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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
2.10.2015 Prezes Enea  

Centrum w  
zarządzie Taurona. 

Nowym prezesem energetycznej spół-
ki został Jerzy Kurella, były wice-
prezes PGNiG. Rada nadzorcza 

spółki odwołała prezesa Dariusza Luberę, a także wiceprezesów 
Aleksandra Grada (ds. korporacji) i Katarzynę Rozenfeld (ds. han-
dlowych). Jednocześnie – o czym również spekulowano wcześniej – 
rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu złożyli Sławomir 
Tokarski (ds. strategii i rozwoju) i Krzysztof Zawadzki (ds. ekono-
miczno-finansowych). 
Nowym prezesem Tauronu został Jerzy Kurella, który w grudniu 
ubiegłego roku został odwołany ze stanowiska wiceprezesa PGNiG. 
Kurella przez kilka miesięcy kierował też gazowym gigantem po tym, 
jak ze stanowiska prezesa odwołana została Grażyna Piotrowska-Oliwa. 
Przed rozpoczęciem przygody w PGNiG stanowisko wiceprezesa pia-
stował również w BOT Górnictwo i Energetyka oraz Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Zasiadał także za sterami zajmującej się budową 
mieszkań dla żołnierzy spółki TBS Kwatera. 
Oprócz Kurelli decyzją rady nadzorczej, do zarządu Tauronu weszli 
również Michał Gramatyka (wiceprezes ds. handlowych) 
oraz Henryk Borczyk (wiceprezes ds. korporacji). 

Michał Sebastian Gramatyka –  
prawnik, specjalizujący się w krymina-
listyce, nauczyciel akademicki i samo-
rządowiec.  Pełnił funkcję za-
stępcy prezydenta miasta Tychy 
ds. gospodarki przestrzennej. W 
styczniu 2013 złożył rezygnację z 
pełnionej od czerwca 2009 roku 
funkcji. Pochodzący z Tychów 
Prezes Enea S.A. Krzysztof 
Zamasz  na początku 2013 r. 
powołał  go na stanowisko dy-

rektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego w Enea 
S.A. Wcześniej, przez 11 lat Michał Gramatyka sprawował 
mandat radnego miasta Tychy, a w latach 1998-2000 oraz od 
października 2006 roku do czerwca 2009 roku był przewodni-
czącym Rady Miasta. W 2014 z listy Platformy Obywatelskiej 
uzyskał mandat radnego sejmiku śląskiego. Był kandydatem PO 
w wyborach uzupełniających do Senatu w 2015, Przegrał z Czesławem 
Ryszką z PiS. Po przegranych wyborach w marcu 2015 powierzono 
mu funkcj ę prezesa  zarządu  
Enea Centrum sp. z o.o. 
Polityczna miotła karze za Brzeszcze? 
Trzęsienie ziemi w zarządzie Tauronu zbiegło się z fiaskiem rozmów w 
sprawie kopalni Brzeszcze. Trudno nie wiązać tych dwóch wydarzeń. 
Wprawdzie Tauron zgodnie z wolą rządu brał udział w negocjacjach 
dotyczących przejęcia od tonącej KW kopalni Brzeszcze, jednak wydaje 
się, że zarząd katowickiej spółki próbował to zrobić na swoich warun-
kach. Polityczna miotła mogła więc być karą za niesubordynację. Jeżeli 
tak było, to zarząd został ukarany za bronienie interesu spółki, a nie 
interesu politycznego. Wymiana zarządu prawdopodobnie i tak odbije 
się na finansach tej należącej do MSP – czyli teoretycznie nas wszyst-
kich – spółki. Za miesiąc będą miały miejsce wybory parlamentarne, w 
których Platforma nie jest pewna zwycięstwa. Patrząc na polityczne 
powiązania nowych członków zarządu Tauronu istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że przyszła Rada Ministrów może za kilka tygodni doko-
nać kolejnej wymiany kadry. 

2.10.2015 Nowi  
Emeryci  

S. Poturnicki  (z lewej) 

i S.Dymek (z prawej) 
Do szczęśliwego grona Eme-
rytów, którzy doczekali eme-
rytury w grupie Enea  

dołączyli Stanisław Poturnicki iStanisław Dymek Elektromonterzy Sie-
ciowi  z Rejonu Dystrybucji Międzychód.  

Zakończenie pracy zawodowej było okazją do okolicznościowego spo-
tkania jakie odbyło się w Restauracji „Carmen” w Mi ędzychodzie. W 
pożegnaniu w/w Kolegów uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa , 
współpracownicy oraz delegacja NSZZ „Solidarność” – związku do 
którego obaj Stanisławowie należeli, i mamy nadzieję dalej będą 
należeli. ( członkostwo w związku można kontynuować będąc na eme-
ryturze). Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia,  prezenty, 
wspomnienia oraz tradycyjne STO LAT. Chór Mieszany odśpiewał 
HYMN EMERYTÓW .  Nowi Emeryci zadbali o to by nikt głodny nie 
wyszedł z imprezy pożegnalnej. Tą drogą przyłączamy się do życzeń –
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA,    
      JAKĄ NA PEWNO JEST PRZEJŚCIE NA EMERYTUR Ę.  

Uczestnicy okolicznościowego spotkania w Międzychodzie 
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności. 

5.10.2015 Zwrot w polskiej polityce energetycznej?  
„ W przeciwieństwie do moich oponen-
tów politycznych nie mam w tyle głowy 
po cichu budowania elektrowni atomo-
wych” – powiedziała 4 października 
premier RP Ewa Kopacz. Osoba, która 
miałaby zastąpić obecną premier na 
stanowisku w wypadku zwycięstwa PiS, 
Beata Szydło, przekonuje, że „Polska 

powinna tworzyć zróżnicowany miks energetyczny, choć jego podstawą 
w dalszym ciągu powinien być węgiel”  
Program Polskiej Energetyki Jądrowej z 28 stycznia 2014 roku został 
podpisany przez b. premiera Donalda Tuska. Niezależnie od prac nad 
programem, od momentu podjęcia przez Radę Ministrów w dniu 13 
stycznia 2009 r. uchwały nr 4/2009 w sprawie działań podejmowa-
nych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, działania związane z 
przygotowaniem Polski do rozwoju energetyki jądrowej były realizowa-
ne. Został powołany Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej przy 
premierze, pełnomocnik rządu ds. atomu, społeczny zespół dorad-
ców, Departament Energii Jądrowej w ministerstwie gospodarki. 
Spółka PGE Elektrownia Jądrowa1 została zarejestrowana jeszcze 
w 2010 roku. Od tego czasu jej zarząd otrzymuje pieniądze z budże-
tu państwa. Jej zadania to: uzyskanie stosownych decyzji lokalizacyj-
nych i środowiskowych w oparciu o przeprowadzone badania lokaliza-
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cyjne i środowiskowe, przeprowadzenie postępowania zintegrowanego, 
budowę i późniejszą eksploatację elektrowni po wcześniejszym uzyska-
niu wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń warunkują-
cych bezpieczną budowę i eksploatację pierwszej polskiej elektrowni 
jądrowej. 

PPEJ miał funkcjonować od 2014 do 
2030 roku. Pierwszy blok elektrow-
ni jądrowej miał powstać w 2024 
roku.  Moc elektrowni jądrowych 
miała wynieść w 2030 roku 3000 
MW a pięć lat później 6000 MW. W 
lutym 2015 roku data uruchomienia 
pierwszego bloku została przesunięta 
na 2027 rok. W sierpniu minister-
stwo gospodarki mówiło już o la-
tach 2027-2029.  

5.10.2015 Rząd oszukał górników- 
manifestacja w Brzeszczach. 

Blisko 10 tys. osób uczestniczyło w górniczej manifestacji w Brzesz-
czach. Powodem protestu  jest niedotrzymanie przez rząd zapisów poro-
zumienia społecznego podpisanego 17 stycznia 2015 z przedstawiciela-
mi central związkowych. Od początku października w górnictwie zosta-
ła ogłoszona gotowość strajkowa. 

- „Kiedy w świetle fleszy  17 stycznia 
podpisane zostało porozumienie, 
cała Polska wierzyła, że będzie ono 
realizowane. Pani premier Ewa 
Kopacz, ministrowie konstytucyjni 
podpisują się pod umową społeczną, 
a po 10 miesiącach nic z tej umowy 
nie zostało praktycznie zrealizowa-
ne” – powiedział podczas manifesta-
cji Dominik Kolorz , szef śląsko-

dąbrowskiej Solidarności. (na zdjęciu powyżej) 
Porozumienie podpisane między stroną rządową i przedstawicielami 
górniczych związków zawodowych przewidywało m.in., że do końca 
września powstanie Nowa Kompania Węglowa, kopalnie Brzeszcze i 
Makoszowy trafią do nowych inwestorów z branży energetycznej, a 
całe górnictwo zostanie ściśle powiązane z energetyką. – 
 „Po 10 miesiącach okazuje się, że Brzeszcze nie wiadomo, gdzie trafią, 
Makoszowy są w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a Kompania Węglo-
wa ma być przejęta przez spółkę, której siedziba to jeden pokoik, sekre-
tariat i kawałek kibla. Kompania ma przejść do firmy, która zlikwido-
wała stocznię w Szczecinie i sprzedała za grosze huty stali na Śląsku” 
– zaznaczył Kolorz.  

Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda ( na 
zdjęciu obok) zapowiedział, że górnicy 
w walce o swoje kopalnie i miejsca 
pracy mogą liczyć na pomoc całego 
związku. – „Jesteśmy z wami. Nie tylko 
jako region śląsko-dąbrowski, ale jako 
cała Solidarność. Jeżeli będzie potrzeb-

na pomoc - każda pomoc, to możecie polegać na związku Solidarność. 
Nie damy zamknąć kopalń, bo to jest dla Śląska być albo nie być”  – 

podkreślił Piotr Duda. 
Przewodniczący przypomniał, że Solidarność  prowadzi akcję 
„Sprawdzam polityka”.  - Za pomocą tej akcji odświeżymy pamięć 
politykom, którzy oszukują wyborców, ale także całemu społeczeństwu, 
żeby wiedziało 25 października, jak i przy kim postawić krzyżyk – 
wskazał Duda. 
Beata Szydło, kandydatka PiS na premiera powiedziała, „że bierze 
udział w manifestacji, bo broni górnictwa w Polsce, a ci, którzy mó-
wią  że czas górnictwa przemija, powinni jej zdaniem odejść z polityki. 
- Trzeba wprowadzić  zmiany,  które doprowadzą do tego, że polska 
gospodarka będzie oparta o nowoczesne, świetnie się rozwijające gór-
nictwo. To nie będzie łatwe, ale jeżeli po 25 października siądziemy 
razem do stołu, jeżeli wspólnie będziemy rozwiązywać problemy, to 
będziemy potrafili doprowadzić do tego, że polskie górnictwo będzie 
konkurencyjne i będzie się rozwijało, a miejsca pracy będą nie tylko 
utrzymane, ale będą powstawały nowe”– mówiła Beata Szydło. 
Podkreśliła, że  Polska potrzebuje stabilnego rządu. - Premier polskiego 
rządu to rozhisteryzowana osoba, która zamiast rządzić, wprowadza 
chaos, a my potrzebujemy stabilnego rządu, który będzie rozwiązywał 
problemy Polaków, rządu, który nie będzie łamał umów i danego sło-
wa. My słowa nie łamiemy, umów dotrzymujemy, my chcemy razem z 
wami, wspólnie realizować ten program naprawy górnictwa – deklaro-
wała wiceprezes PiS. 

W manifestacji uczestniczył również Paweł Kukiz. Podkreślił, „ że aby 
naprawić polskiego górnictwo, trzeba wypowiedzieć unijny klimatycz-
no-energetyczny. -  Co robią Niemcy? Gaszą nam światło. Oni nie 
chcą naszego węgla. Mówią o pakiecie klimatycznym i emisji spalin: 
Volkswagen? Wszystko w porządku, drobna pomyłka. Polskie kopalnie 
zamurować, najlepiej z inwentarzem” - mówił Kukiz.  Powtórzył, „że 
trzeba zmienić konstytucję i przywrócić państwo obywatelom. - To my 
musimy decydować o tym, jakie przepisy unijne będziemy akceptować, 
a jakie nie, bo Polska jest nasza” – powiedział Paweł Kukiz. 

Górnicza manifestacja została zorganizowana w Brzeszczach, gdyż to 
właśnie w tamtejszej kopalni w styczniu 2015 wybuchł pierwszy pod-
ziemny protest górników, który następnie rozlał się na inne kopalnie i 
zakłady górnicze. Po zakończeniu wiecu przed kopalnią i wystąpieniach 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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związkowych liderów i polityków, uczestnicy manifestacji przemasze-
rowali ulicami miasta. Demonstracji towarzyszyły antyrządowe transpa-
renty. Protestujący mieli ze sobą związkowe flagi, gwizdki i  wuwuzele. 
W manifestacji obok górników wzięli udział pracownicy innych branż i 
zakładów ze Śląska i Małopolski, m.in, pracownicy gliwickich ZM 
Bumar-Łabędy, a także mieszkańcy Brzeszcz. 

1 października ogłoszono gotowość strajkową w górnictwie. Kopalnie i 
zakłady górnicze zostały oflagowane. W Kompanii Węglowej rozpo-
częła się akcja informacyjna dotycząca skutków złamania przez rząd 
porozumienia z 17 stycznia. 

6.10.2015  
Krzysztof Dzierwa  
nowym prezesem  

Enei Centrum 
Po rezygnacji Michała Gramatyki Zgroma-
dzenie Wspólników Spółki Enea Centrum 
podjęło decyzję o powołaniu Krzysztofa 
Dzierwy na stanowisko prezesa Enei Cen-
trum. Nowy prezes jeszcze w 2014 r  był 
radnym Platformy Obywatelskiej i pełnił  
funkcj ę  Sekretarza Województwa Śląskie-

go  i Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego. Krzysztof Dzierwa uro-
dził się 1.05.1970 w Jaworznie z wykształcenia jest prawnikiem, specja-
listą od zarządzania zasobami ludzkimi i funduszami unijnymi. Ukoń-
czył studia na Uniwersytecie Śląskim, Akademii Górniczo--Hutniczej w 
Krakowie oraz Uniwersytecie Łódzkim. K. Dzierwa od niedawna peł-
nił funkcj ę Dyrektora Departamentu Zarządzania Operacyjnego w 
Enei SA.( M. Gramatyka  przed mianowaniem na Prezesa Enea 
Centrum też pełnił tą funkcj ę).  

7.10.2015 „STOP Umowom Śmieciowym”  
protest przed MPiPS. 

Uczestnicy protesty przed MPiPS 
7 października jest obchodzony jako Światowy Dzień Godnej Pracy.  
Z tej okazji na całym świecie organizowane są akcje protestacyjne pod 
hasłem „STOP Umowom Śmieciowym”. Jak powszechnie wiadomo 
Polska jest „Mistrzem Europy” w zakresie umów śmieciowych 
(według różnych szacunków umowy takie stanowią  od 25-30 % 

wszystkich umów). Dlatego też NSZZ Solidarność mocno poparł mię-
dzynarodową akcje. Pomimo rosnącej świadomości skutków nietrwa-
łych form zatrudnienia, zarówno w MOP, jak i OECD, ich liczba na 
całym świecie rośnie. Również w Polsce. Stałe formy zatrudnienia są 
atakowane przez korporacje międzynarodowe.  

Przy mikrofonie Przew. Krajowej Sekcji Energetyki Roman Rutkowski 
W Warszawie przed siedzibą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej protestowali związkowcy z NSZZ Solidarność. Poprzez protest 
chcieliśmy skupić się na negatywnym wpływie społecznym nietrwałych 
form zatrudnienia, nie tylko na życie pracowników i ich rodzin, ale 
również całych społeczności. Delegacja protestujących złożyła stosow-

ną petycję Ministrowi 
Pracy. ( zdjęcie po lewej) 
 
Problem umów śmie-
ciowych dotyczy rów-
nież naszego sektora. 
Likwidacja dobrych 
miejsc pracy w energe-
tyce poprzez między 
innymi kolejne edycje 
PDO i zastępowanie 
ich umowami śmiecio-
wymi wielokrotnie 
sygnalizowaliśmy 
MPiPS. Niestety odpo-
wiedzi jakie otrzymywa-
liśmy  albo były nie na 

temat, albo próbowały uzasadnić takie postępowanie pracodawców. 
Odbieramy to jako ciche przyzwolenie na kontynuowanie tej patologii. 
W Enea mamy osoby , które po 5 lat pracują już na umowach  
śmieciowych. 

Mamy nadzieję ,że obecna władza już niedługo odejdzie w  
niepamięć, a nowa powróci na drogę dialogu społecznego i  

zacznie walczyć z wieloma patologiami, w tym i z tą. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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12.10.2015 Związkowcy Bogdanki chcą do Enei  

Zdecydowanie jesteśmy za wejściem w struktury Enea, napisali związ-
kowcy w Bogdanki w swoim stanowisku odnośnie ogłoszonego przez 
Eneę wezwania na akcje kopalni.  
- Historycznie rzecz ujmując, Bogdanka od początku swego istnienia 
związana jest z Elektrownią Kozienice jako głównym odbiorcą węgla 
energetycznego wydobywanego przez nas. Uważamy, że tak powinno 
być dalej z pożytkiem dla obu stron - napisali związkowcy z Bogdanki 
w swoim stanowisku. 
 
Związkowcy przyznają jednocześnie, że bardzo trudna sytuacja więk-
szości spółek węglowych na Śląsku, ogromna nadprodukcja węgla ener-
getycznego na świecie i w kraju, dała się mocno we znaki samej Bog-
dance, która w wyniku nierynkowych zachowań  niektórych krajowych 
producentów węgla energetycznego została zmuszona do zmniejszenia 
wydobycia w br. o około 1 mln ton.  

