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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma  
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. 
           Brak upominania się  o swoje  prawa, pociąga za sobą  
                      współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  JP II 

71 ENERGETYKI  
GORZOWSKIEJ  LAT

Porażający audyt rządów PO PSL 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

Pamiętałeś o wywieszeniu Flagi? 
  

6.05.2016 Ks. Andrzej Szkudlarek Kapelanem 
NSZZ Solidarność Regionu Gorzowskiego. 

Od lewej W. Rusakiewicz, A. Szkudlarek, Sł. Steltmann, K. Gonerski 
Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Gorzowie Wlkp. ks. kan. mgr 
Andrzej Szkudlarek dekretem biskupa Tadeusza Lityńskiego zo-
stał mianowany Kapelanem NSZZ Solidarność Regionu Gorzow-
skiego i tym samym będzie sprawował opiekę duchową nad członka-
mi związku. Przedstawiciele Gorzowskiego Zarządu Regionu  6 maja 
2016 odwiedzili ks. kanonika w jego Parafii. Podczas spotkania wspo-
minano między innymi związki ks. A. Szkudlarka z  NSZZ Solidar-
ność, oraz zaproszono Go na najbliższe posiedzenie ZRG 

Krótki życiorys Naszego Kapelana. 
A. Szkudlarek urodził się 10 września 
1948 r. w Zielonej Górze. Po ukończenie 
technikum samochodowego wstąpił do 
wyższego Seminarium Duchownego w 
Gościkowie-Paradyżu. W 1972 r. kleryk 
A. Szkudlarek przyjął święcenia diako-
natu. W 1973 r. z rąk Biskupa Wilhelma 
Pluty przyjął święcenia kapłańskie. Po 
święceniach ks. Andrzej skierowany zo-
stał do pracy duszpasterskiej do parafii 
p.w. Chrystusa Króla w Dobiegniewie. 
Kolejną parafią do której był posłany to 
Parafia p.w. Świętej Trójcy w Gubinie. 

Od 1978r. ksiądz Andrzej bił wikariuszem Parafii Katedralnej w 
Gorzowie Wlkp. Kolejnym ważnym wyzwaniem była budowa kościoła 
na osiedlu Słonecznym , gdzie został pierwszym proboszczem 
(2.06.1983 r.) W latach 1974-80 odbył studia teologiczne na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. Zaangażowanie ks. Andrzeja w 

pracę duszpasterską oraz jego zdolności organizacyjne powodują 
mianowanie  Go 8 września 1987 r. na Wice Dziekana Dekanatu 
Gorzów Wlkp.-Południe.  3 maja 1991 r. został obdarowany godno-
ścią Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej. Ks. Kanonik w 
1994 r. rozpoczął studia na Papieskim Fakultecie we Wrocławiu. 
Ukończył je pracą magisterską z teologii biblijnej 26 maja 1995 r. 
Biskup Stefan Regmunt doceniając zasługi ks. Andrzeja mianuje Go 9 
kwietnia 2009 r.  kanonikiem Gremialnym Kapituły  
Katedralnej. 

Ks. A. Szkudlarek w towarzystwie byłych żużlowców Stali Gorzów 
Sportowe zainteresowania ks. Andrzeja sprawiają, że w 1982 r. zosta-
je kapelanem klubu żużlowego Stal Gorzów Wlkp. 
Związki ks. Andrzeja z NSZZ Solidarność datują się już od 1980 r. Po 
powstaniu związku odprawiał msze święte na terenie zakładów pracy. 
W stanie wojennym odwiedzał osoby internowane  oraz pomagał ro-
dzinom tych osób. W czasach delegalizacji związku przechowywał  
sztandary NSZZ Solidarność. Zwieńczeniem kontaktów z 
„Solidarnością” jest dekret Biskupa Tadeusza Lityńskiego  z  16 mar-
ca 2016 r. mianujący ks. Andrzeja Szkudlarka Kapelanem NSZZ 
Solidarność Regionu Gorzowskiego.  
Ks. Andrzej Szkudlarek  przejął tą funkcj ę po zmarłym w stycz-
niu 2015 r. ks. Witoldzie Andrzejewskim.   

