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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 
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35 URODZINY TYGODNIKA 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.10.2016 Zmiany w Zarządzie Enei Wytwarzania 

Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Enei Wytwarzanie 
powołało w piątek na stanowisko 
Prezesa Spółki Krzysztofa  
Figata. Do zarządu firmy odpowie-
dzialnej w Grupie Enea za pro-
dukcję energii i ciepła wejdzie 
również Jan Mazurkiewicz, który 
zostanie Wiceprezesem ds. Korpo-

racyjnych Enei Wytwarzanie. Krzysztof Figat i Jan Mazurkiewicz 
obejmą funkcje od 17 października 2016 roku. 
Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie, od lat związa-
ny jest z branżą energetyczną. Studiował na Politechnice Lubelskiej 
na Wydziale Elektrycznym, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera; 
specjalność elektroenergetyka. Jest również absolwentem Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku Ekonomia 
i organizacja produkcji, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. 
Krzysztof Figat ostatnio pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-
Finansowych PGNiG Termika, wcześniej był prezesem Przedsiębior-
stwa Energetycznego w Siedlcach. W trakcie kariery zawodowej pro-
wadził nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi w branży 
energetycznej. 
Jan Mazurkiewicz, Wiceprezes ds. Korporacyjnych, posiada do-
świadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami. 
Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie 
(obecnie SGH) – jest magistrem ekonomii. W trakcie kariery zawodo-
wej był prezesem spółki Gas-Trading oraz Radomskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej Radpec. 
Jednocześnie piątkowe Zgromadzenie odwołało z dniem 
1 października 2016 roku Wacława Bilnickiego z Zarządu Spółki 
Enea Wytwarzanie. 
Wcześniej, 29 września, z pracy w Zarządzie zrezygnowała Elżbieta 
Piwoński. 
Do dnia 16 października Prezesem Zarządu Enei Wytwarzanie pozo-
staje nadal, oddelegowany z Rady Nadzorczej, Dawid Klimczak. 

3.10.2016 Enea  
złożyła ofertę 

 kupna  
elektrowni  
Połaniec. 

Enea złożyła ofertę zaku-
pu 100 proc. akcji Engie 
Energia Polska będącej 
właścicielem elektrowni 
Połaniec. Jak poinformo-

wał "Puls Biznesu" ofertę zakupu elektrowni złożyła też prywatna 
firma Suningwell.  
Suningwell jest prywatną firm ą prowadzoną przez Marka Frydry-
cha, dotychczas specjalizującego się w doradzaniu chińskim inwesto-
rom w Polsce. - Złożyliśmy ofertę wraz z konsorcjum międzynarodo-
wych funduszy private equity - powiedział cytowany przez "Puls" 
Marek Frydrych. Nie wiadomo, czy ofertę złożył czeski koncern 
energetyczny EPH, który badał wcześniej Engie Energia Polska.  
"Puls Biznesu" zwraca uwagę, że większe szanse na zakup Połańca 
ma Enea. Ministerstwo Energii wciągnęło niedawno Engie Energia 
Polska na listę firm chronionych , co oznacza, że minister energii ma 
prawo wyrazić sprzeciw wobec ewentualnego kupującego. Suningwell 
jest natomiast niewielką firmą prywatną, która występuje według ga-
zety raczej w roli pośrednika.  
"  Jesteśmy optymalnym inwestorem dla Engie" - powiedział cytowany 
w komunikacie prasowym Mirosław Kowalik, prezes Enei.  
"  Nasze największe aktywo wytwórcze, Elektrownia Kozienice, to 
zakład o podobnych parametrach technicznych i istotnym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego w Polsce. LW 
Bogdanka, która od roku jest częścią Grupy Enea, to również do-
stawca węgla do Elektrowni Połaniec. Daje to nam wiele możliwości 
uzyskania synergii oraz dalszą poprawę efektywności wytwarzania 
energii w oparciu o własny surowiec. Jednym z naszych kluczowych 
celów strategicznych jest wzrost sprzedaży energii elektrycznej, który 

będziemy chcieli realizować w oparciu o własne źródła energii" -  
dodał. 
Ze strony internetowej spółki wynika, że Engie Energia Polska jest 
piątym co do wielkości producentem energii w Polsce, dysponują-
cym łącznie 1.913 MW zainstalowanej mocy. Engie jest właścicielem 
100 proc. udziałów elektrowni w Połańcu (1.811 MW). 

3.10.2016 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

W Poznaniu na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się  
członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. 
(KM) ( na zdjęciu poniżej) 

Tematy poruszane podczas zebrania : 
1. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania KM (Września 1-
2.08.2016 r.) 
2.Sprawozdanie z działalności Prezydium : -Strategia GK Enea, 
Porozumienie Zdroisk,  zmiany w zarządach GK Enea. 
3.Program zdrowotny. Przedstawiono propozycję  programu zdro-
wotnego dla wszystkich pracowników GK Enea i związane z nimi 
zmiany .  
4.Protokół dodatkowy do ZUZP Enea SERWIS.  Członkowie KM 
zapoznali się z zaproponowanymi  zmianami  i po krótkiej dyskusji  
przyjęli uchwałę upoważniająca Prezydium do podpisania protokołu 
dodatkowego. 
5.Członkowie Prezydium i przybyły na spotkanie Jakub Kamyk 
przedstawili sytuacje w spółce Enea Operator. Komisja przyjęła 
stanowisko  w sprawie sytuacji w Enea Operator. 
6. Szkoleni BHP.  Około 400 pracowników Operatora po zakończeniu 
szkoleniu bhp nie otrzymało stosownych dokumentów potwierdzają-
cych odbyte szkolenie. Prezydium ma podjąć działania w celu zmiany 
tej sytuacji.  
7. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele pozostałych spó-
łek zdali relację z sytuacji w tych podmiotach. 