- Mamy nadzieję, że wejście w struktury dużego podmiotu energetycz-
nego, jakim jest Enea S.A. która jest także 100 proc. właścicielem 
Elektrowni Kozienice, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Bog-
danki i jej Załogi. Cele powyższe traktujemy, jako najważniejsze i zde-
cydowanie jesteśmy za wejściem w struktury Enea - czytamy w stano-
wisku związkowców.  
Enea 14 września ogłosiła wezwanie do sprzedaży 21.962.189 akcji 
Bogdanki, uprawniających do 64,57 proc. głosów na WZA spółki. Cena 
wynosi 67,39 zł za papier. Zapisy w wezwaniu potrwają od 2 do 16 
października. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji to 26 paździer-
nika. W wyniku wezwania Enea chce mieć 22.448.969 akcji Bogdanki, 
uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów. 
Enea zamierza nabyć akcje, jeśli na koniec okresu przyjmowania zapi-
sów złożone zapisy będą obejmować nie mniej niż 16.520.016 akcji, 
dających 48,57 proc. głosów na WZ, co da łącznie Enei 50 proc. gło-
sów.  
Zarząd Bogdanki informował wcześniej, że w jego ocenie wezwanie 
ogłoszone przez Eneę na akcje spółki jest zgodne z interesem Bogdanki, 
a cena zaproponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spół-
ki.  
Źródło: CIRE 

15.10. 2015 O Strategii i problemach GK Enea. 
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. 
Głównym tematem cyklicznego spotkania było przedstawienie Strate-
gii Grupy Kapitałowej Enea do 2020 r. Szczegółowy program zebra-
nia: 
1.Zmiany kadrowe w spółkach GK Enea. Przedstawiono nowych 
prezesów:                                                                                  
- Enea Centrum-Krzysztof Dzierwa –szczegóły na 4 stronie.                                                                                                                                                                                      
-Enea Traiding- Dr inż. Bartosz Krysta  lat 42 były pracownik mię-
dzynarodowego koncernu energetycznego ze Śląska, bogate doświad-
czenie w zakresie zarządzania portfelem, wyceny produktów i ceno-
twórstwa na rynku energii elektrycznej. Autor licznych publikacji z 
zakresu zarządzania ryzykiem, controllingu i problematyki związanej z 
rykiem energii elektrycznej. Wykładowca prowadzący szkolenia z za-
kresu controllingu, zarządzania ryzykiem, finansów przedsiębiorstw i 
rachunkowości zarządczej.  

2.Wyniki GK Enea za pierwsze półrocze. Wyniki grupy przedstawiła 
Dalida Gepfert. Mimo wielu niekorzystnych czynników grupa wypraco-
wała zysk  netto w wysokości 418,3 mln.zł. 

Strona pracodawców w GK Enea. 
3.Strategia GK Enea do 2020 r. Arkadiusz Zdulski przedstawił prezen-
tacje zawierającą aktualizację Strategii. Strona społeczna miała wiele 
uwag do przedstawionej prezentacji. Obawy wywoływał zapis mówiący 
o „optymalizacji kosztów w związku z dużymi nakładami inwesty-
cyjnym oraz sytuacją na rynku, oraz ograniczania kosztów obsługi 
klienta”.  Czy w tą strategię wpisują się działania zarządu Operatora –
etatyzacja , która ma na celu ograniczenia zatrudnienia o 20-30 
%.Prezes P.Orlof oświadczył ,że nic mu nie wiadomo o takich dzia-
łaniach. Przewodniczący Rady Nadzorczej Enea Operatora nic nie wie 
na ten temat ? Strategia zakłada „ dalsze zaangażowanie w projekt 
budowy elektrowni jądrowej. Bardzo dziwne decyzje w świetle dekla-
racji obecnej ekipy rządzącej. Mówienie o konkurencyjnym rynku 
energii to fikcja w świetle faktów –z dnia na dzień członkowie zarzą-
dów konkurujących ze sobą grup energetycznej przechodzą do 
„konkurencji”- K. Zamasz z Taurona do Enei , M.Gramatyka z 
Enei do Taurona). 
4.Wezwanie do zakupu akcji KWK Bogdanka. A. Zdulski przedsta-
wił działania zarządu w tym temacie. 
5. Strona społeczna korzystając z okazji przedstawiła też problemy z 
którymi borykają się pracownicy grupy: 
-Umowa przyłączeniowa dla Enea Serwis, czy w 2016 r. będzie dalej 
zlecana przez Operatora. Temat do wyjaśnienia. 
-Zaległe wynagrodzenia dla pracowników prowadzących PKZP. 
Związki przedstawią wspólny wniosek  w tym temacie. Zarząd ustosun-
kuje się do tego wniosku. 
-Polityka płacowa grupy w 2016 r. Strona związkowa zgłosiła temat 
uwzględnienia przeszeregowań w tworzonych planach finansowych na 
2016 r. 
-Małe spółki grupy mogą nie uciągnąć kosztów wprowadzania syste-
mu SAP. System jest wprowadzany a całej grupie i nie dobije żadnej ze 
spółek. 
- Strona społeczna przypomniała ,że oczekuje spotkania z zarządem 
Enea Centrum. Prezes K. Dzierwa zadeklarował, że takie spotkanie 
odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. 

16.10.2015 Obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność. 

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się 
członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea  
Gorzów Wlkp.  

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. podczas obrad. 
Tematyka spotkania: 
1.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji 
przyjęto kolejną osobę.                                                       
2.Sprawozdanie z działalności. K. Gonerski przedstawił chronologicz-
nie wydarzenie jakie miały miejsce od ostatniego zebrania 
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(10.09.2015 ).                                                                                                                                                  
3.Etatyzacja w Enea Operator. Zarząd wynajął firmę doradczą , która 
„spłodziła” opracowanie z którego wynikają przerosty zatrudnienia w 
Operatorze na poziomie 20 %. Na pisma w tej sprawie dostajemy wymi-
jające odpowiedzi.                    4.PKZP. Przyjęto  wspólny statut dla 
działających w grupie kas pożyczkowych. Pozostaje jeszcze kwestia 
wyegzekwowania zaległych wynagrodzeń dla Pracowników prowadzą-
cych kasy.                                                                                         
5.Strategia GK Enea do 2020 r. Zapoznano zebranych z aktualizacja 
Strategii przedstawioną w Baranowie 15.10.2015 r.      6.Sytuacja w 
spółkach GK Enea. Przedstawiciele poszczególnych spółek zdali rela-
cję z problemów z jakimi borykają się Pracownicy tych podmiotów.                                                                                                                                              
7.Wybory parlamentarne. Zaapelowano o jak najliczniejszy udział w 
zbliżających się wyborach (25.10.2015r.)           8.Udzielono zapomogi 
losowej członkowi naszej organizacji, oraz wsparto finansowo projekt 
budowy nagrobka dla Zasłużonej Działaczki NSZZ Solidarność.                                                                                                                              
9.Ustalono termin świątecznego spotkania Delegatów OP Gorzów 
Wlkp. ( 29-30.12.2015 r.) 

16.10.2015 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

Komisja Podzakładowa z Gorzowa Wlkp. gościła członków Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność.  

Członkowie KM podczas obrad w Gorzowie Wlkp. 
We wspólnym posiedzeniu uczestniczyli również  Przedstawiciele Pra-
cowników we władzach spółek GK Enea: Jakub Kamyk, Sławomir 
Brzeziński, Tadeusz Mikłosz, Tadeusz Dachowski.  Obrady rozpo-
częły się od wspólnej modlitwy do św. Jana Pawła II oraz bł. Jerzego 
Popiełuszki w dniu 37 rocznicy wyboru na Papieża, oraz w przeded-
niu 31 rocznicy zamordowania ks. Jerzego. Tematyka obrad KM: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania Komisji 
 Międzyzakładowej. 
2.Członkowie Prezydium zdali relację z działalności od ostatniego 
zebrania. 
3.Sytuacja w spółkach GK Enea. Problemy zgłoszone podczas zebra-
nia: Enea Operator-etatyzacja robiona w wielkiej tajemnicy, Enea 
Logistyka-Regulamin premiowania-niezrozumiała zwłoka z przyję-
ciem uzgodnionego dokumentu, Enea S.A. i Centrum –oświadczenia 
zbierane przez pracodawców od rodziców dzieci w wieku do 4 lat stano-
wią nadinterpretację zapisów Kodeksu Pracy –apel do Pracowników o 
wstrzymanie się z podpisywaniem takich oświadczeń. Enea Serwis- 
relacja z prac zespołu zajmującego się  tabelą wynagrodzeń zasadni-
czych, zakresami obowiązków, dodatku za prowadzenie pojazdu  
służbowego. 
4.Sprawy różne. Sprzedaż Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. 
Likwidacja Enturu-sprawa maj ątku socjalnego. Uwagi  do wspólnej 
działalności socjalnej -Prezydium zbierze uwagi i przekaże je na spo-
tkaniu  28.10.2015 r. Działalność kas pożyczkowych- Statut PKZP-
zaległe wynagrodzenia.  

16.10.2015-37 rocznica wyboru  
Karola Wojtyły na Papieża  

16 października 1978 r., w trzecim dniu konklawe, 
kardynał Karol Wojtyła wybrany został 
zwierzchnikiem Kościoła. Był pierwszym od 455 
lat papieżem spoza Włoch. Przybrał imię Jana 
Pawła II. 

Konklawe rozpoczęło się 14 października 1978 roku. Biały dym, zwia-
stujący wybór papieża, pojawił się 16 października nad Kaplicą Syk-
styńską około godziny 18.00. Po godzinie 19 papież Polak wyszedł na 
balkon bazyliki świętego Piotra i wygłosił pierwsze przemówienie. 
Wówczas padły słowa, które powtarzano wielokrotnie jako najbardziej 
symboliczne. Nowy papież mówił: "  Najdostojniejsi kardynałowie po-
wołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dale-
kiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji 
chrześcijańskiej".  