6.05.2016 Nowa farma wiatrowa Baczyna 
Enea Wytwarzanie oddała do użytku 
nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 
14,1 MW. W jej budowę zaangażowana 
była Enea Serwis, a energia elektrycz-
na wyprodukowana przez farmę trafia 
do sieci dystrybucyjnej Enei Operator.  
Projekt zlokalizowany jest w miejsco-
wości Lubno w gminie Lubiszyn w 

województwie lubuskim. Farma wiatrowa Baczyna składa się z sze-
ściu siłowni o mocy 2,35 MW i wieży w wysokości 104 metrów 
każda. Zakładana, roczna produkcja energii elektrycznej kształtować 
się będzie na poziomie ponad 30 tysięcy MWh. Tyle energii potrze-
buje ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych. 
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Realizacja inwestycji przyniosła również korzyści lokalnej społeczno-
ści gminy Lubiszyn. Podczas budowy farmy wyremontowana została 
droga powiatowa na odcinku 2,6 kilometra.  
Oddana do użytku farma wiatrowa to kolejna inwestycja Enei w seg-
mencie energetyki odnawialnej. W skład Enei Wytwarzanie wcho-
dzą jeszcze dwie farmy wiatrowe: Darżyno o mocy 6 MW i Bardy o 
mocy 50 MW oraz 21 elektrowni wodnych o łącznej zainstalowa-
nej mocy 60,43 MW. 

Filmik z realizacji tej inwestycji   na naszej stronie  
–Menu Aktualności. 

9.05.2016 Obradowała KSE NSZZ Solidarność. 

Członkowie Krajowej Sekcji Energetyków podczas obrad we Wrocławiu 
 W siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu odbyło się 
posiedzenie Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarno ść”.  W 
trakcie posiedzenia wyłoniono przedstawicieli do prac w Trójstron-
nym Zespole ds. Branży Energetycznej. Upoważnienia  Rady Krajo-
wej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” do prac w TZds.BE otrzy-
mali: Przewodniczący KSE NSZZ „Solidarność”  Roman Rutkowski, 
Barbara Stefaniak Gnyp, oraz Krzysztof Marzec. Został również 
wskazany obserwator kol. Tadeusz Dachowski, który będzie zapra-
szany na posiedzenia TZdsBE. Ponadto w  trakcie obrad przedstawio-
no informacje dotycząca powołania roboczego zespołu ds. BHP w 
energetyce. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 19 kwietnia 
2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. 
Koordynatorem prac zespołu jest Przewodniczący KSE NSZZ 
„Solidarność” Roman Rutkowski. W pracach zespołu udział wezmą 
przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwa Energii, Związku Pracodawców Energetyki, Związków 
Zawodowych, oraz przedstawiciel PIP. Głównym zadaniem zespołu 
będzie zbadanie przyczyn licznych wypadków w energetyce, oraz 
poszukania rozwiązań gwarantujących bezpieczną prace w bran-
ży. Przedstawiciele  poszczególnych grup energetycznych zdali relację 
z sytuacji panującej w tych podmiotach. Rada stosowną uchwałą prze-
kazała część swoich kompetencji dla Prezydium. 

10.05.2016 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

W Poznaniu na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się człon-
kowie Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea.  

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea 
Tematyka obrad: 
1. Protokół z ostatniego spotkania. Odczytano i przyjęto protokół ze 
spotkania KM w Dychowie-1.03.2016 
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego spotkania. Członkowie 
Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego 
zebrania (negocjacje płacowe, posiedzenie komisji ds. Zdroiska, kon-
trola PIP, powstanie związku Synergia, obrady Komisji Krajowej, 
praca zespołu ds. ubezpieczeń, zebranie Rady Krajowej Sekcji Energe-
tyków). 
3.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje płacowe w spółkach 
grupy Enea. Duża część wynegocjowanych podwyżek płac zasadni-
czych ma charakter uznaniowy. Część uznaniowa ma być przezna-
czona na wyrównywanie dysproporcji płacowych w grupach zawo-
dowych i indywidualne podwyżki dla osób, którym zwiększono 
zakresy obowiązków. Istnieją poważne obawy, że kwoty uznaniowe 
nie zostaną przeznaczone na te cele.   
4.Sytuacja w Enea Centrum. Mimo wielokrotnych obietnic sytuacja 
w spółce Enea Centrum nie ulega poprawie. Nie działające nowe 
programy informatyczne generują nadgodziny, które są ukrywa-
ne. Wydłużane są wszystkie procedury, klienci wyżywają się na 
Pracownikach BOK-ów. Prezydium ma podjąć adekwatne kroki w 
celu zakończenia tej patologii.  
5.Aneks do porozumienia z Sierakowa w związku z planowaną 
zmianą struktury organizacyjnej Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
i Oddziału Dystrybucji Poznań (zmiana granic Posterunku Energetycz-
nego Nowy Tomyśl i PE Międzychód). Zarząd Operatora upiera się 
żeby w tej sprawie zawrzeć krótkie porozumienie zamiast aneksu. 
Komisja podtrzymała swoją uchwałę z Dychowa- upoważniła Prezy-
dium do podpisania Aneksu nr 1 do porozumienia z 29.06.2007 z 
Sierakowa uzgadniającą zmianę struktury organizacyjnej Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Oddziału Dystrybucji Poznań. 