3.10.2016 Tygodnik Solidarność ma już 35 lat. 

W tym roku „Tygodnik Solidarność" obchodzi 35-lecie swego  
istnienia. Popularny „Tysol”, nazywany pierwszym wolnym tygodni-
kiem od Łaby do Władywostoku, powstał w wyniku narodzin NSZZ 
Solidarność. 
 3 października w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta 
Gala z Okazji  35-lecia „Tygodnika Solidarność”.  Wśród zaproszo-
nych  gości znaleźli się między innymi prezydent RP Andrzej Duda, 
premier Beata Szydło i arcybiskup Leszek Głódź oraz przedstawi-
ciele Komisji Krajowej  NSZZ „Solidarno ść” z przewodniczącym 
Piotrem Dudą na czele. 
Uroczystość uświetniły występy artystyczne Sebastiana Karpiela 
Bułecki i klasy teatralnej z LO im. Agnieszki Osieckiej we  
Wrocławiu,  którzy w nowych aranżacjach w brawurowy sposób  
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wykonali piosenki Jana Pietrzaka.  

Sebastian Karpiel Bułecka z zespołem. 
Finałowy utwór „Żeby Polska była Polską” Jan Pietrzak wykonał 
wspólnie z licealistami.  

Uczniowie LO im. Agnieszki Osieckiej we  Wrocławiu. 
"Tygodnik Solidarno ść" jest dzieckiem sierpniowej rewolucji.  
Pismo narodziło się osiem miesięcy po protestach z sierpnia 1980 
roku, dzięki którym powstał NSZZ Solidarność. Związani byli z nim 
wybitni dziennikarze, publicyści, pisarze, artyści i politycy m.in. Ta-
deusz Mazowiecki, Jarosław Kaczyński Zbigniew Herbert, Marek 
Nowakowski i Antoni Chodorowski. „Tysol”  był pierwszym nieza-
leżnym od komunistycznej władzy pismem, które zostało wprowadzo-
ne do ogólnopolskiego kolportażu. Pierwszy numer "Tygodnika Soli-
darność" w nakładzie pół miliona egzemplarzy został wydany 3 kwiet-
nia 1981 roku. Ukazało się jego 37 numerów. Pismo zostało reaktywo-
wane w czerwcu 1989 roku i jest wydawane do dzisiaj.  
 

6-7.10.2016 Jubileuszowe spotkanie  
MRZZ VIADRINA 

W Słubicach odbyła się Konferencja Mi ędzyregionalnej Rady 
Związków VIADRINA (MRZZ)  . Temat Konferencji – 
„Równe zarobki za tą samą pracę w tym samym miejscu”.  
Współpraca związkowców po obu stronach Odry trwa już 20 lat. 
Maciej Jankowski Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidar-
ność z  Zielonej Góry jeden z „ojców założycieli”  w krótkim wystą-
pieniu przypomniał histori ę i atmosferę jaka towarzyszyła powsta-
niu MRZZ . Pierwsze spotkanie miało miejsce 4 lipca 1996 r. w  
Słubicach.  

Przy mikrofonie Maciej Jankowski 
W Konferencji uczestniczyli między innymi przedstawiciele Głównej 
Inspekcji Pracy (GIP) : z-ca GIP Zbigniew Ryvka i Anna  
Jaworska z Departamentu Prawnego GIP. Podczas dyskusji panelo-
wej rozmawiano o ochronie i bezpieczeństwie Pracowników. Dysku-
towano też o umowach śmieciowych- pracy na czarno, uprawnie-
niach  Państwowej Inspekcji Pracy, przyszłości UE po Brexicie.  

Stali uczestnicy współpracy przygranicznej,  związkowcy z DGB i 
NSZZ Solidarność podjęli decyzję o przyjęciu do MRZZ OPZZ 
Województwa Lubuskiego. W tym celu zmieniono statut i dokona-
no wyborów do 12 osobowego Prezydium MRZZ. Polscy przedsta-
wiciele w Prezydium  : NSZZ Solidarność Zielona Góra-Bogusław 
Motowidełko, Mirosław Turbacz,  NSZZ Solidarność Gorzów 
Wlkp.-Waldemar Rusakiewicz, Jan Czarnecki, OPZZ Wojewódz-
twa Lubuskiego -Monika Bocian, Dariusz Konrad. 

Strona Polska na konferencji. 
8.10.2016 Spotkanie środowisk których  

Patronem jest św. M. M. Kolbe.  