Watykan 16.10.1978 
Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfikat 
wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez Niego nie doko-
nałaby się przemiana Europy. Nie byłoby "Solidarności". Nie run ąłby 
mur berli ński. Nie byłoby "aksamitnej rewolucji".  
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości pogrzebowe 
na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w dziejach. 1 
maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedykta 
XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża Franciszka. 
 „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. 
I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy  
drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być 
program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt 
ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób  
nieproporcjonalny” - słowa Jana Pawła II, które padły podczas wizyty 
w Gdańsku w 1987 roku powinny być drogowskazem dla wszystkich 
ludzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku min ęło 10 lat od śmierci JP II. Co zostało ze słów i  

nauk, które Nasz Wielki Rodak kierował do nas?  
Czy dzisiejsza Polska odpowiada wizji Ojczyzny JP II? 

 Sami sobie odpowiedzmy. 
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16.10.2015  
Nowy emeryt  

Adam Garczyński. 
Kolejnym szczęśliwcem, który doczekał się 
emerytury w Enea został Adam Garczyński 
programista-dyspozytor z RDR w Gorzo-
wie Wlkp. Adam po przepracowaniu 41 lat 
doczekał się zasłużonej emerytury. Podczas 
wspólnej imprezy z Rejonem Dystrybucji 

Gorzów  rozstał się również Jarzy Obarski, który też odszedł na emery-
turę. Uroczystość pożegnalna odbyła się w lokalu „DE-SANT” znajdu-
jącym się w Domu Studenta w Gorzowie Wlkp. W okolicznościowym 
pożegnaniu uczestniczyła dyrekcja, kierownictwa, byli i obecni współ-
pracownicy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność (związku do, które-
go Adam należy i w którym pełnił wiele funkcji, między innymi- prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej i członka Komisji Podzakładowej)  

Tą droga dziękujemy Ci  za to co wspólnie udało nam się wywalczyć  
i zapraszamy do dalszej działalności w coraz większym Kole Emery-
tów i Rencistów działającym przy Komisji Podzakładowej. Jak zwy-
kle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty, trady-
cyjne STO LAT oraz Hymn Emerytów odśpiewany przez trzech teno-
rów. Emeryci zadbali ,żeby nikt nie umarł z pragnienia oraz nie wyszedł 
głodny. Wszystko było pyszne dlatego impreza przeciągnęła się do póź-
nego wieczora. 

Uczestnicy okolicznościowego spotkania. 
Więcej zdjęć na naszej stronie:  

Menu– Aktualności. 
19.10.2015 -31 rocznica  

zamordowania 
 ks. Jerzego Popiełuszki 

31 lat temu został porwany i bestialsko zamor-
dowany przez  funkcjonariuszy  Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, duszpasterz  
Solidarności  ksiądz Jerzy Popiełuszko . 

Poniżej przedstawiamy krótki życiorys Naszego Patrona. 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi 
Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja 1972 r. przyjął święcenia 
z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w Dusz-
pasterstwie Akademickim Św. Anny, prowadził konwersatorium dla 
studentów medycyny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego była parafia 
p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie prowadził duszpasterstwo średniego 
personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował się w powsta-
jące Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 sierpnia 1980 r. delegacja straj-
kuj ących hutników poprosiła ks. Kardynała Wyszyńskiego o przy-
bycie księdza do huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten spo-
sób rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z Ks. Jerzym. Odpra-
wiał dla nich msze św., prowadził katechezy i organizował wykłady. We 
wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował pielgrzymkę robotników 
Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do Częstochowy będą piel-
grzymować już robotnicy z różnych części Polski. Idea Ks. Jerzego 
przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na 
Jasną Górę. Po wprowadzeniu stanu wojennego od lutego 1982 r. ks. 
Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich razem 26). Władza 
urządza nagonkę. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwa-
ny 13 razy. Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kam-
panią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerze-
go Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Jak wiemy na podstawie 
zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozorowany wypadek sa-
mochodowy 13 października 1984r.w drodze z Gdańska do Warszawy 
był pierwszym zamachem na życie Ks. Popiełuszki.  19 października 
1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy. Pomimo nalegań 
gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wie-
czoru. W Bydgoszczy podczas rozważań tajemnic Różańca Św. ostatnie 
zdanie wypowiedziane przez Ks Jerzego brzmiało : 

„Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 
 ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.  

Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód Księ-
dza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, został 
zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego (w 

rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa). Waldemar Chrostowski został 
zmuszony do oddania kluczyków i przejścia 
do milicyjnego samochodu, tam skuto go kaj-
dankami. Natomiast Grzegorz Piotrowski i 
Waldemar Chmielewski zmusili Ks. Jerzego, 
aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go sil-
nym uderzeniem w głowę, zakneblowali 
usta i wrzucili do bagażnika. Odjechali. W 
czasie jazdy Waldemar Chrostowski wysko-
czył z pędzącego samochodu i natychmiast 
zaczął szukać pomocy. Przebieg wydarzeń, 
które nastąpiły tej strasznej nocy, znamy jedy-
nie z zeznań zabójców. 
Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w 

Warszawie zgromadził wielotysięczne tłumy i przekształcił się w 
wielką manifestację.  
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Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas 
"Solidarności". Duchowny został pochowany przy kościele św. Stanisła-
wa Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem licznych 
pielgrzymek. 
 
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 
r. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowały jego 
przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on w „sąd nad  
Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwalano na bezczesz-
czenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko zachowywał się głów-
ny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było w nim nawet śladu skru-
chy. 

Od lewej: G. Piotrowski, A. Pietruszka, L. Pękala, W. Chmielewski 
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pie-
truszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielewskie-
go na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pyta-
nie: kto wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?  Do dziś nie 
znamy odpowiedzi na nie. W 1987 r. po osobistej interwencji ówczesne-
go Ministra Spraw Wewnętrznych- Czesława Kiszczaka na mocy 
amnestii  kary dla wszystkich sprawców zostały złagodzone do 10, 
15, 6 i 4,5 roku, co miało stanowić nagrodę za utrzymanie przez nich 
w tajemnicy personaliów rzeczywistych mocodawców zbrodni.  
 Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki  
Grzegorz Piotrowski  skazany na 25 lat więzienia, wyszedł na wol-
ność po 11 latach,  obecnie dostaje 3900 zł emerytury, dorabia sobie 
jako dziennikarz , pisał pod kobiecymi pseudonimami (Dominika 
Nagel i Anna Tarczyńska) dla "Faktów i Mitów”.   Teksty Piotrow-
skiego o Kościele ociekały nienawiścią do duchownych, co widać już po 
samych tytułach: "Macharski cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać", 
"Stan wysokiego Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w 
zalotach".  Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak. 
Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy Organizacji Wolność i 
Niezawisłość. 
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie uzna-
ny za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu 
Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Papież Polak 
wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie audiencji general-

nych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do ojczyzny. Ksiądz Je-
rzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010. Na ołtarze 
wyniósł go Benedykt XVI.   

31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego 
Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscy-
pliny Sakramentów podjęła decyzję o ustanowie-
niu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Nie-
zależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go "Solidarność”  

17 października 2014 roku w Górsku uroczyście zostało  otworzone 
Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki.                   
W centrum powstało nowoczesne muzeum interaktywne o bł. ks. Jerzym 
Popiełuszce. 

22.08.2015 Górsk uczestnicy XXX Pielgrzymki Energetyków do Częstochowy 

20.10.2015 Obradował  
ZR Gorzów NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie spotkali się członkowie Zarządu Re-
gionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Obrady rozpoczęły  się od  
minuty ciszy w intencji zmarłego Działacza NSZZ Solidarność ze 
Skwierzyny Zbigniewa Namysłowskiego. Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z posiedzenia ZRG z dnia 18.08.2015  
2.Problemy Komisji Zakładowej w DPS w Rokitnie. Sprawa do wyja-
śnienia i podjęcia decyzji na następnym zebraniu. 
3.Akcja protestacyjna 22.10.2015 r. W Warszawie będą protestowali 
górnicy, w innych miastach odbędą się pikiety podczas których prowa-
dzona będzie akcja informacyjna o powodach protestu. 
4.”Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Lubuskiego” 
Sejmik Województwa Lubuskiego  przyznał  zasłużonym działaczom 
ZRG w/w odznaczenie. Otrzymali je: S. Steltmann,  M. Pluciński, K. 
Gonerski, K. Nowikiewicz). 
5.Zapowiedzi wydarzeń:- 22-23.10.2015 Komisja Krajowa w Płocku,- 
23.10.2015 „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 
pracy” Seminarium w Enea w Gorzowie,- 28.10.2015 „Przystanek Hi-
storia” prezentacja gry edukacyjnej w WiMBP w Gorzowie Wlkp. 
6.Wybory parlamentarne. Rozmawiano o udziale J. Porwicha w wy-
borach z listy KUKIZ 15.Zaapelowano do wszystkich członków i ich 
rodzin o udział w wyborach. Polityków należy oceniać po czynach, 
pomocna w tym jest strona przygotowana przez Komisję Krajową 
NSZZ Solidarność :www.sprawdzampolityka.pl 
7.Sprawy różne. Omawiano tematy związane z :- działalnością Prezy-
dium,- tablicą pamiątkową przed siedzibą związku w Gorzowie Wlkp.,- 
budżetem ZRG, -Akcją JTF,- Szpitalem Wojewódzkim. 