U góry przedstawiciele Komisji Podzakładowej Gorzów Wlkp. 
6.Działalność socjalna. Przyjęte od dwóch lat zasady wspólnej dzia-
łalności socjalnej burzą wcześniej przejęte zasady, przez lata do-
pracowywane w poszczególnych obszarach działalności. Narzuca-
nie z góry na co mają być przeznaczone środki z funduszu socjal-
nego powoduje zamieszanie i niezadowolenie. Nowy plan działalno-
ści socjalnej spowodował też możliwość różnej interpretacji dotyczą-
cej wypłaty świadczenia tak zwanej „gruszy”. Jednostronna inter-
pretacja administratora wspólnej działalności socjalnej doprowa-
dziła do  pozbawienia należnych świadczeń Pracowników , którzy 
przeszli na emerytury w okresie styczeń-marzec 2016 r.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Prezydium ma podjąć działania w celu wyeliminowania tych nieprawi-
dłowości. 
7.Szczepienia ochronne. Przyjęte w grupie procedury powodują duże 
opóźnienia w decyzyjności. Już teraz należy rozpocząć procedury 
związane ze szczepieniami ochronnymi, które 
powinny odbywać się wiosną i jesienią. 

 
71 rocznica powstania  

ENERGETYKI  
GORZOWSKIEJ  

                       Lata 90-te obchody Dnia Energetyka w Teatrze                                                 
                Właśnie mija 71 rocznica powstania Energetyki  

 Gorzowskiej. Jeszcze nie tak dawno hucznie obchodzono 
kolejne   okrągłe rocznice. Były akademie , zabawy ,  
okolicznościowe publikacje ,odznaczenia itp..  

Chciałoby się powiedzieć –komu to przeszkadzało.  
Nie wypadliśmy sroce spod ogona.   

Krótkie przypomnienie jak powstaliśmy:  
Po przejściu frontu, przybyłe na Ziemię Lubuską grupy operacyj-
ne, przy współudziale powołanych władz samorządowych, przy-
stąpiły do organizowania prac nad odbudową i uruchamianiem 
przemysłu, warsztatów rzemieślniczych oraz handlu. 

1945 r Gorzów Wlkp. po przejściu frontu. ( Niemcy bez walki opuścili miasto 
zniszczeń dokonała Armia Czerwona) 

Natychmiast przystąpiono, także do przywracania dostaw energii elek-
trycznej dla miast i osiedli wykorzystując w tym celu istniejące lokalne 
źródła wytwórcze  elektrownie wodne i cieplne. Zasilanie, bowiem ze 
źródeł centralnych, było przerwane na skutek poważnych zniszczeń w 
sieciach elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć. Uszkodzo-
ne były, także centralne źródła wytwarzania energii elektrycznej, a 
uruchomienie ich nie było możliwym w krótkim okresie. 
Uruchamianie elektrowni lokalnych i przywracanie chociaż częściowo 
dostawy energii elektrycznej w poszczególnych miastach i osiedlach 
było w dużej mierze uzależnione nie tylko od stanu technicznego urzą-
dzeń, ale także bardzo często od możliwości zatrudnienia wykwalifiko-
wanych elektryków.  

 

Gorzów Wlkp. elektrownia miejska przy ul. Składowej 11 
Przy uruchamianiu i przywracaniu dostaw energii elektrycznej w po-
czątkowym okresie korzystano również z poniemieckiej obsługi tych 
urządzeń. 
Energetyka zawodowa na obszarze Ziemi Lubuskiej formalnie rozpo-
czyna działalność w końcu maja 1945 r., po powołaniu w Poznaniu 
przedsiębiorstwa energetycznego pod nazwą: Zjednoczenie Energe-
tyczne Okręgu Poznańskiego /ZEOP/, którego obszar działania obej-
mował prawie cały teren ówczesnego województwa poznańskiego z 
wyłączeniem powiatów wschodnich, które należały do ZEOC w War-
szawie. 

Więcej informacji o naszej wspólnej historii znajdziecie w 
Dodatku do PN z okazji 70 rocznicy Energetyki Gorzowskiej.  

Dostępny jest na naszej stronie-Menu-Nasz Biuletyn 
LIWIDACJA MIEJSC PRACY W ENEA:  

Stan zatrudnienia  w Zakładzie Energetycznym Gorzów w 
1990 i w GK Enea w 2016 

Więcej stacji WN/SN, SN/NN, Linii  WN SN NN, Więcej statysty-
ki, większe wymagania jakościowe, a etatów mniej. 