W Niepokalanowie  odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie 
środowisk , których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.  
Spotkanie to miało tym większe znaczenie , że w tym roku mija 75 
rocznica męczeńskiej śmierci  Patrona Naszego Środowiska. Niepoka-
lanów 2016„Dar krwi-darem życia w imię Boże” , taką nazwę przy-
jęły uroczystości związane z tą tragiczną rocznicą. Należy przypo-
mnieć , że św. Maksymilian jest patronem nie tylko  Elektryków, 
Energetyków i Elektroników  również Honorowych Dawców 
Krwi , Rodzin, Dziennikarzy, Krótkofalowców, Ruchu Pro-Life, 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Teresina, Pabianic, Zduńskiej 
Woli, Oświęcimia-Harmęż, Związku Gmin Kolbiańskich, Diecezji 
Bielski-Żywieckiej, Diecezji Elbląskiej, Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej, Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Szczukach, parafi i świątyni pod wezwaniem św. Maksymiliana, 
szkół i stowarzyszeń im. Św. Maksymiliana, Osób więzionych i 
uzależnionych od narkotyków. 
Nasza delegacja (Cz. Szablewski i M.Kępiszak) członkowie Krajo-
wego Stowarzyszenia Katolickiego Energetyków Nazaret również 
uczestniczyli w tym podniosłym wydarzeniu . Centralnym punktem 
obchodów była uroczysta msza św. Homilia skierowana do zgroma-
dzonych nawiązywała do obecnie obchodzonych dni miłosierdzia 
Bożego . Podczas okolicznościowego spotkania odsłonięto i  poświę-
cono tablicę pamiątkową od Polskich Honorowych Dawców Krwi .  

 
Po mszy zebrani 
uczestniczyli w 
konferencji 
„Pielgrzymowanie 
z Patronem św. 
Maksymilianem 
Mari ą Kolbe” . 
Na zakończenie 
konferencji zostały 
wręczone wyróż-

nieni i podziękowania  , między innymi wyróżnienie otrzymało 
nasze Katolickie Stowarzyszenie Energetyków Nazaret , które ode-
brał przewodniczący zarządu  Władysław Turek .  Podczas przebiegu  
uroczystości  w mobilnym punkcie można było honorowo oddać krew. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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10.10.2016 PPE dla GK Enea nowa oferta PZU. 

Uczestnicy spotkania  w Poznaniu 
W Poznaniu doszło do spotkania strony społecznej z członkami zespo-
łu, który opracował nową ofertę Pracowniczego Programu Emery-
talnego (PPE) dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea. 
Przedstawiciele PZU zapoznali zebranych z analizę funkcjonowa-
nia PPE w Polsce i w Enea  oraz  przedstawili ofertę PPE w formie 
funduszy inwestycyjnych. Oferta według przedstawicieli PZU opty-
malizuje koszty, poprzez zmniejszenie opłat za zarządzanie. 
Główne założenia PPE z PZU:- 100 % alokacja składki na fundu-
szach inwestycyjnych –niższe koszty funkcjonowania ,-inwestycje 
dopasowane do wieku uczestnika,-szerokie możliwości inwestowa-
nia, -nowoczesne rozwiązania operacyjne,- Indywidualne Konto 
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), - dodatkowy pakiet ubez-
pieczeniowy, - pakiet lojalnościowy przy innych ubezpieczeniach. 
PPE w GK Enea funkcjonuje od 2004 r. aktualnie prowadzi go fir-
ma AVIVA. Składkę na PPE w wysokości 7 % wynagrodzenia 
uczestnika odprowadza pracodawca. Środki wpłacane  do programu 
traktowane są jako przychód pracownika i podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  
Podstawową  różnicą między aktualnie funkcjonującym PPE, a ofertą 
PZU, jest to, że 100 %  składki alokowane jest  w funduszach inwe-
stycyjnych , a ubezpieczenie grupowe ma być dodatkowo opłacane 
przez uczestnika PPE (ubezpieczenia takie jest dobrowolne). W 
AVIVA 10 % z 7% składki przeznaczone jest na reasekurację 
(ubezpieczenie grupowe ) 
Przystąpienie do nowego PPE wymaga zgody pracodawcy i orga-
nizacji związkowych. Strona związkowa zasugerowała stronie praco-
dawcy spotkanie z firmą AVIVA. 
Więcej szczegółów na temat PPE można uzyskać w siedzibach  
związków. 

16.10.2015- kolejna 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. Konkla-
we rozpoczęło się 14 października 1978 roku. Biały dym, zwiastujący 
wybór papieża, pojawił się 16 października nad Kaplicą Sykstyńską 
około godziny 18.00. Po godzinie 19 papież Polak wyszedł na balkon 
bazyliki świętego Piotra i wygłosił pierwsze przemówienie. Wówczas 

padły słowa, które powtarzano wielo-
krotnie jako najbardziej symboliczne. 
Nowy papież mówił: "  Najdostojniejsi 
kardynałowie powołali nowego bisku-
pa Rzymu. Powołali go z dalekiego 
kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak 
bliskiego przez łączność w wierze i 
tradycji chrześcijańskiej".  
Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Pio-
trowej blisko 27 lat. Jego pontyfikat 
wywarł ogromny wpływ na losy Kościo-
ła i świata. Bez Niego nie dokonałaby 
się przemiana Europy. Nie byłoby "  
Solidarności". Nie runąłby mur  

berliński. Nie byłoby "   aksamitnej rewolucji".  

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości pogrze-
bowe na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w 
dziejach. 

 1 maja 2011 roku. Jan Paweł II 
został beatyfikowany przez Bene-
dykta XVI, a 27 maja 2014 kano-
nizowany przez papieża Fran-
ciszka. 
 W tym roku minęło 11 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. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię 
niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugie-
mu. 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. 
 

