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MAJOWE ROCZNICE 

 

„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 

  ENERGETYKI  
 GORZOWSKIEJ  

72 
LATA 

1990 R. ETATY W ZE GORZÓW–1062  
2017 R. ETATY W SPÓŁKACH GK ENEA –773 

Na terenie byłego ZE Gorzów zlikwidowano -289 miejsc pracy. 
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12 maja 1935 r. 
zmarł  
J. Piłsudski 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” 
 
 
 
 
 
 
  

      Krzysztof Wolanin                                    Danuta Marciniak  



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
 

2.05.2017 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 

maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w 
szczególności na Fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo 

obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP 
z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu 

propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodo-

wych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.  

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże hi-
storyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Ko-
ściuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycię-
stwa w Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto przyczynili się do 

zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny świato-

wej. Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w 
przed dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze ko-
munistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla 
upamiętnienia tego wydarzenia.  

3.05.2017 -Obchody  
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Obchody 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gorzowie 
zaczęły się od mszy świętej, którą w katedrze odprawił bp Paweł 
Socha.  

Po niej na Starym Rynku odbyła się część oficjalna uroczystości. Ofi-

cjalne obchody  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziły 

pod Katedrą setki gorzowian, poczty sztandarowe, organizacje 
kombatanckie, wojsko, policję, przedstawicieli straży granicznej i 
miejskiej, organizacje niepodległościowe, a także delegatów go-
rzowskich Szkół i harcerzy.  W uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele rządu, parlamentu i samorządu wojewódzkiego i miej-
skiego.  

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości w Parku Wiosny Ludów 

odbył się okolicznościowy piknik. Jedną z jego atrakcji był Bieg 
Konstytucji. 

Dla przypomnienia: 
Konstytucja 3 Maja- Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 

maja1791roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja 

była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amery-

kańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. 

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą 

tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania 

obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji 

szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, 

ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo gło-

su i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi 

(gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty 

oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc 

najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła 

praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764roku 

skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym sa-

mym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. 

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję 

republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, 

które od 1768roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem 

nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, 

zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wil-

helma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wiel-

kiej, wspierające konfederacją targowicką– spisek polskich magna-

tów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie nie-

podległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o 

walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego 

Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem 

gasnącej Ojczyzny”. 

Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm 

Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinię-

ciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grod-

nie23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił 

wszystkie ustanowione na nim akty prawne. 

 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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5.05.2017 Nowy Emeryt  
Wiesław Kocimski. 

Przedstawiciele Rejonu Dystrybucji Sulęcin oraz koledzy 

z NSZZ Solidarność  pożegnali odchodzącego na 
zasłużoną emeryturę Wiesława Kocimskiego. Szczę-
śliwy emeryt pracował przez wiele lat jako ślusarz a w 
ostatnim czasie jako elektromonter w sekcji utrzyma-
nia. Jego królestwem był warsztat ślusarki, który po odej-

ściu Wiesława pozostanie tylko wspomnieniem po jego 
poprzednim właścicielu.   

Wiesław Kocimski               Tomasz Król 

Jak zwykle przy takich spotkaniach były wspomnienia, życzenia, prezenty oraz trady-
cyjne sto lat.  Wiesiu  był, jest i mamy nadzieję nadal będzie działaczem związko-
wym w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Komisji 
Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. W imieniu NSZZ Solidarność Wiesława 
pożegnał Przewodniczący Komisji Wydziałowej Tomasz Król. Tą drogą świeżo 

upieczonemu emerytowi życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, 
oraz zapraszamy do częstych odwiedzin.  

                                                                           Uczestnicy pożegnalnego  spotkania  

9.05.2017 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea 

W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej 

NSZZ Solidarność Enea (KM).  

Tematyka zebrania: 

1.Odczytano i  przyjęto protokół z ostatniego zebrania KM.

(20.01.2017 Gorzów Wlkp.).  

2.Sprawozdanie z działalności Prezydium: Sprawy finansowe- 
podsumowanie negocjacji płacowych, Wspólna Działalność Socjalna

- uwagi do przyjętych rozwiązań, plany na 2018 r. ,-X lecie Enea 
Operator- informacja o planach rocznicowych obchodów-9.06.2017 -

Murowana Goślina,  oraz osobach wytypowanych do odznaczeń, -
Informacja z prac Komisji Krajowej oraz Krajowej Sekcji Ener-
getyków,- Regulamin Pracy w Enea Centrum-uwagi do zapropono-

wanych zmian, -Program Dobrowolnych Odejść-zasady przyjęte 

przez pracodawców budzą wiele emocji i odwołań. 
3.Głosowanie elektroniczne- przyjęto uchwałę określającą szczegóło-

we zasady. Potwierdzono głosowanie w sprawie protokołu dodatkowe-

go do ZUZP w Enea Operator. 

4.Sytuacja w spółkach GK Enea. Przedstawiciele z poszczególnych 

Spółek zdali relację z sytuacji w tych podmiotach. W Enea Centrum 
trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy-czekamy na wyniki. 
 5. Sprawy różne wolne wnioski:- Porozumienie Zdroisk-
informacja ze spraw sądowych w Gorzowie Wlkp. oraz   prac 
zespołu powołanego do polubownego załatwienia tego tematu.-Enea 
Logistyka –wniosek o objęcie systemem SAP.-Nowa tabela płac 
zasadniczych w Enea Operator- wniosek Komisji Podzakładowej z 

Poznania.-Zaległe wynagrodzenia za szkolenia –sprawa zmierza do 

pozytywnego rozwiązania, -Informacja o działalności Duszpasterstwa 

Energetyków „ NAZARET” 

10.05 2017 Zysk netto Enei w I kw. wyższy o 2 % 
od konsensusu, Bogdanki o 15 %.  

Enea miała w I kwartale 2017 roku 321 
mln zł zysku netto, podczas gdy kon-
sensus PAP zakładał 315,2 mln zł - 
wynika z szacunkowych danych finan-

sowych spółki. Bogdanka wypracowa-
ła w I kwartale 68,2 mln zł zysku 
netto, a analitycy oczekiwali 59,4 mln 
zł. Grupa szacuje, że EBITDA w obsza-

rze "Obrót" wyniosła 51 mln zł, w "Dystrybucji" 262 mln zł, w 
"Wytwarzaniu" 202 mln zł, a w "Wydobyciu" 178 mln zł.  
Na poziomie jednostkowym Enea miała 1,49 mld zł przychodów, 42 

mln zł EBITDA, 41 mln zł EBIT i 80 mln 

zł zysku netto.  