20.10.2015 Skarga na działalność Okr ęgowego 
 Inspektoratu Pracy w Poznaniu 

 Zarząd Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność skierował skargę do 
Głównego Inspektora Pracy Iwony Hickiewicz.  Skarga dotyczy 
działalności Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Powodem 
skargi jest brak reakcji na sygnały strony związkowej dotyczącej łama-
nia  prawa pracy w GK Enea ( umowy o pracę niezgodne z ZUZP, 
Regulamin Pracy jednostronnie przyjmowany przez pracodawcę, 

(cd ze strony 7) 

3 listopada 1984 pogrzeb bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
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nie rejestrowanie nadgodzin, psychoza związana z podpisywaniem 
porozumie ń zmieniających). Jedynym odzewem  na sygnały strony 
związkowej o łamaniu prawa w Enea było pismo PIP z dnia 15.03.2015 
r. Z odpowiedzi na skargę wynikało, że „pracodawca nie stosuje jedno-
litej praktyki w zakresie treści zawieranych umów o pracę”.  Nic od-
krywczego – Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „S” Enea wskazała 
zapisy ZUZP, z których jasno wynika, co powinna zawierać umowa o 
pracę. Jednak Pani Inspektor stwierdziła, że brak jest „wspólnej inter-
pretacji zapisów układu zbiorowego w tym zakresie” i dlatego nie pod-
jęła dalszych działań. Jedynym efektem sygnałów zgłoszonych przez 
stronę społeczną, było skierowanie wystąpienia zobowiązującego praco-
dawcę do ujednolicenia umów o pracę.  Do dnia dzisiejszego nie ujed-
nolicono umów o pracę. Z pisma PIP Organizacja Międzyzakładowa 
dowiedziała się, że skoro tylko 6 osób nie przyjęło nowych gorszych 
umów o pracę (nie poddało się psychozie wytworzonej przez praco-
dawców  ) to nie ma problemu. Pani Inspektor  nie podjęła tematu w 
jaki sposób pracownikom proponowano  zmianę warunków pracy i 
płacy. Skoro nie doszło do zwolnień grupowych to właściwie nic się 
nie stało. Późniejsze sygnały Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność z Gorzowa Wlkp. dotyczące  patologicznych warunków pracy w 
Enea Centrum (zlecanie niewykonalnych zadań, które skutkowały 
ukrywanymi nadgodzinami oraz stresu który skutkuje zwolnienia-
mi od psychiatry z powodu nerwic) pozostały bez jakiejkolwiek odpo-
wiedzi. 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” zwrócił się do OIP w Poznaniu o 
udostępnienie informacji publicznej – protokołów pokontrolnych z kon-
troli przeprowadzonych po dniu 16 grudnia 2014 roku w zakładzie pra-
cy Enea Centrum. 
Z przesłanego protokołu wynika, że OIP nie podjęła żadnych kro-
ków, aby wyeliminować naruszanie prawa przez pracodawcę, a 
kontrola przeprowadzona przez OIP nie dotyczyła wszystkich zagadnień 
wskazanych przez wnioskodawcę – Organizację Międzyzakładową i 
Podzakładową NSZZ „S”.  

Przy mikrofonie GIP Iwona Hickiewicz 
Dlatego ZR Gorzów Wlkp. zwrócił  się o interwencję w tej sprawie do 
GIP. Jedna kontrola przeprowadzona przez OIP w Poznaniu bez jakich-
kolwiek efektów oraz brak odzewu na kolejne pisma i maile są sytu-
acją, której akceptować nie można. 
Pismo przesłano również do wiadomości Rady Ochrony Pracy przy 
Sejmie RP. 

21.10.2015 Zmiana w radzie nadzorczej Enei  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei powoła-
ło do rady nadzorczej spółki Tomasza Gołę-
biowskiego jako jej członka niezależnego.  
Tomasz Głębiewski ( na zdjęciu obok) jest absol-
wentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, 
Wydziału Handlu Zagranicznego (obecnie Szkoła 
Główna Handlowa). W 2007 roku uzyskał profe-
sora nauk ekonomicznych SGH. 
Od 1971 roku jest pracownikiem naukowo-
dydaktycznym SGPiS, Wydział Handlu Zagranicz-
nego, obecnie SGH, Kolegium Gospodarki Świa-

towej. Równolegle był między innymi pracownikiem naukowo-
dydaktycznym Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (10.1996-
02.2009); prezesem zarządu firmy konsultingowej Prawno-

Ekonomiczny Zespół Konsultingowy “Profit” (1993-1997); stypendystą 
Fundacji Fulbrighta w The Wharton School, University of Pennsylvania, 
(rok akademicki 1989-1990). Tomasz Głębiewski brał udział w opraco-
waniu dokumentacji przedprywatyzacyjnych dla spółek Textilimpex, 
Baltona, Kolmex, Ruch, CIE Impexmetal oraz w przygotowaniu kon-
cepcji restrukturyzacji i strategii rozwoju tych przedsiębiorstw.  
Uczestniczył w przedprywatyzacyjnych analizach sektorowych przemy-
słu tekstylnego (projekt „Łódzka Wełna”) i obrabiarkowego 
(prowadzonych przez międzynarodowe zespoły doradców) zrealizowa-
nych na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysł u oraz analiz sektorowych 
bazy uzdrowiskowej w Polsce i przemysłu spirytusowego - na zlecenie 
Ministerstwa Skarbu Państwa. Prowadził analizy, audyty i strategie 
marketingowe m.in. dla THZ Skórimpex, Zamojskich Fabryk Mebli, 
Lentex, ZPP Pasmanta, Bakoma, Oce Polska.  

22.10.2015 Piotr Duda przewodniczącym  
Rady Dialogu Społecznego  

Piotr Duda, szef NSZZ 
"Solidarno ść" został przewodni-
czącym Rady Dialogu Społeczne-
go (RDS) powołanej przez prezy-
denta Andrzeja Dudę.( na zdjęciu 
obok P. Duda odbiera nominacje od 
prezydenta) Rada zastąpiła Komisję 
Trójstronną i będzie stanowić fo-
rum współpracy przedstawicieli 
pracowników, pracodawców i rzą-
du. 
W RDS będzie zasiadać 59 osób. 

Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma by ć ciałem 
niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie 
po ośmiu członków będą miały "Solidarność", OPZZ i Forum Związ-
ków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Kon-
federacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek 
Rzemiosła Polskiego.  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” w RDS reprezentować będą:1. Piotr Duda, 2. Woj-
ciech Ilnicki, 3. Bogdan Kubiak, 4. Andrzej Kuchta, 5. Jarosław 
Lange,6. Henryk Nakonieczny, 
7. Waldemar Sopata,8. Leszek Walczak. 
Prezydent będzie miał swojego przedstawiciela z głosem doradczym, 
podobnie jak prezesi NBP i GUS.  
Rada zastąpi Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 
ponieważ w czerwcu 2013 r. związki zawodowe zawiesiły swój udział 
w pracach komisji. Dialog w KT był pozorowany, a rząd jedynie 
komunikował swoje decyzje.  - Byłem wtedy nazywany bandytą 
politycznym - przypomina szef "Solidarności". - Dzi ś okazuje się, że 
bez tego gestu Rada Dialogu Społecznego by tak szybko nie  
powstała. Przewodniczący będą się co roku zmieniali - na przemian 
będą to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. W komisji prze-
wodniczącym był stale reprezentant rządu. Obecnie rada ze swojego 
grona sama wybiera przewodniczącego. 

22.10.2015 Bogdanka staje się częścią Enei.  
Uzyskanie zgody Prezesa UOKiKu na koncentrację oraz zapisów na 
odpowiednią liczbę akcji Bogdanki zakończyło ogłoszone przez Eneę 
wezwanie. Grupa energetyczna staje się właścicielem łącznie 66 proc. 
akcji kopalni, obejmując nad nią pełną kontrol ę operacyjną.  
Formalne rozliczenie wezwania potrwa jeszcze kilka dni, ale już wiado-
mo, że Bogdanka wejdzie do Grupy Enea. Stanie się podmiotem odpo-
wiedzialnym za dostawy paliwa do kluczowych węglowych źródeł pro-
dukcji prądu, jakie Enea ma w Elektrowni Kozienice.  
- Przejęcie najlepszego polskiego przedsiębiorstwa górniczego jest 
dobrym przykładem, że można budować mariaż energetyki i górnictwa 
na warunkach rynkowych. Dzieje się to z korzyścią dla naszych akcjo-
nariuszy, branży górniczej i bezpieczeństwa energetycznego państwa. 
Wytyczamy w ten sposób drogę budowania polskiego koncernu paliwo-
wo-energetycznego wedle najlepszych standardów rynkowych  
– podkreśla Krzysztof Zamasz, prezes Enei.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