17-18.10.2016 Obradowała  
KK NSZZ Solidarność 

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
Pierwszy raz w historii związku członkowie Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność (KK) spotkali się w Jeleniej Górze.  
W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, lokalni parla-
mentarzyści oraz przedstawiciele pracodawców. Członkowie KK 
przyj ęli protokół  z ostatniego spotkania w Gdańsku, wysłuchali in-
formacji  z prac Rady Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy 
oraz dyskutowali o rozwoju związku. Przyjęto też stanowisko w 
sprawie umowy CETA, w którym podkre ślono, że wdrożenie tak 
kontrowersyjnego dokumentu bez przeprowadzenia wcześniej 
jakiejkolwiek publicznej debaty na temat konsekwencji jest całko-
wicie niedopuszczalne. Członkowie KK zajęli się również sprawami 
wewnątrzzwiązkowymi przed Krajowym Zjazdem Delegatów, który 
odbędzie się w dniach 24-25.11. w Płocku. Omówiono propozycje 
zmian w Statucie NSZZ "Solidarność" oraz kwestie związane z 
członkostwem w Związku. Przyjęto informacje z prac zespołów KK, 
sekretariatów branżowych i regionów. Podsumowano akcję zbiera-
nia podpisów Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu han-
dlu w niedzielę, oraz dyskutowano nad planami zmian w oświacie. 

19.10.2016 Robocze spotkanie 
w Enea Logistyka. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu 
społecznego w Enea Logistyka (EL. Na 
spotkaniu stronę pracodawcy reprezentowa-
li:- Marek Gembiak, Prezes Zarządu - 
Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu 

ds. Ekonomicznych oraz - Sławomir Nowak, Z-ca Dyrektor ds. 
Logistyki. Prezes Marek Gembiak odniósł się do pisma KM 
NSZZ ,,Solidarność” Enea z dn. 7 października 2016 r. dotyczące-
go propozycji spotkania w sprawie premii świątecznej dla Pracow-
ników. Zarząd Enei Logistyka czeka na decyzję właściciela w tej 
sprawie, która ma zapaść w najbliższym czasie.  
W odpowiedzi na wniosek złożony przez Stronę Społeczną na po-
przednim spotkaniu, dotyczący szczegółowego podziału nagród za I 
półrocze 2016 r.,  Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu ds. Ekono-
micznych przedstawił zestawienie, w którym został wyszczególniony 
przedział kwotowy oraz liczba osób, których dany przedział dotyczył. 
Przedstawiono też porównanie z systemem premiowania obowią-
zującym w ubiegłym roku. Prezes M. Gembiak podkreślił, że nowy 
regulamin nagród ma służyć poprawie efektywności pracy. Pracowni-
cy nie są w nim oceniani wyłącznie za wynik, ale też za zaangażowa-
nie. Strona Społeczna zwróciła uwagę, że zaproponowany podział 
jest zbyt mało precyzyjny i nie wynika z niego jak liczna grupa 
pracowników w przedziale 0-1000 zł otrzymała minimalną wyso-
kość premii oraz z tabeli nie można się dowiedzieć jaką wysokość 
była miała najwyższa premia przyznana w przedziale 3000+. Pre-
zes Marek Gembiak stwierdził, że zbyt uszczegółowione dane mogły-
by naruszyć prawo pracowników do ochrony danych wrażliwych.  
Strona Społeczna poprosiła Sławomira Nowaka, Z-cę Dyrektora 
ds. Logistyki o zreferowanie procedury przyznawania nagrody 
Pracownikom Magazynu Centralnego oraz Wydziału Logistyki.  S. 
Nowak wyjaśnił , że listę pracowników magazynu wraz z uzasadnie-
niem otrzymał od z-cy kierownika magazynu. Z kierowcami oraz pra-
cownikami Wydziału Logistyki przeprowadził indywidualne rozmowy 
przed przyznaniem premii.  
Podczas spotkania poruszono też sprawę wykorzystania zaległych 
urlopów. Prezes    Marek Gembiak stwierdził, że obowiązkiem pra-
cownika jest wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynko-
wego w danym roku i od przyszłego roku przełożeni będą bez-
względnie pilnować, by pracownicy wykorzystywali urlopy zgod-
nie z przyjętym planem. Odstępstwo od reguły będzie dozwolone 
jedynie w przypadkach losowych.  
Termin kolejnego spotkania ustalono wstępnie na grudzień.  

19.10.2016 GIP zakończyła kontrolę w Enea. 
Inspektorzy Głównej Inspekcji Pracy (GIP) zakończyli kontrolę w 
Enea Centrum (EC). Główne tematy objęte kontrolą: : -umowy o  
pracę niezgodne z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, 
-ukrywanie nadgodzin , - generowanie nadgodzin wynikających ze 
złej organizacji pracy,- umowy śmieciowe.  

Spotkanie Inspektorów GIP z Prezydium MK NSZZ Solidarność Enea. 
 
Inspektorzy po zakończeniu kontroli spotkali się z Prezydium Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, i poinformowali o swoich 
ustaleniach. Większość  nieprawidłowości  jakie mają miejsce w EC 
obecny Zarząd  odziedziczył po poprzednikach. Liczymy ,że kon-
trola i zalecenia GIP pomogą w likwidacji tych patologii.  
Pracodawca dzisiaj otrzymał protokół pokontrolny, do którego będzie 
mógł się ustosunkować w stosownym trybie. 
 
Więcej informacji na temat kontroli GIP można  znaleźć  na na-
szej stronie internetowej: 
Menu– Aktualnosci 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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19.10.2016 -32 rocznica  
zamordowania  

ks. Jerzego Popiełuszki 
32 lat temu został porwany i bestialsko za-
mordowany przez  funkcjonariuszy  Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, duszpasterz Soli-
darności  ksiądz Jerzy Popiełuszko . 
 