10.05.2017 Byli szefowie  
Bogdanki prawomocnie  

uniewinnieni ws. korupcji  
Byli szefowie kopalni Bogdanka są już 
prawomocnie uniewinnieni od zarzutów 

przyjmowania wysokich łapówek przy 

zawieraniu kontraktów na sprzęt i usługi 

w górnictwie od przedstawicieli firmy 

Voest-Alpine Technika Górnicza i Tu-
nelowa. Jednym z oskarżonych był wie-
loletni prezes Bogdanki Stanisław S.    
Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał w 
środę w mocy wyrok sądu rejonowego, 

który w ubiegłym roku uniewinnił wszystkich czterech oskarżo-
nych w tej sprawie mężczyzn - także Wacława B., który według 

oskarżenia szefom Bogdanki miał wręczać "prowizje". Sąd uznał, 
że nie ma dowodów, by oskarżeni przyjmowali łapówki, choć w 
firmie współpracującej z kopalniami rzeczywiście generowano 
środki na ten cel. 
Proces b. szefów Bogdanki to 

część dużego postępowania 

dotyczącego korupcji w branży 

górniczej. W całym śledztwie 

katowicka prokuratura przedsta-

wiła zarzuty przyjmowania 

łapówek od przedstawicieli 

firmy Voest-Alpine na łączną 
kwotę ok. 9 mln zł blisko 30 
osobom. Przed różnymi sądami 

toczy się też kilka innych pro-

cesów, w których przedstawiciele branży górniczej odpowiadają za 

przyjmowanie łapówek. 

Sędzia Andrzej Czaputa powiedział w ustnym uzasadnieniu orzecze-

nia, że prokuratura, która zaskarżyła wyrok uniewinniający ma w jed-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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nym rację: "Faktycznie firma Voest-Apline (...) wypracowała pewien 

mechanizm generowania środków finansowych na wypłatę korzyści 

finansowych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska w pod-

miotach górniczych". Korumpowaniem szefów kopalń - według pro-

kuratury - miał zajmować się główny świadek oskarżenia Andrzej 
J. - który jeszcze w trakcie śledztwa popełnił samobójstwo - oraz 
oskarżony Wacław B. przy pomocy jeszcze jednej osoby. 
"Natomiast nie ma racji oskarżyciel publiczny, by dowody te w sposób 

jednoznaczny wskazywały na fakt, iż pobrane i wyprowadzone ze 

spółki Voest-Alpine środki finansowe na tzw. +prowizje+ były wrę-
czane przez B. czy J. oskarżonym" - dodał sędzia. 

Przypomniał, że J. za to, że opowiedział prokuratorom o korupcyj-
nym procederze, skorzystał z klauzuli bezkarności; jego sprawa 
została umorzona. Sąd podkreślił, że pomówienie nie jest pełnowar-

tościowym dowodem i jego ocena wymaga szczególnej ostrożności i 

zbadania, czy nie chodzi o przerzucenie winy na inne osoby. Analizu-

jąc zeznania J. sąd uznał, że nie są one poparte innymi dowodami, 

nielogiczne, czasem wręcz nieprawdopodobne. Wskazują one na to, 
że J. faktycznie mógł zatrzymywać pieniądze na łapówki - uznał 
sąd. 
"O ile zrozumiałem, sąd stwierdził, że nie tylko nie ma dowodów na 

to, że wręczano (korzyści majątkowe), ale wręcz materiał dowodowy 
świadczy o tym, że ich nie wręczano" - powiedział po ogłoszeniu 

wyroku obrońca Stanisława S. Jakub Powroźnik. 

Pytany, czy jego zdaniem J. dostawał z centrali koncernu pieniądze 
na łapówki i zatrzymywał je dla siebie, adwokat odpowiedział, że 
"tak się można domyślać". "Sąd tego jednoznacznie nie stwierdził, 

bo nie mógł stwierdzić, nie o to się toczyła sprawa. Natomiast tak - 

jest to bardzo prawdopodobna wersja wydarzeń" - ocenił. 

Według prokuratury i ABW, przestępczy proceder miał trwać od lat 
90. i dotyczyć dokonywania przez spółki i należące do nich zakła-
dy górnicze zakupów urządzeń i maszyn górniczych oraz usług w 
zakresie remontów, serwisu, a także dostaw części zamiennych. 

Śledztwo dotyczące Voest-Alpine objęło nie tylko pracowników 
śląskich kopalń węgla kamiennego, ale także spółek: KGHM Pol-
ska Miedź i Lubelski Węgiel Bogdanka. Sprawę podzielono na kilka 

aktów oskarżenia, które trafiły do różnych sądów. 

Prokuratura zarzuciła b. prezesowi Bogdanki, że w latach 2003-
2004 zażądał i przyjął łapówki w wysokości ponad miliona złotych. 
Pierwszy zarzut dotyczył przyjęcia 315 tys. zł za terminową zapłatę 
dostawcy za kombajn chodnikowy, a drugi równowartości 750 tys. zł 

za wydzierżawienie kombajnu i terminową zapłatę za dzierżawę. 
B. wiceprezes Bogdanki Zbigniew K. został oskarżony o cztery 
przestępstwa. Pierwsze dotyczyło przyjęcia ponad 340 tys. zł w 
zamian za zawarcie umowy najmu kombajnu chodnikowego, za-
kupu części zamiennych i usług serwisowych; drugi zarzut wobec 
niego dotyczył przyjęcia łapówki w wysokości ponad 200 tys. zł w 
zamian za zawarcie umowy kapitalnego remontu kombajnu; trze-
ci i czwarty - korzyści majątkowych w wysokości 120 tys. zł i 165 
tys. zł za zawarcie podobnych umów. 
W procesie uniewinniony został także inny b. wiceprezes Bogdanki 
Waldemar J., któremu prokuratura także zarzuciła przyjmowanie 
łapówek na łączną kwotę ponad 270 tys. zł za kontrakty w górnic-
twie. 
Przed różnymi sądami toczy się siedem procesów, w których przed-
stawiciele branży górniczej odpowiadają za przyjmowanie łapó-
wek od Voest-Alpine. Także uniewinnieniem w I instancji zakoń-
czyła się sprawa b. szefów Katowickiego Holdingu Węglowego 
(KHW) i b. dyrektorów należących do tej spółki kopalń. Prokuratu-

ra zaskarżyła także ten wyrok. 

11.05.2017 Ryszard Król  
odznaczony przez Prezydenta  

Andrzeja Dudę. 
W Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła 

się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i 
Solidarności  byłym działaczom opozycji nie-
podległościowej w PRL. Odznaczenia, nadane 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
wręczył zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr  
Mateusz Szpytma. Odznaczeniami uhonorowano 30 osób, w tym 5 
pośmiertnie.  

 „Ci, którzy walczyli o niepodległą Polskę w okresie PRL, są kolej-

nym pokoleniem w szeregu tych, którzy starali się by ojczyzna była 

suwerenna i demokratyczna” „W waszym życiu nie było potrzeby 

stawania z bronią w ręku, ale była potrzeba innej działalności, była 

potrzeba ochrony praw pracowniczych, była potrzeba pamiętania o 

tym, że Polska może być niepodległa” „ Rzeczpospolita Wam Dzięku-
je” -Wiceprezes IPN M. Szpytma.  