str. 9 / Pod Napięciem 160 / 10 / 2015 



Enea zapłaci dotychczasowym akcjonariuszom Bogdanki po 67,39 zł za 
akcję. Cena ta zawiera korzystną premię w stosunku do wartości spółki 
sprzed wezwania i spełnia wymóg godziwości. Potwierdzili to m.in. 
zarząd kopalni oraz jego niezależny doradca. W efekcie akcjonariusze 
odrzucili propozycję zablokowania transakcji ograniczeniem możliwo-
ści wykonywania prawa głosu (tzw. voting cap) i zapisali się na wyma-
ganą liczbę 64,57 proc. akcji jeszcze przed zakończeniem wezwania. 
- Spotkaliśmy się z właścicielami Bogdanki i przedstawiliśmy im korzy-
ści wynikające z realizacji wezwania na zaproponowanych warunkach. 
Choć część z nich liczyła na wyższą cenę lub wezwanie do 100 proc., 
przekonaliśmy ich, że oferta jest dobrym kompromisem pomiędzy na-
szym celem, a możliwościami finansowymi. Zapewniliśmy też, że nie 
planujemy zmiany polityki dywidendowej spółki. Właściciele pozosta-
łych 34 proc. akcji będą nadal uczestniczyć w podziale zysku.– podkre-
śla Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych.  
Polityka dywidendowa Bogdanki, przedstawiona w strategii z 2013 
roku, zakładała wypłatę w latach 2013-2015 dywidendy na poziomie 60 
proc. osiągniętego skonsolidowanego zysku netto. Polityka dywidendo-
wa na kolejne lata ma zostać przyjęta i ogłoszona wraz ze strategią  
działalności na lata 2015-2020.  
Enea zapowiada, że skorzysta na synergiach wynikających m.in. z  
optymalizacji kosztów zakupu paliwa. 
"Sytuacja na światowych rynkach węgla jest trudna i odbija się na kon-
dycji polskiego górnictwa. Przejęcie kontroli nad lubelską firmą mini-
malizuje nasze ryzyka związane z niepewnością co do przyszłości bran-
ży wydobywczej. Zyskujemy dodatkowy potencjał, a węgiel, którego nie 
wykorzystamy w naszych elektrowniach, Bogdanka nadal będzie do-
starczała do swoich obecnych i przyszłych klientów" -  
informuje Grzegorz Kinelski, wiceprezes Enei ds. handlowych.  

22-23.10.2015 Obradowała KK NSZZ Solidarność. 
Pierwszy raz w historii związku członkowie Komisji Krajowej (KK) 
gościli w Płocku.  

Członkowie KK podczas obrad w Płocku. 
Obrady KK rozpoczęły się od modlitwy duszpasterza ludzi pracy ks. 
Tadeusz Łebkowski. - Dzisiejszy czas wymaga od Polski podobnego 
zaangażowania w ratowaniu Europy przed pogaństwem, jak za czasów 
Jana III Sobieskiego. Aby temu podołać trzeba prosić o wsparcie Bo-
ga, mając ku temu dwóch wielkich pośredników - Świętego Jana Paw-
ła II i patrona Solidarności bł. a już właściwie Świętego ks. Jerzego 
Popiełuszkę. Po nim wystąpił wiceprezydent Płocka Roman Siemiąt-
kowski. Podkreślał przede wszystkim znaczenie "Solidarności" dla prze-
mian, które dokonały się w Polsce oraz zwracał uwagę na wkład Płocka 
w powstanie NSZZ "Solidarność". 
Tematyka obrad KK: 
1. Prezentacja strony www.diariuszzwiazkowy.pl. 
2.Przyjęcie protokołów z 27-28.08.2015 r i 15.09.2015 r. 
3. Przyjęcie wniosku o złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjne-
go o zbadanie zgodności  z zawarcia porozumienia dotyczącego sposobu 
podziału miesięcznie środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzie-
lane przez pielęgniarki i położne jedynie przedstawicielom związków 
zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielę-
gniarki i położne.  
4.Przyjęto stanowisko potępiające ostatnie decyzje Ministra Zdrowia, 
gwarantujące wzrost wynagrodzenia tylko dla jednej grupy zawo-
dowej. „Solidarność” domaga się wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich 
pracowników zatrudnionych w opiece zdrowotnej zapewnionego w 
trwałych rozwiązaniach systemowych, zerwania z plagą umów śmiecio-

wych oraz zaprzestania wymuszania na pracownikach zawierania umów 
cywilnoprawnych bądź samozatrudnienia, systematycznego zwiększania 
nakładów finansowych na opiekę zdrowotną ze środków publicznych 
oraz zaprzestania dalszej komercjalizacji i prywatyzacji sektora ochrony 
zdrowia. 
5.Rozliczenie kosztów manifestacji w Warszawie organizowanych przez 
Sekcje Branżowe. 
6.Przyjęto uchwałę w sprawie nazewnictwa i numeracji 14 Krajowych 
Sekretariatów Branżowych. 
7.Informacja o powołaniu Rady Dialogu Społecznego. 
8. Przejęto stanowisko-protest przeciwko nadaniu  Pedro Pereira da 
Silva dyrektorowi operacyjnemu Grupy Jeronimo Marti ns 
(właściciel sieci Biedronka) Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze rozbieżność między anty-
pracowniczymi i antyzwiązkowymi działaniami sieci Biedronka, a uza-
sadnieniem przyznania odznaczenia, KK  wyraża pogląd, że w oparciu 
Ustawę o orderach i odznaczeniach należałoby rozważyć możliwość 
odebrania orderu.  
9.Apel w sprawie wyborów parlamentarnych 25.10.2015 r. KK zaa-
pelowała, aby nie głosować na tych, którzy wydłużyli czas pracy osób 
niepełnosprawnych, wydłużyli wiek emerytalny, ograniczyli nasze pra-
wa obywatelskie w ustawie o zgromadzeniach czy wprowadzili anty 
pracownicze zmiany w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodo-
wych,  liberalizując tym samym prawo o czasie pracy. Nie wybierajmy 
tych, którzy byli przeciw obniżeniu podatku dla osób najuboższych, 
przeciw prawu rodziców do decydowania o obowiązku szkolnym ich 
sześcioletnich dzieci. Nie dajmy się zwieść gładkim i pustym obietni-
com, podkreślają członkowie KK. Dzięki stronie 
www.sprawdzampolityka.pl można skonfrontować to, co posłowie mó-
wią w kampanii wyborczej, z tym co robili przez ostatnie dwie kaden-
cje. Weźmy udział w wyborach i  głosujmy z rozwagą na tych, któ-
rzy chcą budować "Polskę solidarną, Polskę równych szans dla 
wszystkich obywateli". 
10.Z okazji przejścia na emeryturę podziękowała Adamowi Bindudze 
za pracę w Krajowej Komisji Rewizyjnej w imieniu KK złożył P.Duda. 

Podziękowania dla Adama Bindugi 
11. Informację z prac Prezydium KK, Sekretariatów Branżowych i Za-
rządów Regionów złożyli przedstawiciele tych struktur. 
    23.10.2015 Inwestorem w KHW będzie Enea?  
Wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk ogłosił, że akcje Katowic-
kiego Holdingu Węglowego (KHW) mają trafi ć do inwestora z 

branży energetycznej. Według 
"Rzeczpospolitej" tym inwestorem ma 
być poznańska Enea.  
Rząd zdecydował w czwartek, że 100 
proc. Akcji KHW zostanie wniesione do 
jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. 
Jak tłumaczył Wojciech Kowalczyk, 
pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji 

górnictwa węgla kamiennego i wiceminister skarbu, to najszybsza, naj-
prostsza i najbardziej efektywna dla samego holdingu forma dokapitali-
zowania Katowickiego Holdingu Węglowego i krok w kierunku włącze-
nia inwestora z branży energetycznej do górniczej  
spółki. 
Ani wiceminister Kowalczyk, ani premier Kopacz, która spotkała 
się z dyrekcjami wszystkich kopalń wchodzących w skład KHW 
oraz przedstawicielami związków zawodowych, nie ujawnili, która z 
grup energetycznych ma zostać inwestorem w KHW. Jednak według 
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"Rzeczpospolitej" decyzja w tej sprawie już zapadła i inwestorem tym 
ma być Enea.  
Dziennik przypomina, że poznańska grupa, która właśnie z sukcesem 
zakończyła wezwanie na Bogdankę i zostanie większościowym właści-
cielem tej kopalni, już wcześniej rozpoczęła badanie KHW.  
Według "Rz" jeden ze scenariuszy zakłada, że Enea zaangażuje się 
kapitałowo w powołaną  decyzją rządu spółkę wnosząc do niej wła-
śnie akcje Bogdanki. Enea ma mieć w tej spółce 51 proc. udziałów, a 
Skarb Państwa 49 proc..  
Źródło CIRE.Pl 

25.10.2015 Wybory parlamentarne. 

Wyniki wyborów parlamentarnych:  
Prawo i Sprawiedliwość - 37,58 proc. (235 mandatów) 
Platforma Obywatelska- 24,09 proc. (138 mandatów) 
Ruch Kukiz '15 - 8,81 proc. (42 mandatów) 
Nowoczesna - 7,60 proc. (28 mandatów)  PSL - 5,13 proc. (16 manda-
tów) PSL - 5,13 proc. (16 mandatów) 
1 mandat w nowym Sejmie otrzyma również Mniejszość Niemiecka.    
Poza parlamentem znalazły się partie: 
Zjednoczona Lewica - 7,55 proc. 
KORWiN  - 4,76 proc. 
Partia Razem - 3,62 proc. 

Wyniki wyborów do Senatu: 
Prawo i Sprawiedliwość - 61 mandaty 
Platforma Obywatelska - 34 mandaty  
Polskie Stronnictwo Ludowe - jeden mandat.  
W Senacie zasiądzie też czworo senatorów niezależnych 
Frekwencja wyborcza wyniosła 50,92 proc. 