Poniżej przedstawiamy krótki życiorys Na-
szego Patrona. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we 
wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja 1972 r. przyjął świę-
cenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował w 
Duszpasterstwie 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 powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 31 sierpnia 1980 r. 
delegacja strajkujących hutników poprosiła ks. Kardynała Wyszyń-
skiego o przybycie księdza do huty. Wtedy zgłosił się ks. Popiełusz-
ko. W ten sposób rozpoczęła się duchowa przyjaźń hutników z Ks. 
Jerzym. Odprawiał dla nich msze św., prowadził katechezy i  
organizował wykłady. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Solidarność 
od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich 
razem 26), we wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował piel-
grzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do 
Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części 
Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską 
Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Działania ks. Jerzego 
wywołały wściekłość ówczesnej władzy. Rządzący urządza nagonkę. 
Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. 
Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią pro-
wadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego 
Urbana (pod pseudonimem Jana Rema). Jak wiemy na podstawie 
zeznań oskarżonych w procesie toruńskim, upozorowany wypadek 
samochodowy 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 wieczoru. 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 
Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostow-
skiego, 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 silnym 
uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Odje-
chali. W czasie jazdy Waldemar Chrostowski wyskoczył z pędzącego 
samochodu i natychmiast zaczął szukać pomocy. Przebieg wydarzeń, 
które nastąpiły tej strasznej nocy, nie są do końca znany. Ksiądz  
Jerzy został zamordowany w nocy z 19 na 20 października 1984 r. 

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w odbył się 3 listopada 1984 
r. Warszawie. Uroczystości pogrzebowe w których uczestniczył wie-
lotysięczny tłum przekształciły się w wielką manifestację. Wszędzie 
były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas 
"Solidarności". Duchowny został pochowany przy kościele św.  
Stanisława 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 sta-
rannie wyreżyserowały jego przebieg. 
Za pozwoleniem sędziów, często za-
mieniał się on w „sąd nad Księdzem”. 
Padały oszczerstwa. Bezdusznie przy-
zwalano na bezczeszczenie pamięci o 
ofierze. Szczególnie arogancko zacho-
wywał się główny oskarżony, Grze-

gorz Piotrowski. Nie było w nim nawet śladu skruchy.  
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama 
Pietruszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielew-
skiego na 14 lat więzienia.  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Proces nie odpowiedział na najważniejsze pytanie: kto wydał rozkaz 
zamordowania Księdza Jerzego?  
 Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi ... 
W 1987 r. po osobistej interwencji ówczesnego 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 ju ż 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 
uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pon-
tyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 
Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie 
audiencji generalnych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do 
ojczyzny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerw-
ca 2010. Na ołtarze wyniósł go Benedykt XVI.   
31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ustano-
wieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego "Solidarność” 

 

20.10.2016 Energa  
reaktywuje rejony 

dystrybucji  
Zarząd Energi zdecydował o reak-
tywacji rejonów dystrybucji, na 
początek ma zostać przywrócona 
działalność trzech rejonowych 
punktów. Jak podkreśla spółka 

przyczyni się to do szybszego usuwanie awarii i lepszej obsługi klien-
tów.  
Decyzja o odtworzeniu zlikwidowanych w latach 2012-2015 niektó-
rych rejonowych struktur na terenie działania Oddziału Gdańskiego i 
Oddziału Toruńskiego to element zmiany modelu funkcjonowania 
spółki oraz jej proklienckiej polityki - wyja śnia Energa. Analizy 
biznesowe wskazują potrzebę zmiany dotychczasowego modelu funk-
cjonowania Operatora. Poprawi to nie tylko obsługę klientów, ale 
także wpłynie na lepszą organizację pracy naszych służb technicz-
nych, skróci czas usuwania awarii. W pierwszej kolejności zareko-
mendowano odtworzenie trzech rejonów dystrybucyjnych w Rypi-
nie, Radziejowie i Starogardzie Gdańskim, które mogą już teraz 
funkcjonować w oparciu o obecne zatrudnienie w Oddziałach.  
Obecna struktura spółki to 6 oddziałów podzielonych na 33 rejony 
dystrybucyjne. W roku 2012 było ich 46.  

25.10.2016 Wspólna Działalność Socjalna  
GK Enea. 

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Grupy Kapita-
łowej ENEA  z administratorem  Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych (ZFSS) i  Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) 

w GK ENEA , oraz osób zajmujących się obsługą  ZFŚS z poszcze-
gólnych obszarów działania GK Enea. Celem spotkania była realiza-
cja umowy o uruchomienia rezerwy finansowej  dla obszaru go-
rzowskiego , oraz omówienie nowych propozycji  i uwag do  planu 
wspólnej działalności socjalnej na rok następny .  

Uczestnicy spotkania w sprawie WDS 
 Uruchomienie rezerwy było zaplanowane w budżecie WDS na rok 
2016r.  i  mogło nastąpić tylko po uprzedniej zgodzie pozostałych 
obszarów.  W trakcie długiej i burzliwej dyskusji  ostatecznie podpi-
sano stosowne uzgodnienie  razem z ograniczeniami  jakimi będzie 
podlegał  obszar gorzowski w roku 2017 r.  Następnie zebrani  zapo-
znali się z wniesionymi  uwagami i propozycjami zmian w zapisach 
planu WDS na 2017r.  Zmiany miałyby dotyczyć  zamrożenia  dofi-
nansowania  do niektórych  form  oraz określenia czasokresów i ka-
rencji w korzystaniu z innych pozycji planu WDS.  WDS na 2017 r. 
będzie podlegała jeszcze stosownym uzgodnieniom.   