       Aleksander Cholewa ,             Mariusz Kępiszak,           Ryszard Król. 

Miło nam poinformować, że to zaszczytne wyróżnienie otrzymał rów-
nież Ryszard Król –„Żołnierz Solidarności”- Członek Naszej Or-
ganizacji. Ryszard pochodzi ze Śląska, tam w latach 80-tych zaan-
gażował się w działalność niepodległościową. Sympatyk  Komitetu 
Obrony Robotników i Konfederacji Polski Niepodległej. Od 1980 
r. członek NSZZ Solidarność. Zajmował się kolportażem biulety-
nów i ulotek oraz produkcją kilimów patriotycznych ( dwa z nich 

znajdują się w naszym biurze w Centrali Oddziału Dystrybucji Go-

rzów Wlkp.) W 1982 r. pobity, aresztowany, internowany i osadzo-
ny w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Po internowaniu, 

szykanowany i zmuszony do wyjazdu na „zachód”.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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W ten sposób w 1983 r. trafił do Zakładu Energetycznego w Go-
rzowie Wlkp. Pracował jako elektromonter linii napowietrznych w 
Rejonie Energetycznym w Gorzowie Wlkp. Aktywny członek 
NSZZ Solidarność ZE Gorzów. Na Ryszarda zawsze można było 
liczyć, nie trzeba było go namawiać do walki o prawa pracowni-
cze. Żadna manifestacja i pikieta nie mogła się odbyć bez jego udzia-
łu. 

                        Donald Tusk              Ryszard Król         Marek Grabianowski  

Nie ograniczał się tylko do aktywności w godzinach pracy. Do mo-
mentu choroby (wrzesień 2016 r.) był Chorążym Pocztu Sztanda-
rowego NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
W tak uroczystym dla Ryszarda dniu nie mogło nas zabraknąć. 
My zawsze mogliśmy liczyć na Niego, teraz On mógł liczyć na nas. 
W gronie odznaczonych znaleźli się także:- Aleksander Cholewa– 
w stanie wojennym kolporter pisma „Feniks” w Gorzowie, a także 

Myśliborzu,- Jerzy Korolewicz- działał m.in. w Niezależnym Zrze-

szeniu Studentów , - Jerzy Ostrouch- w latach 80-tych współtworzył 

m.in. podziemne „Radio Solidarność”. 

              Krzysztof Gonerski          Ryszard Król              Mariusz Kępiszak 

 
Krzyż Wolności i Solidarności został ustano-
wiony przez Sejm w 2010 r. dla uhonorowa-
nia osób, które w latach 1956-89 „mimo za-
grożenia bezpośrednimi represjami, zasłuży-
ły się czynnie dla odzyskania przez Polskę 
pełnej niepodległości i suwerenności oraz dla 
obrony praw człowieka i obywatela w PRL”. 
Z wnioskiem o odznaczenie występuje do 
prezydenta prezes IPN z inicjatywy własnej 
lub organizacji społecznych i zawodowych. 
Odznaczenie nawiązuje do Krzyża Niepodle-
głości, czyli odznaczenia, które II Rzeczpo-
spolita ustanowiła, by uhonorować tych, 
którzy walczyli o niepodległość w 1918 r. 
 

11.05.2017 Obradowała  
Rada KSE NSZZ Solidarność. 

W Katowicach spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji  Energe-

tyki NSZZ „Solidarność” (SGiE).  

Członkowie Rady KSE  obrad w Katowicach. 

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki Kazimierz Grajcarek. Przewodniczący przekazał 

informacje o narastających problemach w poszczególnych branżach i 
o powrocie dobrze nam znanego dialogu pozorowanego. Obecnie 

jesteśmy w trakcie przygotowania pisma do Premier RP  z żąda-
niem pilnego spotkania. Problemy jakie powstały za rządów PO w 
większości nie zostały rozwiązane. Nadal spotykamy się ze źle za-
rządzanymi przedsiębiorstwami, a postulaty z jakimi zgłaszają się 
związki zawodowe do zarządów nie brane są pod uwagę. Podczas 

spotkania poruszono również kwestię dokapitalizowania przez ener-
getykę polskiego górnictwa. K. Grajcarek podkreślał, że wokół tego 

tematu krążą różnego rodzaju informacje i trzeba je szczegółowo ana-

lizować żeby nie powstawały oskarżenia, które są wykorzystywane 

przez pracodawców w rozmowach płacowych w energetyce. Na posie-

dzeniu KSE omawiano również z jakimi problemami borykają się 
członkowie w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej 

(ZTdsBE). Obietnice jakie zostały złożone na pierwszym posiedzeniu 

ZTdsBE przez stronę rządową w zespole nie są realizowane. Dialog 
pozorowany, brak związku pracodawców jako strona zespołu, 
trudności  w rozmowach o Ponad Zakładowym Układzie Zbioro-
wym Pracy, prześladowanie członków związku- to niektóre z postu-

latów jakie będziemy chcieli poruszyć na spotkaniu z Panią Premier 
RP. Mamy nadzieję, że nasze zgłaszane problemy i uwagi zostaną 
rozwiązane przy stole i nie będziemy zmuszeni do podejmowania 
innych form nacisku skoro nadeszła dobra zmiana.     

12.05.2017  Rocznica  
śmierci J. Piłsudskiego  

Marszałek Polski, Naczelnik Państwa i 
Wódz Naczelny Wojska Polskiego to 

jedna z najwybitniejszych postaci w histo-

rii naszego kraju. Z osobą Józefa Piłsud-

skiego jest związanych wiele przełomo-

wych wydarzeń w historii Polski. W cza-
sach I wojny światowej był dowódcą 
polskich Legionów, a jego powrót do 
ojczyzny 10 listopada 1918 roku stał się 
sygnałem do ogłoszenia niepodległości 
Polski. Józef Piłsudski zmarł w Belwe-
derze 12 maja 1935 roku, w dniu 9. 
rocznicy przewrotu majowego. Pocho-
wany został w krypcie zasłużonych na Wawelu. W tym roku 5 
grudnia przypada 150 rocznica urodzin Naczelnika.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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12.05.2017 Enea i Energa  
zrezygnowały z aktywów EDF. 

PGE zobowiązała się w czwartek do samodzielnego nabycia akty-
wów EDF w Polsce. O przyczynach rezygnacji z udziału w tej trans-

akcji przez Eneę oraz Energę pisze "Rzeczpospolita".  

Według informacji gazety, przyczyną rezygnacji Enei były duże 
wydatki jakie spółka musiała ponieść w ostatnim czasie związane z 
przejęciem Elektrowni Połaniec i dokapitalizowaniem KHW.  
W przypadku Energi powodem był problem z zagranicznymi inwesto-

rami, którzy uczestniczyli we wcześniejszej emisji zielonych obligacji 

przeznaczonych na finansowanie celów proekologicznych, i którzy nie 

wyrazili zgody na udział spółki w nabyciu aktywów EDF - podał 

dziennik.  