Tymi etatami nie da się już wykonać nałożonych zadań ,  
dlatego ponad 400 osób pracuje w GK Enea na umowach śmiecio-

wych ( niektóre osoby pracują już tak 5 lat). 
Grupa Enea powstała w 2003 r.  

Osiągane zyski netto w ostatnich latach biją rekordy: 
-za 2013 r.-833,47 mln. zł. za 2014- 909 mln. zł. Wynik za II kw. 

2015 -418,3  mln. zł. 
Jak widać zyski inwestowane były w  likwidację dobrych miejsc 

pracy (4 etapy PDO) !!! 
Na terenie byłego ZE Gorzów zlikwidowano  

-276 miejsc pracy. 
Mamy nadzieję, że nowa władza skończy z tą praktyk ą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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12.05.2016 
Audyt MSP 
Prezes Enea 
K. Zamasz 

zarobił  
3.012 mln zł. 

w 2015 r. 
 

Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz wymienił siedem grze-
chów głównych w zarządzaniu majątkiem publicznym przez poprzed-
nich rządzących. Pazerność, niegospodarność, rozrzutność, łamanie  
procedur i działanie na szkodę interesu państwa. Skala Waszej 
pazerności była i jest porażająca. Pomimo formalnego ograniczenia 
co do ustawy kominowej, prezes grupy Lotos zarabiał rocznie 
1,5 mln zł., bo było to możliwe przy dorabianiu w spółkach 
z zależnych. Prezes Orlenu  za rok 2015 uzyskał 6,5 mln zł. łącznie 
z odprawą. Prezes PZU otrzymał prawie 3,3 mln zł.  

Prezes Enei K. Zamasz 
zarobił w 2015 r. 3.012 mln. 
zł. (miesięcznie daje to kwo-

tę 251000 zł., przy 22 
dniach roboczych  dniówka 

wyniosła 11409 zł.  
K. Zamasz zarobił w 2014 r. 
1,9 mln. zł. czyli w 2015 r. 

dostał podwyżkę w wysoko-
ści 1,112 mln. zł.  tj. 63 %. 
Pracownicy grupy Enea po 

wielkich bojach i  
negocjacjach dostali 50 zł. 

podwyżki !!! 
 
 

     J. Piechociński,  E. Kopacz, K. Zamasz 

Jak wynika z audytu MSP prezesom oferowano odprawy  
przekraczające granice zdrowego rozsądku odprawy.  
Zakończyliśmy ten okres patologii. 
Jackiewicz wymieniał liczne przykłady patologii w spółkach Skarbu 
Państwa i zapewnia, że pojawią  się zawiadomienia do służb spe-
cjalnych i organów ścigania. Jednym z przykładów jest kwestia 
stawki za godzinę od wynajmowanych przez ministerstwa kancelarii 
prawnych. Mowa jest nawet o… 1800 złotych za godzinę! 
Inny z przykładów to 209 mln za doradztwo (!) w dwa lata (!) 
w jednej ze spółek skarbu państwa! 
Jedno z patologicznych zjawisk zaprezentowanych przez ministra 
Jackiewicza: złoty Mercedes jako wymaganie od prezesa jednej 

ze spółek Skarbu 
Państwa. 
W okresie wypo-
wiedzenia miał 
auto z szoferem ! 
Polecamy wysłu-

chanie całości 
wystąpienia MSP 

dostępnego na 
naszej stronie –

Menu Aktualności 

 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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16.05.2016r.Spotkanie członków zarządu  
WDEG „Nazaret”. 

W siedzibie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
odbyło się spotkanie członków zarządu Wspólnoty Duszpasterstwa 
Energetyków Gorzowskich Nazaret. Wspólnota ta do niedawna była 
częścią Krajowej Rady Duszpasterstwa Energetyków Nazaret . Od 
marca 2015r.  Krajowa Rada po przyjęciu zmian w Statucie na plenar-
nej Konferencji Episkopatu Polski przekształciła się w Katolickie 
Stowarzyszenie Energetyków Nazaret. Przyszedł więc moment na 
zmiany w terenowych strukturach stowarzyszenia.  Czyli przed zarzą-
dem duszpasterstwa energetyków gorzowskich stoi zadanie przekształ-
cenia się w oddział terenowy Katolickiego Stowarzyszenia Energety-
ków Nazaret. Zebrani na tle relacji z Krajowego Zjazdu Stowarzysze-
nia omówili  zadania  wiąże się z pozyskaniem deklaracji członkow-
skich, przeprowadzeniem zebrania wyborczego  członków zarządu i 
komisji rewizyjnej już lubuskiej  jednostki terenowej. Po wstępnym 
omówieniu tego tematu , zebrani uszczegółowili plan działalności na 
ten rok , który został przyjęty do realizacji podczas poprzedniego spo-
tkania.  
Kolejne spotkanie w sprawie tworzenia struktury terenowej zostanie 
określone w trybie roboczym. 
Korzystając z okazji zwracamy się do Ciebie czytelniku z  
informacj ą , że Katolickie Stowarzyszenie Energetyków  
NAZARET jest otwarte na katolików i każdy kto czuje potrzebę 
przebywania i działania w takiej wspólnocie może złożyć  
deklarację przystąpienia do stowarzyszenia . 
Deklaracja i Statut Stowarzyszenia  są dostępna na  naszej stronie 
internetowej –Menu-Dokumenty 