25.10.2016 Obradował ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność 

Członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu 
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Za-
rządu Regionu Gorzowskiej Solidarności.  
Na zaproszenie Przewodniczącego Waldemara  Rusakiewicza w spo-
tkaniu udział wzięli: – Poseł Jarosław Porwich i Lubuski Kurator 
Oświaty Ewa Rawa. Poseł Jarosław Porwich omówił najważniejsze 
sprawy dotyczące zmian w ustawie o związkach zawodowych , od-
mrożeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także 
swoją działalność mającą na celu wprowadzeniu do ustawy emerytal-
nej możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 lat pracy 
przez kobiety i 40 lat przez mężczyzn. Lubuska Kurator O światy i 
Wychowania  Ewa Rawa przedstawiła plany reformy w oświacie, 
które mają obowiązywać od 1 września 2017 roku.  
W kolejnych punktach posiedzenia mówiono o współpracy  polsko – 
niemieckiej w ramach Międzyregionalnej Rady Związków Zawo-
dowych Viadrina, programie obchodów 35. rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego, rozwoju związku, ograniczeniu handlu w 
niedziele, posiedzeniu Komisji Krajowej w Jeleniej Górze. Ustalo-
no, że następne posiedzenie Zarządu Regionu odbędzie się 29 listopa-
da po Krajowym Zjeździe Delegatów, które odbędzie się w Płocku 
w dniach 23-24 listopada. 

26.10.2016 Rozmowy nie tylko  
o strategii GK Enea. 

Kolejne kwartalne spotkanie stron dialogu społecznego w Grupie 
Kapitałowej Enea (GK Enea) odbyło się w Poznaniu. 
Głównym tematem spotkania było przedstawienie Strategii GK Enea 
w perspektywie  do 2030 r.  
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Prezentację związaną z tym tematem zaprezentował Prezes Miro-
sław Kowalik. Przedstawiono działania krótko i długo terminowe, 
inicjatywy strategiczne zwiększające potencjał biznesowy, oraz 
wskaźniki niezbędne do osiągnięcia celów w poszczególnych seg-
mentach działalności. Strategia zakłada koncentrację na usprawnia-
niu i wzroście wartości GK Enea. Do realizacji strategii  niezbędne 
będzie pełne zaangażowanie wszystkich Pracowników, i o to zaapelo-
wał M. Kowalik. 

Uczestnicy spotkania w Poznaniu 
Pozostałe tematy poruszane na spotkaniu: 
1. Wyniki GK Enea za pierwsze półrocze 2016. Dyrektor  
Magdalena Kaczmarek zapoznała stronę związkową z wynikami 
całej grupy oraz poszczególnymi segmentami  grupy. Wyniki te  
wcześniej zostały już opublikowane (jesteśmy spółką giełdową). W 
skrócie można podsumować jest dobrze, lepiej niż w 2015 r. 
2.Opieka medyczna -medycyna pracy. Dyrektor Ewa Skrzyńska 

przedstawiła nowy program obejmujący opieką medyczną połą-
czoną z medycyną pracy pracowników GK Enea ( z wyłączeniem 
Enea Wytwarzanie). Opieka ta będzie realizowana przez PZU 
Zdrowie. Podstawowy pakiet będzie finansowany przez pracodaw-
cę. Za dodatkową dopłatą Pracownik będzie mógł wykupić dodat-
kowe pakiety zawierające szeroki zakres świadczeń w tym też 
badania profilaktyczne. 
3.Przegląd  zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
(ZUZP). Odbyły z się dwa posiedzenia zespołu do tego powołanego i 
zaniechano dalszych działań z tym związanych? Strona pracodawcy 
zaproponowała zamiast aktualizacji zapisów ZUZP pracę nad 
nowym układem. Strona społeczna nie widzi takiej możliwości i 
oczekuje kontynuacji prac nad aktualizacją ZUZP. Ustalono ter-
min następnego spotkania zespołu -9.11.2016 r. 
4.Dialog społeczny. Uzgodnione spotkania ze stroną społeczną odwo-
łuje się,  pisma kierowane do Zarządu pozostają bez odpowiedzi?  
Pisma dotyczyły między innymi sprzedaży majątku socjalnego. 
Sprawa do wyjaśnienia. 
5.Nowy Pracowniczy Program Emerytalny ( PPE). Zarząd Enea 
S.A.  na wniosek strony społecznej zorganizuje spotkanie z firmą, 
która obecnie prowadzi PPE dla Pracowników GK Enea-AVIVA  
6.Nazewnictwo stanowisk. W GK Enea obowiązują załączniki do 
ZUZP -wykaz stanowisk i taryfikator kwalifikacyjny. Dlaczego  w 
Enea S.A. zatrudnia  się osoby na stanowiska nie występujące w 
ZUZP –np. biznes partner? Sprawa ma zostać załatwiona przy oka-
zji aktualizacji ZUZP. 
7.Premia świąteczna. Na spotkaniu nie był obecny członek zarządu 
odpowiedzialny za finanse Mikołaj Frantzkowiak, dlatego uzgod-
nienie w tym temacie zostanie zawarte w terminie późniejszym. 
8.Porozumienie ze Zdroiska. Przekazano efekty prac zespołu,  powo-
łanego do polubownego załatwienia tego tematu. 
9. „Umowy śmieciowe” w GK Enea. Wolą zarządu jest wychodzenie 
z tej formy zatrudniania Pracowników. Długofalowy proces zamiany 
części tych umów na umowy o pracę już się rozpoczął. Tym sa-
mym liczba osób zatrudnianych przez Agencje Pracy Tymczaso-
wej będzie  maleć. 