15.05.2017 „Kwartalne” spotkanie 
 z Zarządem Enea S.A. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. 
Spotkanie nie można nazwać kwartalnym, bo od ostatniego takie-
go spotkania minęło ponad pół roku …(26.10.2017 r.). Na spotka-

nie stawił cały zarząd.  

Tematyka spotkania: 

1.„Budujemy innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną, zdol-
ną sprostać wymaganiom rynku w perspektywie do 2030 r.”-
zagajenie prezesa M. Kowalika. ( zdjęcie poniżej). Budowanie innowa-

cyjnej grupy musi być powiązane z dobrymi wynikami finansowymi- 

takie są oczekiwania akcjonariuszy.  

2.Prezes M. Frantzkowiak ( na zdjęciu poniżej) przedstawił wyniki 
Grupy w rozbiciu na poszczególne segmenty. Zaznaczył ,że wyniki 

są dobre ale perspektywy na następne okresy nie najlepsze. Strona 
społeczna podkreśliła , że wyniki  są lepsze od oczekiwań rynku- 
321 mln zł zysku netto.  

3. „Budujemy optymalny model funkcjonalny, który umocni pozy-
cję grupy na rynku”- prezes Kowalik przedstawił ogólnie znane 

plany rozwoju grupy :-dokończenie budowy nowego bloku w Kozie-
nicach,-modernizacja majątku sieciowego, -elektromobilność.  
Uwypuklił  atrakcyjne warunki zakupy Elektrownii Połaniec oraz 

wpływ tego zakupu dla przyszłości Grupy  

4.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP). Przestawiono poszczegól-

ne etapy programu. Program zatrzymał się na pierwszym etapie –
Programie Dobrowolnych Odejść (PDO). Strona pracodawcy pod-

kreśliła , że w kilku spółkach wola rozstania z  GK Enea (PDO) 
przerosła ich oczekiwania. Wprowadzenie kolejnych etapów wyma-
gać będzie między innymi zmian w Zakładowym Układzie Zbioro-
wym Pracy (ZUZP). Nie ma nawet projektów takich zmian i po-
mysłu jak to zrobić. Wywołana tematyka wprowadziła nerwową 
atmosferę. Strona społeczna podkreśliła, że obawy związane z realiza-

cją PZP się potwierdziły –głównym celem programu było ograni-
czenie zatrudnienia, to jest uruchomienie kolejnego PDO. Przyjęty 
stopień odtworzenia ustalony na szczeblu korporacyjnym 2 do 1 
jasno na to wskazuje. Prezes Kowalik, poinformował ,że nie było 

żadnych ustaleń korporacyjnych w tym temacie. Podobno każda 
spółka sama ustala stopień odtworzenia stanowisk…Czwarty już 
PDO został bardzo źle przeprowadzony. Pozbywamy się wielu fa-
chowców nie mając pewności, że z rynku pozyskamy ich następ-
ców. Sposób przeprowadzenia tego procesu wzbudził wiele uwag,  
kontrowersji i odwołań. Osoby chore, które zasługiwały na pomoc 
i nie dostały takiej pomocy-odrzucono ich podania o PDO. Fatalne 
przeprowadzenie całego procesu obciąża służby kierujące pionem 
HR. Nie są to jedyne uwagi do sposobu kierowania tą komórką. 
Diagnoza strony społecznej – obszar HR źle działa.  

Jedna z organizacji związkowych zgłosiła wotum nieufności dla  
Dyrektor HR- Ewy Skrzyńskiej. 
Tematy zgłoszone przez stronę związkową: 
5.Ocena dialogu społecznego w GK Enea. Spotkania kwartalne, 
zmieniły się na półroczne… Jak oceniać taki dialog, skoro na spotka-

niu w październiku 2016, ani słowem nie wspomniano o PZP i PDO. 

Takie postępowanie przypomina nam praktyki POprzednich zarządów 

–pozorowany dialog. 

6.Zespół do spraw Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. W 

tym roku mimo wielu sugestii strony związkowej zespół ani razu się 
nie spotkał. Tematy do pilnego załatwienia: taryfa pracownicza, 
aktualizacja związana z  przywróceniem poprzedniego wieku eme-
rytalnego, odprawa emerytalna.  
7.Identyfikowanie się z grupą.  Polityka prowadzona przez PO-
przednie zarządy oraz kontynuacja tej linii przez obecny zarząd 
doprowadziła do sytuacji, że pracownicy chcą uciekać z GK Enea 
( przykład ostatni program PDO). Brak ścieżki kariery zawodo-
wej , niskie podwyżki płac –przestaliśmy być atrakcyjnym praco-
dawcą, zła atmosfera w pracy wynikająca z natłoku obowiązków, 
podejmowanie decyzji przez przełożonych  bez konsultacji, źle 
działające programy informatyczne, brak jasnej i przejrzystej 
strategii Grupy- to tylko niektóre przykłady braku identyfikowa-
nia się z Grupą  Może sondaż wśród pracowników jak zmienić tą 
sytuację? 

8.Szkolenia. Jakość szkoleń systematycznie się obniża . Przyjęta for-
muła e-learning nie ma na celu przeszkolenie kogokolwiek z ja-
kiejś dziedziny. Chodzi tylko o odnotowanie odbytego szkolenia w 
systemie. Sztuka dla sztuki. Ilość szkoleń e-learning zdecydowanie 

przewyższa możliwości skupienia się na nich w godzinach pracy. 

9.Systemy informatyczne. Zainstalowanie nowych systemów spowo-

dowało znaczne spowolnienie komputerów, wpływa to znacząco na 
obniżenie efektywnego czasu pracy. Systemy bezpieczeństwa unie-
możliwiły odbiór wiadomości z poczty prywatnej. Pracownicy 
sygnalizując stronie związkowej nieprawidłowości nie chcą wysy-
łać wiadomości na pocztę służbową (serwery pracodawcy). Prośby 

o odblokowanie możliwości odbioru poczty prywatnej zgłaszane na 

serwis desk nie są uwzględniane.  Podobno takie są wymogi bezpie-

czeństwa, ich celem jest uniemożliwienie ściągania wirusów. Pocztę 
prywatną odpinając się od systemu i tak odbieramy, taki system 

bezpieczeństwa niczego nie zabezpiecza. 

15.05.2017 Spotkanie Solidarności z GK Enea. 
W Daniszewie spotkali się przedstawiciele NSZZ Solidarność  z 
Grupy Kapitałowej Enea.  

Tematy poruszane podczas spotkania: 

1.Podsumowanie wykonania ustaleń z poprzedniego spotkania w 
lutym 2017 r. 
2.Sprawy płacowe. Podsumowanie negocjacji płacowych w spółach 

GK Enea. 