21.05.2016 O Puchar Solidarności  
w piłce siatkowej. 

Zwolennicy aktywnego wypoczynku już po raz 16 rywalizowali w 
Sulęcinie o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Na 
tegoroczną  edycję turnieju  w Sulęcinie zjawiło się siedem  drużyn . 
Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny 
miały w składzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej.  

Finałowy pojedynek stał na wysokim poziomie. 
Zawody przebiegały w sportowej atmosferze.  
O zwycięstwie w finale turnieju zdecydował  tay-brek .  

Wyniki turnieju: 
1- Rejon Dystrybucji Sulęcin 1 (na zdjęciu powyżej), 
2- Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność, ( na zdjęciu poniżej), 
3- Solidarność Centrala Gorzów Wlkp., 
4- Rejon Dystrybucji Sulęcin 2, 
5- Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeńskie, 
6- Rejon Dystrybucji Dębno, 
7- Rejon Dystrybucji Sulęcin 3. 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju. 
Wśród kobiet najlepsza okazała Agata Tkaczuk z Zarządu Regio-
nu Gorzów NSZZ Solidarność, ( na zdjęciu powyżej) 
a wśród mężczyzn Dawid Jachimowski z Rejonu Dystrybucji  
Sulęcin 1.( na zdjęciu poniżej) 

Po turnieju wszyscy uczestnicy  udali się do Nadleśnictwa w Ostrowie 
by w scenerii szkółki leśnej  uzupełnić płyny,  stracone kalorie oraz  
powspominać wcześniejsze edycję turnieju w, którym uczestniczyli 
między innymi bp. Tadeusz Lityński i Poseł RP  Jarosław Porwich. 
Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu 

Dystrybucji  Sulęcin i jej Przewodniczącemu  Tomaszowi Królowi 
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację. 
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów dostępnych 

jest na naszej stronie- Menu-Aktualności. 

25-29.05.2016 Długi Weekend z Solidarnością. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją, przed sezonem urlopowym NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. był organizatorem „Weekendu z 
Solidarnością” czyli wyjazdu rodzinnego do Pensjonatu Pisz w Po-
bierowie. 

Uśmiech dziecka najlepsza nagroda. 
 Organizatorzy  zadbali ,żeby nikt się nudził podczas pobytu nad mo-
rzem. Dla sporej grupki naszych milusińskich przygotowano  gry i 
zabawy na świeżym powietrzu. Nagrody i  upominki  przygotowa-
ne przez organizatorów sprawiły wiele radości dzieciom , szczegól-
nie tym najmłodszym. Dla trochę starszych były  wieczorki tanecz-

ne, turniej w tenisa stołowego , piłka-
rzyków i  boole.  Dodatkowo można było 
skorzystać z kortu tenisowego, bilarda, 
sauny, basenu, siłowni oraz wycieczek 
rowerowych.  

Niektórzy próbowali swo-
ich sił w pokera oraz in-
nych grach karcianych. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Po ucztach dla ciała można było też zrobić coś dla ducha, czyli uczest-
niczyć w lokalnej procesji Bożego Ciała. Organizatorzy pamiętali też 
o Wszystkich Mamach i w dniu Ich Święta ufundowali okoliczno-
ściowy tort.  

Gospodarze Pensjonatu  zadbali ,żeby nikt nie chodził głodny a 
ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i tam  troszeczkę 
nam przybyło.  Pogoda  dopisała, można było skorzystać ze space-
rów, a niektórzy skorzystali też z kąpieli w Bałtyku. Długi weekend 
szybko minął, pozostały wspomnienia i zdjęcia. Mamy nadzieje, że 
za rok znów się spotkamy. 

Turniej ping-ponga stał w tym roku  na bardzo wysokim poziomie. 
Powrót do domów trwał pięć godzin, no ale tak już bywa z powrotami 
z długich weekendów. 

