Decyzję o wprowadzeniu pogotowia podejmuje pracodawca. 
§ 2/1 
Pełnienie pogotowia technicznego nie może naruszać norm co najmniej 
11-godzinnego dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz co najmniej 
35-godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z zastrzeże-
niami wynikającymi z Kodeksu pracy. 
§ 3 
Podstawę wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie pogotowia 
technicznego (domowego) stanowi „zlecenie - harmonogram pełnienia 
pogotowia”, zatwierdzone przez pracodawcę. 
W zleceniu tym należy wyraźnie określić czas pełnienia pogotowia, który 
nie może obejmować normalnych godzin pracy pracownika pełniącego 
pogotowie. 
§ 4 
Obowiązkiem pracownika pełniącego pogotowie jest natychmiastowe 
stawienie się do pracy na wezwanie i wykonanie zleconej pracy. 
Pracownik traci prawo do dodatkowego wynagrodzenia za dany mie-
siąc, jeżeli w czasie pełnienia pogotowia nie stawił się do pracy na we-
zwanie lub znajdował się w stanie wykluczającym natychmiastową goto-
wość wykonania poleceń przełożonych. 
Za godziny faktycznie przepracowane w czasie pełnienia pogotowia, 
pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone zgodnie z Układem. 
§ 5 
Osobom zarządzającym w imieniu Pracodawcy przysługuje prawo do 
dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 23 pkt.1 Układu, 
jedynie za pogotowie domowe pełnione w soboty, niedziele i dni świą-
teczne będące dniami wolnymi od pracy. 
§ 6 
Czasu pełnienia dyżuru technicznego (domowego) nie wlicza się do 
czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. 
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13 kłamstw „Newsweeka” 
W ostatnim czasie mamy do czynienia z ostrym atakiem propagando-
wym wymierzonym w osobę Przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ "Solidarność" Piotra Dudę. Maj ą one oczywiście na celu osła-
bienie zaufania do całej naszej organizacji, która ma odwagę mówić 
prawdę rządzącym o popełnianych przez nich błędach. 
W tygodniku Newseek pod redakcją podającego się za dziennika-
rza Tomasza Lisa, ukazał się artykuł szkalujący NSZZ Solidarność oraz 
osobę Przewodniczącego Piotra Dudy. Media głównego nurtu nagłośni-
ły ten stek kłamstw, nie sprawdzając faktów zawartych w w/w artykule. 
Sami oceńcie te fakty.   
„Newsweek” napisał, że Piotr Duda, przewodniczący 
„Solidarności”, 27 razy korzystał z ośrodka „Bałtyk” w Kołobrzegu, 
w tym 4-5 razy prywatnie, nie płacił za noclegi i odnowę biologiczną. 
Do tego miał jakoby tolerować zatrudnianie pracowników w 
„Bałtyku” na umowy śmieciowe. Artykuł jest całkowicie nierzetelny 
i dyskwalifikuje zarówno autorów jak i red. naczelnego Tomasza 
Lisa, który materiał zatwierdził do druku.  

 Oto 13 kłamstw w publikacji Newsweeka: 
1 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2013-02-01 do 2013-
02-28 Piotr Duda był w ośrodku „Bałtyk” w Kołobrzegu. W rzeczywi-
stości przebywał w Baku – dowodem są bilety lotnicze. 
2 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2013-11-10 do 2013-
11-17 Piotr Duda był w ośrodku „Bałtyk” w Kołobrzegu. Jakie są fakty? 
Był w tych dniach w Gliwicach, a także na posiedzeniu Prezydium Ko-
misji Krajowej NSZZ „S” w Gdańsku 
3 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2013-12-02 do 2013-
12-09 Piotr Duda przebywał w Kołobrzegu. Nieprawda! W tych dniach 
był w Gniewie (na posiedzeniu jednej z sekcji krajowych związku), w 
Łodzi (spotkanie Solidarności samorządowej, co może poświadczyć 
eurodeputowany Jacek Saryusz Wolski), w Jaworznie (na górniczej 
karczmie piwnej)  
4 Kłamstwo: Newsweek podaje, że w terminie 2014-04-30 do 2014-05-
08 szef „S” był w Kołobrzegu. Kłamie! Piotr Duda był w Gdańsku, 
gdzie inaugurował kampanię „S” pod hasłem: „Sprawdzam polityka”.  
5 Kłamstwo: Newsweek utrzymuje, że w dniach 2014-11-03 do 2014-
11-24 szef „S” był także w Kołobrzegu. Jaka jest prawda? Był w tym 
okresie w Poznaniu, Rzeszowie (gdzie wręczał marszałkowi wojewódz-
twa Ortylowi tytuł „Zasłużonego dla NSZZ „S”), a także w Gliwicach, 
Warszawie, gdzie spotkał się z prezydentem Komorowski. Przypomnij-
my: tego dnia Jarosław Kaczyński ogłosił start Andrzeja Dudy w wybo-
rach prezydenckich. Prezydent Komorowski żartował, że zna jednego 
Dudę, szefa Solidarności, który jest właśnie u niego w pałacu. W tym 
okresie Piotr Duda przebywał także we Wrześni, gdzie uczestniczył w 
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę fabryki 
Volkswagena   
6 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że także w dniach 2015-01-08 do 
2015-01-13 Piotr Duda był w Kołobrzegu. Nieprawda! W tych dniach 
uczestniczył w opłatku branżowym w Gdańsku, spotkaniu organizacji 
europejskich związkowców EZA, a także przyjął – wraz z innymi człon-
kami Prezydium KK - ks. Ludwika Kowalskiego, proboszcza kościoła 
św. Brygidy, który odwiedził Komisję Krajową z tradycyjną wizytą 
duszpasterską 
7 Kłamstwo: Newsweek pisze, że w dniach 2015-01-10 do 2015-02-01 
szef „S” był w Kołobrzegu. Tymczasem w tych dniach trwały głośne na 
cały kraj strajki na Śląsku! Piotr Duda pojechał na Śląsk wspierać górni-