Lubuscy Posłowie 
WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH W LUBUSKIM : 
PiS 97.877 głosów -28,27 %, PO 97.676-28,21 %, Zjednoczona Lewi-
ca 34.695-10,02 % , Nowoczesna 34.586-9,98 %, Kukiz'15 30.284 -
8,74 %, PSL 17.743-5,12 %, KORWiN 17.274-4,98 % ,  

Razem 13.825-3,99 %, KWW Zbigniewa Stonogi 2.258-0,65 %.  
PiS i PO mają po 5 mandatów, Nowoczesna i Kukiz'15 po jednym. 
Prawo i Sprawiedliwość - Rafalska 22.898 głosów, Ast 17.530, Mater-
na 15.087, Zasada 5.821 i Kurzępa 5.486. 
Platforma Obywatelska  - Niesiołowski 29.404 głosy, Bukiewicz 
25.715, Kucharski 7.105, Sibińska 6.868, Osos 5.749.  
Nowoczesna – Pudłowski-16716  głosów,  
Kukiz'15 – Porwich-10777 głosów.  

Wyniki wyborów do Senatu: 
-okręg 20- Waldemar Sługocki (PO) 61018 głosów-52,05 %, 
- okręg 21- Władysław Komarnicki (PO) 44.991głosów -34,65%, 
-okręg 22- Robert Dowchan (PO) 39008 głosów-40,97 %, 

Lubuscy Senatorowie 
Szczegółowe wyniki wszystkich kandydatów na naszej stronie:    
Menu-Aktualności. 

28.10.2015 O działalności socjalnej w GK Enea  

Uczestnicy spotkania w Baranowie 
Z inicjatywy pracodawców w Baranowie doszło do spotkania dotyczą-
cego działalności socjalnej w GK Enea.  
1.Spotkanie rozpoczęło się od złożenia oświadczenia związków zawo-
dowych z Enea Wytwarzanie (EW). Organizacje związkowe  EW w 
przyj ętym stanowisku wypowiedziały się przeciwko wejściu do 
wspólnej działalności socjalnej. W odpowiedzi dyr. J. Jeziorny stwier-
dził, że dzisiejsze spotkanie nie dotyczy wspólnej działalności socjalnej 
tylko ujednolicenia świadczeń socjalnych w GK ENEA. 
2. Przedstawiono prezentację porównującą świadczenia socjalne w spół-
kach należących do wspólnej działalności i EW. Z prezentacji między 
innymi dowiedzieliśmy się, że:- EW ma większy odpis na ZFŚS 
(powiększony jest dla pracowników zatrudnionych w warunkach szcze-
gólnych),w EW pracownicy składają oświadczenia o wysokości zarob-
ków( zamiast zaświadczeń z Urzędu Skarbowego). Strona związkowa 
przedstawiła swoje stanowisko w zakresie ujednolicenia świadczeń 
socjalnych w GK-jesteśmy za, pod warunkiem, że nikt na ujednoli-
ceniu nie straci. Ciężko to będzie osiągnąć bez ujednolicenia wyso-
kości odpisu na ZFŚS.  

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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3.Strona społeczna ze Szczecina i Gorzowa Wlkp. bardzo negatywnie 
oceniła nowe zasady funkcjonowania wspólnej działalności socjalnej 
obowiązujące w 2015 r. Strona pracodawcy podkreśliła, że to nie jest 
tematem dzisiejszego spotkania. Uzgodniono, że 26.11.2015 r. odbędzie 
się osobne spotkanie dotyczące tej tematyki.  

29.10.2015  Enea przejmie KHW i Energę ? 

 Konsolidacja energetyki z górnictwem i samej energetyki powinny 
toczyć się równolegle.   
Miedzy innymi na temat inwestycji w górnictwo oraz planów rozbudo-
wy mocy w energetyce konwencjonalnej, z prezesem Enei Krzyszto-
fem Zamaszem rozmawiała "Rzeczpospolita".  
Dziennik zapytał prezesa Zamasza między innymi o kwestię ewentual-
nego przejęcia przez Eneę KHW i plany odnośnie wykorzystania węgla 
wydobywanego przez te kopalnie oraz Bogdankę, którą poznańska gru-
pa już kontroluje. 
Prezes nie odpowiedział wprost, czy Enea bierze pod uwagę przeję-
cie KHW, ale podkreślił, że trwa budowa silnej grupy energetyczno-
paliwowej. Jednocześnie dodał, że bezpieczeństwa energetycznego nie 
da się zbudować, jak to określił, na niestabilnych i dotowanych źródłach 
odnawialnych. W jego ocenie, w tym przypadku trzeba opierać się na 
konwencjonalnych źródłach węglowych. 
- Budowa nowych bloków na węgiel oznacza konieczność zabezpiecze-
nia dostaw paliwa, a to najlepiej zrobić pozyskując kopalnie, aby kon-
trolować cenę paliwa - mówi prezes Zamasz w "Rz". 
Rozmówca dziennika zaznacza jednocześnie, że biorąc pod uwagę fakt, 
iż w najbliższych latach trzeba będzie wyłączyć stare bloki węglowe o 
mocy 6 GW, Enea nie zamierza poprzestać na inwestycji w Kozieni-
cach. Wymienił w tym miejscu dwa projekty, którym grupa przygląda 
się: budowa bloku 1000 MW w Ostrołęce oraz bloku kogeneracyjne-
go, którego budowę zamroziła Bogdanka. 
W ocenie prezesa Zamasza, aby tego typu projekty były rentowne, trze-
ba między innymi doprowadzić do tego by koszt paliwa, w tym przy-
padku węgla, był konkurencyjny w stosunku do ceny energii na rynku. 
Jak dodał, Enea wie jak taki efekt uzyskać. Jednocześnie przyznał, że 
konieczne jest wsparcie dla tego typu inwestycji np. w oparciu o rynek 
mocy, czy mechanizm kontraktów różnicowych.  
- Skoro państwo dopłaca dziś do odnawialnych źródeł energii, to nie 
widzę przeszkód, by uruchomiło także mechanizmy wspierające – na 
zasadach rynkowych – inwestycje w nowoczesne, spełniające restryk-
cyjne normy ekologiczne bloki węglowe - powiedział rozmówca 
"Rzeczpospolitej". 
Prezes Enei zaznacza jednocześnie, że realizacja inwestycji w energety-
kę węglową wymaga z jednej strony zabezpieczenia źródeł dostaw pali-
wa, a z drugiej jak to określił, zwiększenia siły finansowej firm ener-
getycznych. 
W tym kontekście "Rzeczpospolita" zapytała prezesa o ewentualne 
połączenie Enei i Energi. Szef nie udzielił bezpośredniej  odpowiedzi 
na to pytanie, ale podkreślił, że nie da się zbudować trwałego bez-
pieczeństwa energetycznego bez przebudowy struktury branży i 
konsolidacji. Jak dodał, jest zwolennikiem tego pomysłu, ale decyzja 
należy do właściciela. 

Rozmówca dziennik zwraca jednocześnie uwagę, że Enea ma już 
doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych i 
może je przenieść na branże węglową, ale zanim do tego dojdzie, 
grupa musi być silniejsza. Z tego względu konsolidacja energetyki z 
górnictwem i wewnątrz samej energetyki powinny toczyć się równo-
legle - powiedział prezes Enei "Rzeczpospolitej".  
Źródło CIRE 

29.10.2015r. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów 
PKZP Gorzów. 

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się 
Delegaci PKZP .Podczas spotkania odbyły się  wybory uzupełniające 
do Zarządu Kasy, oraz wybrano nową Przewodniczącą PKZP-  

Janinę Żółkiewską ( na zdjęciu 
obok) oraz   a V-ce Przewodniczą-
cą Agatę Kimon. 
Podjęto uchwałę zwalniającą z 
obowiązku wpłacania comiesięcz-
nych wkładów członkowskich 
przez emerytów i rencistów.  
Ze względów prawnych podjęto  
również uchwałę w sprawie połą-
czenia z dniem 01.01.2016r. Pra-
cowniczych Kas Zapomogowo-
Pożyczkowych w jedną Mi ędzy-
zakładową Pracowniczą Kasę 

Zapomogowo-Pożyczkową Grypy Kapitałowej ENEA .PKZP w Go-
rzowie Wlkp. organizacyjnie stanie się Oddziałem MPKZP ENEA , ale 
jej funkcjonowanie niewiele się zmieni i co najważniejsze  zachowa 
swoją niezależność  w najważniejszych kwestiach. 
Dotychczasowy Statut stanie się Regulaminem, gdzie nadal będą 
określone warunki i wysokość udzielanych pożyczek, i warunki ich 
spłaty. Nadal pracownicy poprzez wybranych przez siebie delegatów 
będą mieli wpływ na funkcjonowanie Kasy. 
Największa zmiana będzie dotyczyła pracowników RD2, RD3, RD4 i 
RD5. Pracownicy tych Rejonów od 01.01.2016r. podpisane wnioski o 
pożyczkę będą przesyłali do Gorzowa do Małgorzaty Brałko  - księ-
gowej (oryginał lub skan).  Pożyczka będzie przyznawana  około 10-
każdego miesiąca i w tym czasie przelewana na konto.  Do PKZP w 
Gorzowie należy 476 osób, przypominamy, że  nie ma żadnych 
„kolejek” i po życzki są przyznawane w ciągu miesiąca od złożenia 
wniosku.  