3.Wspólna strategia na najbliższy okres. Najpilniejsze tematy do 

załatwienia. Wspólne pismo do Zarządu Enea S.A. w temacie przy-
stąpienia do negocjacji nowej umowy społecznej na okoliczność 
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dalszej konsolidacji GK Enea. 
4.Wstępnie ustalono termin następnego spotkania. 

16.05.2017 Rozmowy o  
Regulaminie Pracy w EC i WDS. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zmian do 
Regulaminu Pracy (RP) w Enea Centrum (EC). (zdjęcie poniżej) 

Na wstępie spotkania zarząd zaproponował aby skupić się nad uzgod-
nieniem części Regulaminu dotyczącym pracowników Biur Obsłu-
gi Klienta (BOK) i w miarę możliwości parafować w dniu dzisiej-
szym takie uzgodnienie , co w konsekwencji może przyspieszyć 
przejmowanie pracowników z Agencji Pracy Tymczasowej (APT) 
na umowy o pracę. Strona społeczna poprosiła o protokołowanie 

spotkania by uniknąć niedomówień. Propozycja Zarządu dotycząca 

zmian w zapisach  RP EC w zakresie  rozkładu czasy pracy pracowni-

ków BOK z uwagi na niezgodność  z zapisami Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy (ZUZP) jest nie do 
przyjęcia . Strona społeczna zdaje sobie sprawę 
ze specyfiki funkcjonowania BOK , ale propo-

nowane zmiany musza być zgodne z prawem 

pracy. Przedstawiciele NSZZ Solidarność 
zaproponowali  Zarządowi swoją propozycję 
zmian w zapisach  RP EC , którą to w imie-
niu wszystkich organizacji związkowych 
przekazali  Zarządowi  pod dyskusję. Propo-
zycja ta ma na celu wprowadzenie do RP EC 
zapisów o rozkładzie czasu pracy w BOK 
zgodnych z ZUZP  i jednocześnie uwzględ-
niać specyfikę funkcjonowania BOK. Zarząd  

do tej propozycji odniesie się na piśmie do dnia 

23.05. 2017 r. Następne spotkanie kontynuujące 

ten temat   strony ustaliły na dzień 25.05.2017r.  

Po spotkaniu w EC Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej 

GK ENEA (WDS) spotkał się ze stroną społeczną w celu uzgodnienia 

zmian w Preliminarzu WDS. (zdjęcie powyżej) Na wniosek organizacji 
związkowych strony uzgodniły i podpisały korektę do Prelimina-
rza 2017r. Dokument zakłada uruchomienie świadczeń grudnio-
wych dla dzieci . Fundusz Świadczeń Grudniowych dla Dzieci zosta-

nie sfinansowany  z przesunięcia środków finansowych w zależności 

od możliwości finansowych obszarów działania FŚS . W obszarze 

gorzowskim nastąpi przesunięcie na ten cel kwoty 52 tys. złotych z 

zapomóg dla pracowników. 

 

19.05.2017 Emeryt  
Romuald  Głowacki. 

Do szczęśliwego grona tych, którzy doczekali 

emerytury w grupie Enea dołączył Romek Gło-
wacki Kierownik Działu majątku sieciowego 
z Rejonu Dystrybucji Dębno.  Uroczystość 
pożegnalna odbyła się w Restauracji 
„Panorama” w Dębnie. Razem z Romkiem z 

energetyką  żegnała się  Elżbieta Andrzejew-
ska z BOK-u Dębno. W uroczystym pożegna-

niu uczestniczyli: przedstawiciele Dyrekcji Oddziału Dystrybucji 

Gorzów Wlkp., Rejonu Dystrybucji Dębno, byli i obecni współpra-
cownicy, rodzina oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność związku 
do którego Romek należy. Jak zwykle przy takich okazjach były 

wspomnienia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Nowi 

emeryci zadbali o to by nikt głodny z tej imprezy nie wyszedł, oraz 
by nie umarł z pragnienia. W części artystycznej wystąpił Kabaret 
Emerytów SEX, a  Chór Tenorów odśpiewał Hymn Emerytów. 
Prezentacja „Z energetyką przez całe życie” przypomniała wiele 
ciekawych fotografii z 46 letniej przygody Romka z energetyką. 
Wszyscy chętni mogli też spróbować swoich sił na parkiecie. Zaba-
wa była przednia, „wymarsz wojsk” nastąpił o godzinie 4 nad 
ranem dnia następnego. Romkowi i Eli dziękujemy, że mogliśmy 
uczestniczyć w tej wyjątkowej imprezie. 
Romku tą droga przyjmij nasze serdeczne podziękowanie za aktywną 
działalność w NSZZ „Solidarność” ENEA Gorzów Wlkp. Wszystko co 

udało nam się razem osiągnąć jest owocem naszych wspólnych dzia-

łań, w których uczestniczyłeś z pełnym zaangażowaniem, oddając na 

służbę „Solidarności” nie tylko swój czas lecz także serce. Niech bę-
dzie to dla Ciebie powodem do satysfakcji i dumy. Przez wszystkie lata 

łączyła nas nie tylko działalność związkowa, lecz także przyjaźń. Eme-

rytura zamyka  okres Twojego  życia zawodowego  ,ale nie musi ozna-

czać rozstania z „Solidarnością”. Zapraszamy do aktywnej działalno-

ści w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym przy 

Naszej Organizacji. Pamiętaj , że nadal Będziesz mógł liczyć na naszą 
pomoc i życzliwość. Życzymy Tobie wszelkiej pomyślności i spełnienia 

marzeń na zasłużonej emeryturze . 

Uczestnicy okolicznościowej imprezy w Dębnie 

Więcej zdjęć z pożegnania na naszej stronie-Menu –Aktualności 

19.05.2017 Wybory   
terenowych władz KSE Nazaret. 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Duszpasterskiej 
Wspólnoty  Zawodowej E.E.i E. „NAZARET” na Katolickie Sto-
warzyszenie Energetyków „Nazaret”, w dniu 19.05.2017r. w  świe-

tlicy Oddziału Dystrybucji  Gorzów Wlkp. odbyło się zebranie, mają-
ce na celu powołanie Terenowego Oddziału Gorzów Katolickiego 
Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”. ( zdjęcie poniżej) 

W zebraniu uczestniczyli członkowie dotychczasowej Duszpaster-
skiej Wspólnoty Zawodowej „Nazaret” i jej kapelan Ks. Jarosław 
Zagozda oraz zaproszony sekretarz Krajowego Zarządu Katolic-
kiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”, kolega Gerard 
Falgowski. W oparciu o statut wyżej wymienionego stowarzyszenia w 

drodze głosowań wybrano pięcioosobowy zarząd i trzyosobową 
komisję rewizyjną.  
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Skład Zarządu   Terenowego Oddziału Gorzów Katolickiego Sto-
warzyszenia Energetyków „Nazaret” jest następujący: przewodni-
czący – Czesław Szablewski, z-ca przewodniczącego – Eugeniusz 
Kaczmarek, sekretarz – Mariusz Kępiszak, skarbnik – Grażyna 
Zych i członek – Leszek Broszko. W skład komisji rewizyjnej wy-
brani zostali: przewodniczący – Jan Kos oraz członkowie Teresa 
Dąbrowska i Jan Kosicki. Obszarem działania Terenowego Oddziału 

Gorzów Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret” będzie 
ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Gorzów Wlkp. i spółek ENEA 
S.A na tym terenie,  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na S.A.  Oddział Elektrociepłownia Gorzów, Stowarzyszenie Elek-
tryków Oddział w Gorzowie Wlkp. i Zespół Szkół Elektrycznych 
w Gorzowie Wlkp.   