28.10.2016 Obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność  

W Dębnie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie  
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
(KP G).Tematyka obrad: 
1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G 
(Miedzychód-9.09.2016) 

Członkowie KP Gorzów podczas obrad w Dębnie 
2.Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto kolejną 
osobę. 
3.Wysłuchano sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania 
złożonego przez członków KP G. 
4.Relacja z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Jelenia 
Góra 17-18.10.2016). 
5.Porozumienie Zdroisk –świadczenie pieniężne dla osób, które nie 
nabyły praw do akcji pracowniczych. Przedstawiono efekty prac 
zespołu powołanego w celu polubownego załatwienia tego tematu. 
Pełnomocnik Prawny przygotował projekt pozwu Sądowego. Po sprawdzeniu  i 
uzupełnieniu wszystkich dokumentów pozew zostanie złożony w Sądzie w 
Gorzowie Wlkp.   Pomoc prawną zapewni związek. 
6.Sprawy płacowe. Przeanalizowano podwyżki uznaniowe w Enea 
Centrum i Enea Operator.  Do związku wpłynęły odwołania od 
przyznanych przeszeregowań. Niestety deklarowany cel  podwy-
żek uznaniowych – wyrównanie dysproporcji płacowych nie wszę-
dzie został wzięty pod uwagę. Wiele do życzenia pozostawia uzasad-
nienie przyznanej podwyżki (  właściwie jego brak).  1 % fundusz  
nagród  wynikający z zapisów ZUZP nie jest wykorzystywany 
zgodnie z jego przeznaczeniem. Uwagi te zostaną przedstawione 
stronie pracodawcy.  Przedstawiono efekty uzgodnień dotyczących 
„karpiowego” ( 750 zł.)  
7.Opieka medyczna -medycyna pracy. Nowy program obejmujący 
opieką medyczną połączoną z medycyną pracy pracowników GK 
Enea , który będzie realizowany  przez PZU Zdrowie wywołuje 
szereg pytań, na które nie można znaleźć odpowiedzi w przesła-
nych Pracownikom dokumentach. Z inicjatywy związku dojdzie do 
spotkania z przedstawicielami PZU w Świetlicy Oddziału Dystrybu-
cji Gorzów Wlkp. ( wstępnie uzgodniono termin 3.11.2016 godz. 
14.00) 
8.Pracowniczy Program Emerytalny ( PPE) oferta PZU. Po wysłu-
chaniu oferty PZU na wniosek strony społecznej 9.11.2016 r. doj-
dzie do spotkanie z firmą, która obecnie prowadzi PPE dla Pra-
cowników GK Enea-AVIVA . Po tym spotkaniu będziemy podejmo-
wać decyzję, czy zmieniać firm ę prowadzącą PPE.  
9.Wspólna Działalność Socjalna GK Enea (WDS). Po raz kolejny 
potwierdziło się, że centralizowanie różnych działalności ( w tym 
również działalności socjalnej) nie sprawdza się w praktyce. Uwa-
gi i propozycje naprawy tej sytuacji zostaną przedstawione na 
najbli ższym posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea. 
10.Sytuacja w spółkach GK Enea:-Enea Operator- powstał pro-
blem interpretacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy (ZUZP) dotyczący godzin nadliczbowych. Czekamy na opinię 
prawną, do której się ustosunkujemy. Enea Centrum-widać nieznacz-
ną poprawę, występuje problem zbyt małej ilości etatów w stosunku  
do nakładanych zadań. -Enea Serwis. Podpisano protokół dodatkowy 
nr 14 do ZUZP. Członkowie KP wysłuchali relacji z prac zespołu 
roboczego, powołanego do zrealizowania zaległych tematów. (zakresy 
obowiązków, tabela wynagrodzeń, system premiowania). Enea Logi-
styka- systemem premiowania ma zostać zastąpiony regulaminem 
nagród. 
 11.Sprawy różne. Członkowi naszej organizacji, który znalazł się w 
ciężkiej sytuacji udzielono zapomogi losowej.KP będzie organizato-
rem  turnieju w Bowlinga (26.11.2016 Słowianka). Zjazd Delega-
tów –ustalono termin i miejsce (Sulęcin 27-28.12.2016 r.). KP G jak 
co roku przyłączy się do akcji pomocy najuboższym podczas Świąt 
Bożego Narodzenia. 
12.Po zakończeniu zebrania KPG doszło do otwartego spotkania 
z  Pracownikami  Rejonu Dystrybucji Dębno oraz Biura Obsługi 
Klienta Dębno. Tematyka spotkania pokrywała się z tematyką  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

zebrania KP Gorzów.                                         (Ciąg dalszy na stronie 9) 
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28.10.2016 Enea podpisała  
list Intencyjny  

w sprawie KHW  
 

 
Zarząd Enei poinformował, że spółka 28 października 2016 roku 
podpisała z Węglokoks i Towarzystwem Finansowym Silesia list 
intencyjny wyrażający wstępne zainteresowanie zaangażowaniem 
finansowym w Katowicki Holding Węglowy lub aktywa KHW.  
 