Więcej zdjęć dostępnych na naszej stronie: 
Menu –Aktualności 

26.05.2016 Zarząd 
Enei nie zamierza 
rekomendować 

wypłaty  
dywidendy z zysku 

za 2015 rok  
 

Zarząd Enei nie zamie-
rza rekomendować wy-

płaty dywidendy z zysku za 2015 rok - podała spółka w komunikacie.  
 
"Rekomendacja zarządu spółki jest wypadkową coraz bardziej wy-
magającej sytuacji rynkowej, zmian zachodzących w otoczeniu re-
gulacyjnym, ale także przeprowadzonych analiz w zakresie planu 
inwestycyjnego Grupy Enea w krótkim i średnim horyzoncie czaso-
wym" - napisano w komunikacie. 
 
"Brak wypłaty dywidendy w bieżącym roku wpłynie w sposób istotny 
na wzmocnienie pozycji gotówkowej Grupy Enea, co z kolei przeło-
ży się na możliwość podejmowania nowych działań inwestycyjnych 
wspierających dalszy rozwój spółki" - dodano. 
 
Enea podała jednocześnie, że zarząd chce kontynuować w przyszłości 
dotychczasową politykę w zakresie dywidendy, która zakłada wy-
płatę dywidendy na poziomie od 30 proc. do 60 proc. jednostkowe-
go zysku netto. 
 
W styczniu 2016 roku wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 

powiedział, że priorytetem spółek energetycznych są duże projekty 
inwestycyjne, a nie wypłata dywidend. Dwa dni później minister 
skarbu Dawid Jackiewicz poinformował, że ciężko będzie się zdecy-
dować na niepobieranie dywidend ze spółek energetycznych.  
Do wzrostu niepewności wokół dywidend Enei za 2015 rok przyczyni-
ły się też m.in. odpisy aktualizujące, które  
w sprawozdaniu skonsolidowanym Enei wyniosły ok. 1,7 mld zł, a w 
jednostkowym - blisko 2,1 mld zł. Analitycy ocenili wówczas, że 
rynek może być zaniepokojony kwestią wypłaty dywidendy za 
2015 r. 
Także po publikacji wyników spółki za 2015 rok analitycy oceniali, że 
rynek może być rozczarowany brakiem informacji o dywidendzie 
spółek za 2015 rok. Wówczas - podczas wynikowej konferencji pra-
sowej - przedstawiciele Enei poinformowali, że decyzja  dotycząca 
ewentualnej wypłaty dywidendy za 2015 rok zapadnie do połowy 
roku.  
W maju Mikołaj Franzkowiak , wiceprezes Enei poinformował, że 
Enea przedstawi rekomendację co do ewentualnej dywidendy za 
2015 rok w ciągu paru tygodni.  

29.05.2016 Festyn wędkarski z  
okazji Dnia Dziecka. 

X Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka 
nad Kanałem Ulgi odbył się w Gorzowie 
Wlkp. 
120 dzieci wraz z rodzicami i dziadkami 
brało udział w pikniku wędkarskim zorga-
nizowanym przez Polski Związek Wędkar-
ski – Oddział w Gorzowie na kanale Ulgi. 
Jednym z organizatorów był nasz kolega z 
Enea Serwis Andrzej Miszczyk. Najmłod-
si wędkarze bardzo przeżywali udział w 
zawodach. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali dyplomy i nagrody.  

Każde dziecko biorące udział w pikniku wędkarskim otrzymało upo-
minek od sponsorów imprezy w tym również od NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. Jubileuszowy festyn dobiegł końca, organizato-
rzy już regenerują siły i zastanawiają się co będzie w przyszłym roku. 

31.05.2016             
Obradował            
ZR Gorzów                 

NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku spo-
tkali się członkowie Zarzą-

du Regionu      Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). W posiedzeniu po 
raz pierwszy uczestniczył Kapelan Zarządu ks. kan. Andrzej 
Szkudlarek oraz Poseł RP Jarosław Porwich. 
Tematyka obrad. 
1.Przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (12.04.2016r.). 
2.Podsumowanie akcji Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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3.Relacja o obrad Komisji Krajowej w Krośnie (21-22.04.2016r.). 
4.Nowa ustawa emerytalna- dyskusja nad projektem Prezydenckim. 
5.Przedstawienie Kapelana ZRG ks Andrzeja Szkudlarka, wspól-
na modlitwa. (wspólne zdjęcie z Naszym Kapelanem poniżej) 

6.Wystapienia Jarosława Porwicha –podsumowanie najważniej-
szych problemów jakimi zajmuje się Sejm. 
7.Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
( Zielona Góra 25.04.2016r.) 
8.Projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych. Mec. Anna 
Forstner Kluj w krótkim wystąpieniu podsumowała proponowane 
zmiany. 
9.Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. 
Struktury związku będą zbierały podpisy pod tym projektem. 
10.Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Omówiono pro-
ponowane zmiany i przyjęto stanowisko w tej sprawie. 
11.Międzyregionalna Rada Związków Zawodowych 
„VIADRINA”. Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia OPZZ do Rady. 
12.Akcja Lato 2016. Ośrodki w Karpaczu i Niechorzu mają już kom-
plety na ten sezon letni. 
13.Sprawozdanie z działalności Prezydium . Wybory w ENKA i 
BAMA, Sytuacja płacowa w Powiatowym Urzędzie Pracy, Pogrzeb 
Anny Marczyk. 
14.Feniks 2015. Do końca czerwca można składać kandydatury do 
tego wyróżnienia. 