POZNAJ SWOJE PRAWA 
Załącznik nr 8 do ZUZP 
ZASADY I NORMY KORZYSTANIA Z ENERGII ELEKTRYCZ-

NEJ DLA POTRZEB GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
§ 1 
Pracownikom przysługuje prawo do ulgowej odpłatności za wykorzystanie ener-
gii elektrycznej dla potrzeb gospodarstwa domowego w ilości nie przekraczającej 
3.000 kWh w roku i 250 kWh średnio miesięcznie, w nie więcej niż dwóch ukła-
dach pomiarowych, wskazanych przez pracownika. 
§ 2 
Odpłatność pracownika za zużycie 1 kWh energii elektrycznej w ilości określo-
nej w § 1 stanowi 20% wartości cen i stawek opłat za energię elektryczną i skład-
nika zmiennego opłaty przesyłowej grupy taryfowej ogólnie obowiązującej dla 
gospodarstw domowych. Odpłatności nie podlega opłata stała sieciowa i opłata 
abonamentowa. 
§ 3 
Za energię elektryczną zużytą w ilości ponad limity określone w § 1 pracownik 
płaci wg taryfy ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych. Rozliczenie 
zużycia przysługującego wg ulgowej odpłatności następuje w okresach dwuna-
stomiesięcznych, co oznacza, że rozlicza się faktyczne zużycie energii elektrycz-
nej za 12 miesięcy w ramach limitu rocznego. 
§ 4 
Pozostałą część kosztów związanych z korzystaniem przez pracownika z ulgowej 
odpłatności, o których mowa w § 1 ponosi odpowiednio ENEA. 
§ 5 
Pracownik nabywa prawo do ulgowej taryfy za energię elektryczną po przepraco-
waniu roku w ENEA. 
Pracownik traci uprawnienie do taryfy pracowniczej w przypadku udowodnienia 
mu nielegalnego poboru energii elektrycznej. 
§ 6 
Pracownik zatrudniony poprzednio we wszystkich jednostkach wymienionych w 
Załączniku nr 1 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (U-I i U-IV) 
nabywa prawo do korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstwa 
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domowego wg zasad określonych jak wyżej z dniem podjęcia pracy u danego 
pracodawcy, jeżeli: 
stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy nie został rozwiązany bez wypowie-
dzenia z winy pracownika; 
łączny nieprzerwany okres zatrudnienia u pracodawców uprawnionych do stoso-
wania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy wyniósł co najmniej rok; 
okres zatrudnienia traktowany jest jako nieprzerwany, jeżeli przerwa w pracy 
była krótsza niż trzy miesiące. 
§ 7 
Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne 
lub świadczenia rehabilitacyjne, którzy z dniem nabycia wymienionych wyżej 
uprawnień korzystali z energii elektrycznej na zasadach. § 1, 2 i 3 oraz wdowy 
(wdowcy) i sieroty, pobierający rentę po zmarłych pracownikach, emerytach i 
rencistach, nabywają z dniem 01.01.2006 r. prawo do ekwiwalentu pieniężnego 
w wysokości (3000kWh x 80% ceny energii elektrycznej i składnika zmiennego 
opłaty przesyłowej oraz 100% wartości opłaty stałej sieciowej i opłaty abona-
mentowej według taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw 
domowych). Wartość ekwiwalentu waloryzowana jest o wzrost ceny energii 
elektrycznej według grupy taryfowej jednostrefowej z trójfazowym jednostrefo-
wym układem pomiarowym, obowiązującej dla gospodarstw domowych na tere-
nie siedziby Pracodawcy w roku poprzedzającym wypłatę. 
Ekwiwalent pieniężny wypłacany jest dwa razy w roku: do 15 maja i do 15 wrze-
śnia w wysokości stanowiącej każdorazowo połowę rocznego ekwiwalentu.  
Obowiązek udokumentowania uprawnienia wobec byłego Pracodawcy spoczywa 
na osobach określonych w pkt.1. 
Wypłata ekwiwalentu będzie dokonywana bezpośrednio przez Pracodawcę lub 
przez inne instytucje, które Pracodawca upoważni do przejęcia tych zobowiązań 
na podstawie odrębnej umowy lub zleceń ich realizacji. 
Koszty wypłaty ekwiwalentu dla osób wymienionych w ust.1: 
które nabyły uprawnienie do ekwiwalentu przed 1. 01. 2006r. ponosi ENEA S.A., 
które nabyły prawo do ekwiwalentu po 1. 01. 2006r. ponosi ostatni pracodawca 
(odpowiednio ENEA S.A. lub spółka zależna), a w przypadku likwidacji lub 
upadłości spółki zależnej ponosić będzie ENEA S.A. 
Pracownicy, którzy przejdą w ciągu roku kalendarzowego na świadczenia wy-
mienione w pkt. 1, do końca tegoż roku będą rozliczani według zasad dotychcza-
sowych, a uprawnienie do ekwiwalentu nabędą od 1 stycznia roku następnego. 
Osoby wymienione w ust. 1 tracą prawo do ekwiwalentu pieniężnego w przypad-
ku udowodnienia im nielegalnego poboru energii elektrycznej. 

PRZEGLĄD MEDIÓW 
Mistrzostwo Europy w  
umowach terminowych 

Z danych Eurostatu wynika, że w 2014 roku w Polsce aż 28,4% 
zatrudnionych wykonywało swoją pracę na podstawie umowy  

terminowej. To najwyższy wskaźnik wśród wszystkich państw Unii 
Europejskiej. Średnia unijna wyniosła 14%, informuje portal  
rynekpracy.pl  
W ubiegłym roku odsetek pracujących na czas określony w naszym 
kraju również był najwyższy od siedmiu lat. Na drugim miejscu pod 
względem odsetka pracujących na podstawie umów terminowych znala-
zła się Hiszpania (24,0%), a trzecia Holandia (21,5%). Najmniejszym 
procentem takich pracowników charakteryzowała się Rumunia (1,5%).  
Wkrótce jednak stosowanie umów terminowych o pracę zostanie po-
ważnie ograniczone. Pod koniec czerwca posłowie przegłosowali nowe-
lizację Kodeksu pracy według której pracodawca nie będzie mógł za-
trudniać pracownika na czas określony dłużej niż przez 33 miesiące. 
Czwarta umowa terminowa podpisana z tym samym pracownikiem 
stanie się umową o pracę na czas nieokreślony. Zmiany zaczną obowią-
zywać od 22 lutego 2016. 
 - To wszystko to nic innego jak efekt skargi NSZZ “Solidarność” zło-
żonej do Komisji Europejskiej, która uznała nasze zarzuty i nakazała 
Polsce zmiany – wyjaśnia Piotr Duda, przewodniczący KK - Nowe pra-
wo to duży krok w naprawianiu polskiego rynku pracy, na którym w 
stosowaniu umów na czas określony jesteśmy europejskim liderem - 
dodaje lider Związku. We wrześniu 2012 roku "Solidarność" złożyła 
skargę na rząd polski do Komisji Europejskiej. Dotyczyła ona dyrekty-
wy 99/70/WE, która zobowiązała państwa członkowskie UE do wpro-
wadzenia w życie nowych przepisów. Są one niezbędne m.in. do prze-
ciwdziałania nadużyciom wynikającym ze stosowania następujących po 
sobie umów o pracę na czas określony oraz nawiązywania następują-
cych po sobie stosunków pracy na czas określony. W odpowiedzi na 
wniosek "Solidarności" KE zdecydowała o wszczęciu postępowania 
wobec Polski i w efekcie nakazała rządowi wprowadzenie zmian. 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siedzi rybak nad morzem i łowi ryby. Nagle patrzy a tu na wędce  
trzepoce się mu złota rybka. Wyciągnął ją czym prędzej i się pyta: 
- Czy ty rybko jesteś ze złota? 
- Nie - odpowiedziała rybka - ja jestem z Platformy. 
- Zafrasował się stary rybak... 
- No to ty nie spełniasz życzeń? - zapytał ją. 
- Nie. - odpowiedziała rybka - ja tylko obiecuję.   

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

5.X.1990  Lech Wałęsa w  EC Gorzów.5.X.1990  Lech Wałęsa w  EC Gorzów.5.X.1990  Lech Wałęsa w  EC Gorzów.   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

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

Landsberg Landsberg Landsberg –––aktualnie ulica Pocztowaaktualnie ulica Pocztowaaktualnie ulica Pocztowa   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

                   ZŁOTE MYŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-12,88 zł.  wartość akcji Enea 29.10.2015 r.  godz.13.46 

-418,3 mln zł. zysk  netto GK Enea za II kwartały 2015 r.                   

-1062 osób miało pracę w ZE Gorzów w 1990 r. W maju  

2015 w GK Enea na terenie OD Gorzów pracowało 778 osób  
(do maja 2015 zlikwidowano 284 miejsca pracy). Szczegóły str.9                                                                                                           

-46 mld zł. nie trafia co roku do polskiego budżetu w związku z       
unikaniem płacenia podatków przez wielkie korporacje.                           
-4 900 gospodarstw domowych i 1 347 podmiotów instytucjonalnych    
zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej w sierpniu br.                           
-174 mln zł. kwota niewypłaconych należności z tytułu wynagrodze-
nia w 2014 r. według Państwowej Inspekcji Pracy.  
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