20.05.2017 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp.  
Mistrz Polski  

Złoty medal mistrzostw Polski dla juniorek gorzowskiego Enea 
AZS AJP. Koszykarki jak burza przeszły przez wszystkie eliminacje i 

w finałowym starciu pokonały bratni zespół z Poznania 58:49. 
Po 17 latach na szyjach gorzowianek znowu zawisły złote medale. 

Tytuł zupełnie zasłużony, bo w tym sezonie nie było lepszej drużyny, 

która choć przez chwilę mogłaby zagrozić podopiecznym trenerów 
Roberta Pieczyraka i Janusza Kopaczewskiego. 
W finałowym meczu, po wypracowaniu dużej przewagi w szeregi 

gorzowianek wdarło się niewielkie rozluźnienie. Na początku trzeciej 

kwarty zawodniczki poznańskiej drużyny zdołały wyjść nawet na 

prowadzenie, jednak po zimnym prysznicu akademiczki z Gorzowa 

szybko wróciły do gry. Szybko wyrównały i nie oddały prowadzenia 

już do samego końca. 

Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. – Enea AZS Poznań 58:49 (20:10, 
10:19, 21:7, 7:13). Punkty w finałowym meczy zdobywały: Enea 
AZS AJP Gorzów Wlkp.: Kędziorska 0, Bury 4, Keller 16, Matkow-

ska 6, Trzeciak 7, Duchnowska 10, Dul 15. Enea AZS Poznań: Goło-

chowicz 10, Piasecka 0, Marek 4, Ziobro 2, Zięmborska 18, Stefań-
czyk 7, Banaszak 8. 

Drugim wicemistrzem Polski została drużyna PTK Lumi Pabiani-
ce, która w spotkaniu o brąz wygrała z One Team Ostrów Wlkp.  

23.05.2017 PIP zakończyła kontrolę  
w Enea Centrum. 

W Poznaniu z inicjatywy Inspektor Okręgowej Inspekcji  (OIP) 
Pracy Małgorzaty Brykczyńskiej doszło do spotkania z  przedsta-
wicielami organizacji związkowych i społecznej inspekcji pracy. 
Pani Inspektor przedstawiła wyniki kontroli, która skupiła się na kon-
troli wynagrodzeń w Enea Centrum. Protokół  pokontrolny zawiera 

analizę zgodności z prawem pracy zasad :naliczania wynagrodzeń, 
zaszeregowania, awansów i przeszeregowań, wypłat z funduszu 

nagród, taryfikatora kwalifikacyjnego, tabeli płac zasadniczych. 

Merytoryczna dyskusja dotycząca szczegółów przeprowadzonej kon-

troli pokazuje profesjonalizm oraz wgłębienie się Pani inspektor w 

specyfikę uregulowań obowiązujących w Grupie Enea.  Kontrola 
potwierdziła nasze wcześniejsze uwagi  dotyczące między innymi 
tabeli płac zasadniczych. Niestety problem jest z ustaleniem wyna-
grodzeń Pracowników zatrudnionych przez Agencje Pracy Tym-
czasowej, których siedziby znajdują się poza terenem działania 
OIP w Poznaniu. Sprawy zostały przekazane odpowiednim OIP ( do 

dzisiaj nie ma wyników kontroli). Niestety liczba umów śmieciowych 

w porównaniu do 2016 r. zwiększyła się.  Uwagi i wnioski pokontrol-

ne zostaną przekazane stronie pracodawcy. Nasze dalsze postępo-
wanie uzależniamy od tego w jaki sposób pracodawca uwzględni 
uwagi PIP. 

24.05. 2017 Porozumienie Zdroisk-kolejna  
rozprawa w Sądzie w Gorzowie Wlkp. 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale  Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych odbyła się kolejna rozprawa dotycząca 
wypłaty odszkodowania za uniemożliwienie wypłaty świadczenia 
pieniężnego wynikającego z  Porozumienia ze Zdroiska z 28.05. 
2008 r.( Enea S.A. miała wypłacić pracownikom, którzy z różnych 
powodów nie nabyli praw do akcji Enea świadczenie pieniężne 
w  łącznej wysokości 14,5 mln. zł.) 
Na rozprawę stawili się pełnomocnicy stron oraz Przewodniczący 
Składu Sędziowskiego- Jacek Przybylski. Podczas tego posiedzenia 

przesłuchano świadków- sygnatariuszy w/w porozumienia. Ze 
strony społecznej- Krzysztofa Gonerskiego oraz ze strony zarządu 
Enea S.A.-Marka Hermacha.     K.Gonerski                 M.Hermach 

Pytania dotyczyły 

genezy zawarcia 
porozumienia ze 
Zdroiska  oraz 
późniejszego 
braku jego reali-
zacji. Po przesłu-

chaniu świadków 

Sędzia oddał głos 

pełnomocnikom 

stron. Pełnomoc-
nicy potwierdzili swoje wcześniejsze stanowiska zawarte 
w aktach procesowych.  Przedstawiciel Enei poprosił Sąd o 

nie zamykanie sprawy, ponieważ po wysłuchaniu świadków, musi 
pewne kwestie skonsultować z pozwaną. Przychylając się do prośby 

prawnika Enei Sędzia wyznaczył termin kolejnej rozprawy 
(14.06.2017 r.). Na tym posiedzeniu przedstawione zostaną wnioski 
końcowe stron  oraz zamknięcie sprawy i mamy nadzieję ogłosze-
nie wyroku na , który  czeka  95 Pracowników  Członków NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp., którzy byli uprawnieni do świad-

czenia pieniężnego i, którzy  złożyli Sądowe zawezwanie do próby 

ugody 30.03.2016 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. 

Pomoc merytoryczną i prawną na każdym etapie dochodzenia 
swych praw zapewnia NSZZ Solidarność. 