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

12 zł. za godzinę od nowego roku.  
Planowany termin wejścia w życie stawki godzinowej 12 złotych to 1 
stycznia 2017 r. - podała minister rodziny pracy i polityki społecznej 
Elżbieta Rafalska. 
Szefowa resortu pracy przypomniała, że stawka godzinowa miała 
wejść w życie na koniec pierwszego kwartału, potem przesunięto ten 
termin na wrzesień br. teraz przyjmuje się termin 1 stycznia roku przy-
szłego. Jest to związane z historycznym, cennym kompromisem, jaki 
w tej kwestii udało się uzyskać w Radzie Dialogu Społecznego. 
Partnerzy społeczni: związki zawodowe i pracodawcy uzgodnili wów-
czas, że stawka godzinowa przy umowach zlecenia oraz świadczeniu 
usług wejdzie w życie od nowego roku. Będzie to 12 złotych za godzi-
nę powiększone o procent związany z waloryzacją minimalnego wy-
nagrodzenia na rok 2017. To zaś będzie jeszcze negocjowane w ra-
mach Rady Dialogu Społecznego w maju. Jednocześnie partnerzy 
społeczni zgodzili się, że do podstawy minimalnego wynagrodzenia 
nie będzie wliczane wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, co może 
stanowić nawet 30 proc. płacy pracownika. 
To porozumienie jest niewątpliwie szczególnym sukcesem Rady Dia-
logu Społecznego, a wypracowane zostało w zespole problemowym 
RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych kierowanym 
przez członka Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Hen-
ryka Nakoniecznego. 
================================================== 
 

Blackout  już w tym roku  
Mimo, iż z prognozy PSE odnośnie pokrycia zapotrzebowania szczy-
towego na moc w latach 2016 – 2035 wynika, że poważnych proble-
mów ze zbilansowaniem KSE możemy się spodziewać w 2020 roku, 
to blackout grozi nam już w tym roku - pisze "Rzeczpospolita".  
Według dziennika problemów z zaspokojeniem zapotrzebowania na 

energię elektryczną można się spodziewać już we wrześniu 2016 roku.  
- Na wrzesień zaplanowano w rezerwie najmniejszy wolumen mocy, 
raptem 2 800 MW - pisze "Rzeczpospolita" i dodaje, że jeśli po waka-
cjach upał nie odpuści, a rzeki będą miały niski poziom i bloki nie 
będą odpowiednio schładzane, możemy mieć spore problemy.  

Przypominamy, bezpieczny poziom rezerwy mocy ustalony 
jest na poziomie 18 proc. ponad prognozowaną wartość zapo-
trzebowania na moc w kraju, czyli około 4,5 GW. 
Z oficjalnych danych PSE zwartych w bilansie mocy na 2016 
r. wynika, że we wrześniu średnia nadwyżka mocy dostępna 
OSP w szczycie dobowym w dni robocze będzie na poziomie 
4 654 MW, wobec wymaganej rezerwy na poziomie 4 230 
MW. ======================================== 

 

 Spada bezrobocie. 
W kwietniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 
w Polsce 9,6 proc. Jest to o 0,4 pkt. proc. mniej niż miesiąc 
wcześniej. Spadek bezrobocia to kolejny sygnał poprawy 

na rynku pracy, podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej.    Tak niskie bezrobocie w kwietniu odnotowano po raz 
pierwszy od 1992 roku. W kwietniu ubiegłego roku stopa bezrobocia 
wynosiła 11,1 proc., czyli o 1,5 pkt. proc. więcej niż teraz.Liczba bez-
robotnych na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 1 mln 523,8 tys. 
osób i w porównaniu do marca spadła we wszystkich województwach. 
Najbardziej w zachodniopomorskim - o 6,5 proc. (o 5,2 tys. osób); 
lubuskim - o 6,2 proc. (o 2,5 tys. osób) i podkarpackim - o 6,0 proc. (o 
7,5 tys. osób). Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 139 tys. ofert 
pracy i aktywizacji zawodowej. To o 25 proc. więcej niż w kwietniu 
2015  