Spółka zastrzega, że zaangażowanie inwestorów w KHW jest uzależ-
nione od spełnienia wielu warunków związanych m.in. z przedstawie-
niem akceptowalnego biznesplanu i modelu finansowego oraz uzy-
skaniem wymaganych zgód korporacyjnych. Ostateczne decyzje 
Inwestorów co do zaangażowania w KHW zostaną podjęte m.in. po 
analizie przeprowadzonego badania due diligence oraz po ustaleniu 
ostatecznego kształtu wszystkich pozostałych uzgodnień. 
 
Według dotychczasowych założeń Enea, Silesia, Węglokoks mają 
zasilić KHW kwot ą ok. 700 mln zł, z czego maksymalnie ok. 150 
mln zł miałoby przypaść na katowicki Węglokoks, 200 mln zł na TF 
Silesia, a ok. 350 mln zł na Eneę. Resort energii zakłada, że umowa z 
inwestorami powinna być zawarta do końca listopada, być może nieco 
później.  
Jednak ostatnio pojawiły się ze strony ministerstwa informacje, że do 
uzyskania stabilności Katowickiego Holdingu Węglowego nie wy-
starczy dokapitalizowanie i porozumienie z bankami. W ocenie 
resortu potrzebne są też inne działania po stronie spółki, m.in. w 
zakresie tempa restrukturyzacji i inwestycji. 
 
KHW jest jedną z trzech największych śląskich spółek węglowych. 
Docelowo ma działać pod szyldem Polskiego Holdingu Węglowego. 
Resort energii rozważa też połączenie KHW ze spółką Węglokoks 
Kraj, do której nale ży kopalnia Bobrek-Piekary.  
================================================= 

PRZEGLĄD  PRASY  
Sześciogodzinne dniówki  

Niektóre firmy i instytucje w Szwecji testują 6-godzinny dzień pra-
cy. Okazuje się, że przy skróconych dniówkach pracownicy są nie 
tylko szczęśliwsi, ale również bardziej efektywni. Jak podaje maga-
zyn Science Alert,  prekursorem krótszych dniówek w Szwecji były 
zakłady Toyoty w Goteborgu, które taki system pracy wprowadziły 
przed 13 laty. Dzięki temu, że pracownicy mają więcej czasu na 
życie prywatne, rzadziej zmieniają pracę i są bardziej produktyw-
ni.  Sześciogodzinne dniówki wprowadziła też firma Filimundus ze 
Sztokholmu produ-kująca aplikacje. Jak wskazuje cytowany  
przez Science Alert prezes firmy Linus Feldt, skoncentrowanie się na 
pracy przez 8 godzin jest bardzo trudne. Potrzebne są przerwy i sposo-
by na relaks, co wpływa na wydajność, a także na życie prywatne, na 
które po 8 godzinach nie ma czasu albo siły. 6-godzinne dyżury 
wprowadziły też niektóre szwedzkie szpitale i przychodnie. W 
domu opieki w Goteborgu nowy system pracy funkcjonuje jako ekspe-
ryment, który potrwa do końca roku. Jednak już teraz wiadomo, że 
dzięki tej zmianie znacznie poprawiła się opieka nad pensjonariu-
szami placówki. 

 

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

Przyjaciel 
Tato kto jest lepszym przyjacielem: żona czy pies? 
Zamknij oboje w bagażniku,  po godzinie otwórz i 

 zobacz kto się będzie cieszył, że Cię znowu widzi… 
*** 

Bigos 
 Niepotrzebnie kręcisz nosem. Ten bigos jest całkiem dobry. 
Może i jest dobry ale większość ludzi bierze do kina popcorn. 

*** 
Portfel 

Zawsze noszę w portfelu zdjęcie żony i dzieci.  
Przypomina mi dlaczego nie ma w nim pieniędzy    

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

X 2003 Dychów negocjacje ZUZP X 2003 Dychów negocjacje ZUZP X 2003 Dychów negocjacje ZUZP    
      

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO    

   ZARZĄDY ENEA ZARZĄDY ENEA ZARZĄDY ENEA 21.01.2016 Zarząd Enea S.A.21.01.2016 Zarząd Enea S.A.21.01.2016 Zarząd Enea S.A.   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-10,20 zł.  wartość akcji Enea 31.10.2016 r.  godz.12,30  

-4212,56 zł wyniosło we wrześniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w  
                         sektorze przedsiębiorstw.  

-8,4 % wyniosła we wrześniu stopa bezrobocia. Tak niski 
wskaźnik bezrobocia rejestrowanego zanotowano ostatni raz w czerwcu 1991 
roku. Na koniec ubiegłego miesiąca zarejestrowanych w urzędach pracy było 
nieco ponad 1,3 mln osób.  

-13.214 GWh -zużycie energii elektrycznej w Polsce we wrześniu, 
wzrosło o 1,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 
okresie styczeń-wrzesień zużycie wyniosło 121.179 GWh, co oznacza wzrost 
również o 1,67 %. 
-12.855 GWh –tyle energii elektrycznej wyprodukowano w 
Polsce  we wrześniu, tj. o 2,75 proc. mniej rok do roku. W okresie styczeń-
wrzesień wyprodukowano 118.321 GWh energii, o 0,62 proc. mniej rdr.  
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