24.05.2017 Emerytka  
Krystyna Kopyść. 

 
Zasłużonej emerytury po przepracowaniu 41 lat 
(w tym 28 w energetyce) doczekała się Krystyna 
Kopyść Młodsza Specjalistka ds. księgowości 
ogólnej z Enea Centrum w Gorzowie Wlkp. W 

Okolicznościowym spotkaniu jakie odbyło się w 

biurze Enea Centrum uczestniczyły Koleżanki z 
pracy oraz Koledzy z NSZZ Solidarność związ-

ku do którego Krysia należy i mamy nadzieję 
nadal będzie należeć (kariera zawodowa się skończyła, ale związko-
wa niekoniecznie). Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnie-

nia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Niektórym nawet 

rozmazał się makijaż od łez. Krysia zadbała o słodkości więc tu i ów-

dzie znowu nam coś przybyło…Mamy wiosnę więc łatwiej będzie 

spalić te kalorie. 

 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

                                                J.Kos, M.Kępiszak, Cz.Szablewski, G.Falgowski, J.Zagozda 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Dziś najserdeczniejsze gratulacje wszyscy Ci składamy, lecz się z 

Tobą nie żegnamy. Bo chociaż czas ucieka nieubłaganie, my liczymy 

szybko na kolejne spotkanie. A nutka zazdrości błyszczy nam w oku, 

bo Ty od pracy masz od tej chwili spokój.  

Porzuć wszelkie troski i zmartwienia, bo tak wiele masz w życiu jesz-

cze do zrobienia! Na koniec podsumujemy te wspomnienia śmiało  

BĘDZIE NAM CIĘ BRAKOWAŁO! 

25.05.2017 Enea Centrum  
-Regulamin Pracy uzgodniony.  

W Enea Centrum (EC) kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia 
zmian do Regulaminu Pracy. Przedstawiciele Szczecina Gorzowa i 

Świerży Górnych uczestniczyli w spotkaniu na zasadach telekonferen-

cji. Telekonferencja w Gorzowie -zdjęcie poniżej 

Wersja zmian zaproponowana prze NSZZ Solidarność podczas ostat-

niego spotkania została zakwestionowana przez Kancelarię Woje-
wódka i wspólnicy, dlatego powrócono do pracy nad wersją Regu-
laminu przygotowanego przez stronę pracodawcy.  Kolejny raz 

zwróciliśmy uwagę, że nie ma zgody na zmianę godzin pracy dla 
pracowników w EC-8.00 – 16.00.  Kwestia  godzin pracy  w całej 

Spółce EC uregulowana jest w Zakładowym Układzie Zbiorowym 

Pracy (ZUZP), a tylko odstępstwa od tych zapisów muszą mogą być 
uregulowane w Regulaminie Pracy. Przedstawiciele NSZZ Solidar-

ność zgłosili zmiany dotyczące Rozdziału V -(wynagrodzenia za pra-

cę) uszczegółowiając zapisy mówiące o pracy w sobotę –kopiując 

zapisy ZUZP. Kilkukrotne przerwy doprowadziły do zbliżenia stano-
wisk w kwestii godzin pracy dla całej Spółki –zgodnie z ZUZP 
odstępstwa od tych zasad dla poszczególnych komórek  pracodaw-
ca zaproponuje w kolejnej wersji regulaminu. W kwestii dodatko-

wych zapisów dotyczących wynagradzania organizacje związkowej 
nie były w stanie ustalić wspólnego stanowiska. Przedstawiciele 
NSZZ Solidarność dla dobra sprawy –(zamiana umów śmiecio-
wych na umowy o pracę-główny cel zmian w RP) nie upierali się 
przy tych zapisach. Ostatecznie  po prawie 7-miu godzinach negocja-

cji i prawie półrocznym okresie spotkań w tej sprawie udało się 
uzgodnić nowy Regulamin Pracy , który ma umożliwić zatrudnienie 

pracowników zatrudnianych  za pośrednictwem agencji pracy tymcza-

sowej.  

Uzgodniony dokument  dostępny w siedzibach NSZZ Solidarność 
 

24.05.2017 Zmarł  
Krzysztof Wolanin 

23 maja 2017   zmarł nagle w wieku 56 lat 
nasz Kolega Elektromonter Brygady Linio-
wej Krzysztof Wolanin. Krzysztof Był dłu-
goletnim pracownikiem energetyki 
(pracował od 1983 r.) 

„Wystarczy nieobecność jednej  
bliskiej osoby ,aby cały świat  

wydawał się wyludniony” 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29.05.2017r.  na Cmentarzu 
Komunalnym  w Strzelcach Krajeńskich. W ostatniej drodze 

Krzysztofa  uczestniczyła Rodzina, Dyrekcja Rejonu Dystrybucji 
Gorzów Wlkp., Kierownictwo Posterunku Energetycznego w 
Strzelcach Krajeńskich , Współpracownicy oraz Koledzy z pracy i 
związku do którego Krzysztof  Należał.  

26.05.2017 Nie żyje  
Danuta Marciniak 

Niestety kolejna smutna wiadomość. 26 maja 

2017 r.  w wieku 60 lat po krótkiej ale cięż-
kiej chorobie zmarła Danuta Marciniak z 
Wydziału Układów Pomiarowych z Centra-
li Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Trudno pogodzić się z faktem, że wśród 

„Ludzi Solidarności” nie ma już Danki. 
,,Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie 

ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,    gdzie słyszysz Boga głos 
 serdeczny Pokój Ci wieczny" 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Uczestnicy pożegnania Krysi Kopyść 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Ceremonia pogrzebowa  odbyła się  30.05.2017 r.  w Kościele i na 
Cmentarzu Komunalnym  w Gralewie. W ostatniej drodze Danusi  
uczestniczyła Rodzina, Znajomi,  Dyrekcja 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. , byli i 
obecni  Współpracownicy oraz Koleżanki i 
Koledzy z pracy i Związku do którego Danka  
Należała, i w którym czynnie Działała.  
Tej smutnej uroczystości towarzyszyła burza z 
gradobiciem.   

 
26.05.2017 Obradowała KP NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Choszcznie na wyjazdowym posiedzeniu 

spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej 

NSZZ Enea Gorzów Wlkp. (KP G). 

Tematy poruszane na zebraniu: 

1.Odczytano i przyjęto  protokół z ostatniego zebrania KPG 

( 28.03.2017 Sulęcin). 

2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej 

Organizacji przyjęto kolejne dwie osoby. 

3.Sprawozdanie z działalności za okres  od 29.03.-25.05.2017 r. 

4.Sprawy płacowe. Podsumowano akcję przeszeregowań w GK Enea. 

5.Posiedzenie Komisji Krajowej  i Krajowej Sekcji Energetyki. – 

relacja.                                                                                                                                                                                                                                                     

6.Wspólna Działalność Socjalna (WDS). Przekazano ustalenia Ko-

misji Socjalnej Obszaru Gorzowskiego. Przyjęte  w 2017 r. zasady 
budzą coraz większe wątpliwości. WDS to kolejny eksperyment, 
który się nie sprawdza. Należy podjąć działania w celu wyjścia z 
WDS w 2018 r. 
7.Regulamin  Pracy  w Enea Centrum .Relacja z półrocznych nego-

cjacji, które  25 maja doprowadziły do uzgodnienia tego dokumentu 

8. Porozumienie z 2008 r. ze  Zdroiska . Relacja z dwóch rozpraw 

jakie odbyły się w Sądzie Rejonowym z Gorzowie Wlkp., oraz ustaleń 
zespołu powołanego przez Enea S.A. 