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

Francja. Strajk ograniczył moce  
elektrowni jądrowych  

 
Dostępne moce francuskich bloków jądrowych spadły o co najmniej 
pięć gigawatów, po tym jak członkowie centrali związkowej CGT 
rozpoczęli strajk we wszystkich 19 elektrowniach tego typu - poin-
formowali związkowcy.  
Rzecznik CGT Laurent Langlard powiedział, że łączna moc bloków 
jądrowych we Francji spadła o pięć gigawatów.Dodał, że elektrownie 
ograniczyły produkcję energii, ale jej nie przerwały. Wcześniej francu-
ska firma energetyczna RTE informowała o spadku rzędu czterech 
gigawatów. RTE podało także na swojej stronie internetowej, że co 
najmniej w 11 reaktorach odnotowano przerwy w pracy, po tym 
jak członkowie CGT przystąpili w elektrowniach do strajku prote-
stując przeciwko rządowej reformie prawa pracy. Tymczasem 
radio France Inter podało na swoich stronach internetowych, że jeden 
z członków CGT poinformował, iż związek ma możliwość odcięcia 
paryskiego lotniska Charles`a de Gaulle`a od rurociągu dostarczające-
go paliwo. W odpowiedzi na postulaty związkowców premier Francji 
Manuel Valls powiedział w czwartek, że widzi szansę na zmiany w 
prawie pracy. Jednak zaznaczył, że władze nie zrezygnują z reformy. 
"Mogą się pojawić pewne ulepszenia i modyfikacje" - powiedział 
telewizji BFM. Nie uściślił, o jakie zmiany może chodzić, podkreślił 
jednak, że istota proponowanych zmian w prawie pracy pozostanie 
niezmieniona. Eksperci ds. energetycznych są zdania, że mimo tak 
dużego zasięgu strajk nie spowoduje przerw w dostawach prądu, bo 
we Francji obowiązują regulacje ograniczające prawa do przerwania 
pracy w sektorze nuklearnym. Ponadto Francja ma możliwość importu 
energii elektrycznej z krajów sąsiednich. Fala protestów i strajków jest 
reakcją na forsowanie przez socjalistyczny rząd prezydenta Francois 
Hollande`a niepopularnej reformy prawa pracy. Otwiera ona drogę do 
przedłużenia tygodnia pracy z obecnych 35 do 48 godzin, a dnia 
pracy w różnych przypadkach do 12 godzin. Rząd uzasadnia po-
trzebę liberalizacji kodeksu pracy koniecznością przystosowania fran-
cuskich przedsiębiorstw do międzynarodowej konkurencji. Projekt 
zmian w ustawodawstwie przewiduje też pewne ułatwienia dla praco-
dawców dotyczące zwolnień i związanych z nimi odpraw, a także 
osłabienie praw związkowych, by zaradzić rekordowemu bezrobociu 
sięgającemu 10 proc.  
 

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

Wraca pijany mąż późną nocą do domu.  
Otwiera drzwi, w korytarzu czeka na niego żona z wałkiem w 
ręku i teściowa z patelnią?– Idźcie spać, nie jestem głodny.    

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

3.05.1981 Gorzów Wlkp. obchody Święta Konstytucji3.05.1981 Gorzów Wlkp. obchody Święta Konstytucji3.05.1981 Gorzów Wlkp. obchody Święta Konstytucji   
      

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO    

Gorzów Wlkp. lata 50Gorzów Wlkp. lata 50Gorzów Wlkp. lata 50---tetete---stary most na Warciestary most na Warciestary most na Warcie   
   

   ZARZĄDY ENEAZARZĄDY ENEAZARZĄDY ENEA   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
   

-10,06 zł.  wartość akcji  Enea 30.05.2016 r.  godz.14,55 
-3.012 mln zł. zarobił w 2015 r. Prezes Enei K. Zamasz.                    
                     Miesięcznie daje to kwotę 251000 zł.,                           
                 przy 22 dniach roboczych dniówka wyniosła 11409 zł.   
-27 360 zł. kwota wolna od podatku dla posłów, a dla zwykłych  
                   ludzi to wciąż 3 091 zł.!!! 
-89 646,06 zł. wynosi odprawa prokuratora prokuratury  
                      apelacyjnej w związku z przejściem na emeryturę. 
-11 206,13 zł. wynosi emerytura prokuratora prok. apelacyjnej. 
-131 823 zł. wynosi odprawa prokuratora prokuratury  
                        generalnej w związku z przejściem na emeryturę. 
-16 477,88 zł. wynosi emerytura prokuratora prok. generalnej. 
-4 201,57 zł. wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  
      sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w I kw.2016 r. 
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