ków. W kopalni Brzeszcze padły słynne słowa adresowane do polity-
ków PO: „Wiemy, gdzie mieszkacie...”). 
8 Kłamstwo: Newsweek pisze, że w dniach 2015-03-21 do 2015-03-22 
Piotr Duda był w Kołobrzegu. A w rzeczywistości był w tych dniach w 
Dobieszkowie (spotkał się m.in. z ministrem pracy Kosiniak Kamyszem 
i szefową Konfederacji Lewiatan Henryką Bochniarz – trwały negocja-
cje dotyczący powstającej Rady Dialogu Społecznego w miejsce komi-
sji trójstronnej. Newsweek podaje, że 21 marca 2015 o godzinie 15.58 
szef „S” zameldował się w ośrodku „Bałtyk” w Kołobrzegu. A w tym 
czasie... jadł obiad z ministrem pracy Kosiniak-Kamyszem i Henryką 
Bochniarz. 
9 Kłamstwo: Newsweek twierdzi, że w terminie 2015-03-21 do 2015-
04-04 Piotr Duda był w Kołobrzegu. A naprawdę był na spotkaniu szta-
bu protestacyjnego w Gdańsku, spotkaniu z austriackimi związkowcami 
– także w Gdańsku oraz w Turowie i na posiedzeniu rady miejskiej w 
Bogatyni 
10 Kłamstwo: Newsweek pisze, że Piotr Duda był w „Bałtyku” 27 RA-
ZY. Jaka jest prawda. Szef „S” był tam 5 RAZY SŁUŻBOWO W CIĄ-
GU 6 LAT! Newsweek utrzymuje, że 4-5 razy przewodniczący Piotr 
Duda był tam prywatnie i nie płacił za noclegi. Naprawdę był JEDEN 
jedyny raz prywatnie i za swój pobyt zapłacił. 
11 Kłamstwo Newsweek pisze cytując anonimowego rozmówcę: „Jego 
majowy pobyt kojarzę bardzo dobrze. Pamiętam, że spotkaliśmy się 
przy windzie, przedstawiał mi żonę i teściów”. 
Tymczasem teściowa Piotra Dudy... nie żyje od 20 lat, a teść nigdy 
nie był w  Kołobrzegu! 

12. Kłamstwo: co do zatrudniania na umowach śmieciowych w Deko-
mie. Fakty są takie, że w „Bałtyku” nikt nie jest zatrudniony na śmie-
ciówce, wszyscy mają umowy o pracę, obowiązuje układ zbiorowy 
pracy i działa organizacja związku zawodowego 
13. Kłamstwo: Nieprawda co do wysokości podwyżek w „Bałtyku”. 
Newsweek pisze, że podwyżki wyniosły w zeszłym roku od 20-70 zł. 
Tymczasem podwyżki od kwietnia 2014 wyniosły w Bałtyku średnio 13 
proc., czyli 302 zł. Warto dodać, że średnie wynagrodzenie bez człon-
ków zarządu – wynosi 3308,15 zł. 
Ten zestaw 13 głównych kłamstw w publikacji „Newsweeka” dowodzi 
z jak nierzetelnym dziennikarstwem mamy do czynienia. Warto przypo-
mnieć inną niedawną kompromitację red. Tomasza Lisa z rzekomym 
wpisem internetowym córki Prezydenta. Tomasz Lis cytował w progra-
mie telewizyjnym wpisy z fałszywego konta Kingi Dudy. Teraz mamy 
do czynienia z kolejną kompromitacją Tomasza. Lisa. Tomasz Lis nie 
powinien być redaktorem naczelnym tak ważnego pisma, ale to pozosta-
wiamy pod rozwagę jego właścicielom. 
Sprawa kłamstw zawartych w publikacji „Newsweeka” nt. Piotra 
Dudy, szefa Solidarności, skierowana będzie  do sądu! 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

W mieszkaniu dzwoni telefon.  
Słuchawkę podnosi ojciec trzech dorastających córek 
słyszy, jak ktoś ciepłym barytonem pyta: 

-Czy to ty, żabko? 
-Nie, tu właściciel stawu...   

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

13.09.1981 poświecenie pomnika „Solidarności” w EC Gorzów13.09.1981 poświecenie pomnika „Solidarności” w EC Gorzów13.09.1981 poświecenie pomnika „Solidarności” w EC Gorzów   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

   

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

LandsbergLandsbergLandsberg–––   Dworzec KolejowyDworzec KolejowyDworzec Kolejowy   
ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-13,04 zł.  wartość akcji Enea 29.09.2015 r.  godz.11.45 
- 88 zakładowych układów pracy funkcjonuje w Polsce. Objętymi nimi 
jest  w sumie 43 tys. Pracowników .Jest  to o 21 mniej niż rok wcześniej. 
-2661,36 zł. Co najmniej taką kwotą powinna dysponować miesięcznie 
trzyosobowa rodzina z dzieckiem, by móc w miarę normalnie żyć, a nie 
wegetować. W Polsce dochody poniżej minimum socjalnego ma nawet 
40 proc. rodzin. 
-9 mln. Polaków w II kwartale tego roku było zatrudnionych na czas 
nieokreślony. Było to 138 tys. więcej niż rok wcześniej. Walka  
związku z umowami „śmieciowymi” zaczyna przynosić efekty. 
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