9.X Lecie powstania Enea Operator. Wytypowano dwie osoby do 

wyróżnienia z okazji jubileuszu Operatora. 

10.Sytuacja w Spółkach GK ENEA. Zapoznaliśmy się z jakimi pro-

blemami borykają się Pracownicy w Enea: Operator, Centrum, Serwis 

i Logistyka. 

11.Zapomogi. Dwóm członkom Naszej Organizacji, którzy znaleźli 
się w ciężkiej sytuacji udzielono zapomóg losowych. 

12. Spływ kajakowy Drawa 2017 r. Ustalono termin oraz program 
spływu -28-30.07.2017 r. Drawno. W związku z zakazem dofinanso-

wania tego typu działalności z WDS, związek pokryje koszty wypoży-

czenia kajaków. 

13.Warsztatat samochodowy w RD Gorzów. Zlikwidowanie warsz-

tatu przez Enea Serwis, powoduje wiele reperkusji związanych z na-

prawą samochodów. Należy rozważyć otwarcie nowego warsztatu, 

podobnie jak to zrobiono w RD Szczecin. 

26.05.2017 Emeryt  
Zenon Derewońko. 

Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury 

w grupie Enea dołączył Zenon Derewońko 
Elektromonter Posterunku Energetycznego 
w Rejonu Dystrybucji Choszczno. Okoliczno-
ściowe, pożegnalne spotkanie odbyło się w 
świetlicy RD Choszczno. W uroczystym poże-

gnaniu Zenka uczestniczyli: Rodzina, Dyrek-
cja Rejonu Dystrybucji Choszczno, współ-

pracownicy, oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność związku do 
którego Zenek należy. Jak zwykle przy takich okazjach były wspo-
mnienia, życzenia oraz prezenty. Tą drogą Zenkowi życzymy 
wszystkiego na nowej drodze życia, oraz zapraszamy do działalno-
ści w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym 
przy Naszej Organizacji. 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania w Choszcznie) 

27.05.2017 O Puchar Solidarności  
w piłce siatkowej. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją zwolennicy aktywnego wypoczynku 

spotkali się w Sulęcinie by rywalizować o Puchar NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp. w piłce siatkowej. Na tegoroczną  XVII 
edycję turnieju  w Sulęcinie zjawiło się sześć drużyn .Wprowadzona 

kilka lat temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny miały w skła-

dzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej. Zawody prze-

biegały w sportowej atmosferze. O zwycięstwie w finale turnieju 
zdecydował  tay-brek . „Czarnym koniem” turnieju okazała się 
drużyna z PE Krzeszyce. (na zdjęciu poniżej) 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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Wyniki turnieju: 

1- Posterunek Energetyczny Krzeszyce.  
2- Rejon Dystrybucji Sulęcin 1, 
3- Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność, 
4- Rejon Dystrybucji Sulęcin 2, 
5- Rejon Dystrybucji Dębno, 
6-Solidarność Centrala Gorzów Wlkp., 
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju. 
Wśród kobiet najlepszą okazała Julia Wierzbicka z PE Krzeszy-
ce, a wśród mężczyzn Jacek Kaczmarek w ZR NSZZ Solidarność. 
Po turnieju wszyscy uczestnicy  oraz  kibice udali się do Nadleśnic-
twa w Ostrowie by w scenerii szkółki leśnej  uzupełnić pły-
ny,  stracone kalorie oraz  powspominać wcześniejsze edycję tur-
nieju.  Jako, że pogoda w tym roku dopisała, impreza przeciągnęła 
się do późnego wieczora. Pierwszy raz w historii turniej  został 
objęty zakazem dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych. NSZZ Solidarność pokrył pełne koszty związane 
z organizacją turnieju. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Turnieju Solidarności 

Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu 
Dystrybucji  Sulęcin i jej Przewodniczącemu  Tomaszowi Królowi 
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację. 

Więcej zdjęć z turnieju na naszej stronie-Menu-Aktualności 

27.05.2017 Nowa Spółka- Enea Innovation  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Enea  
Innovation powołało 24 maja prezesa zarządu spółki.  
Prezesem zarządu Enei Innovation został Andrzej Wicik. Enea 

Innovation to podmiot, którego zadaniem w Grupie 

Enea będzie zarządzanie obszarem innowacji.  

 

Andrzej Wicik to absolwent Politechniki War-

szawskiej, pełniący przez wiele lat funkcje mene-

dżerskie, między innymi w Elektrowni Stalowa 

Wola, Fabryce Kotłów SEFAKO i Alstomie. Z 

Grupą Enea związany jest od 2016 r. (Enea Serwis) 

 

Drugim członkiem zarządu Enei Innovation jest  

dr inż. Krzysztof Hajdrowski, od kilkunastu  

lat związany z energetyką i Grupą Enea. 

Zadaniem zarządu spółki będzie jej przygotowanie do 

efektywnego i skutecznego realizowania projektów 

innowacyjnych na potrzeby Grupy. Enea Innovation 

będzie zajmować się m.in. koordynacją projektów 

związanych z współpracą ze startupami.  
72 rocznica powstania  

ENERGETYKI  
GORZOWSKIEJ 

 

Mija 72 rocznica powstania Energetyki Gorzow-
skiej. Jeszcze nie tak dawno hucznie obchodzono kolejne   

okrągłe rocznice. 
Były akademie ,  
zabawy , okoliczno-
ściowe publika-
cje ,odznaczenia itp..  

Chciałoby się  
powiedzieć –komu to  

przeszkadzało.  

Krótkie przypomnienie- jak powstaliśmy:  
Po przejściu frontu, przybyłe na Ziemię Lubuską grupy operacyjne, 

przy współudziale powołanych władz samorządowych, przystąpiły 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.  

Przy uruchamianiu i przywracaniu 

dostaw energii elektrycznej w początko-

wym okresie korzystano również z po-

niemieckiej obsługi tych urządzeń. 
Energetyka zawodowa na obszarze 

Ziemi Lubuskiej formalnie rozpoczyna 

działalność w końcu maja 1945 r., po 

powołaniu w Poznaniu przedsiębior-

stwa energetycznego pod nazwą: Zjed-

noczenie Energetyczne Okręgu Po-
znańskiego /ZEOP/, którego obszar 

działania obejmował prawie cały teren ówczesnego województwa 

poznańskiego z wyłączeniem powiatów wschodnich, które należały do 

ZEOC w Warszawie. 
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: 

Na terenie byłego ZE Gorzów zlikwidowano  
-289 miejsc pracy. 

( to jeszcze nie koniec –aktualnie trwa kolejna edycja  
Programu Dobrowolnych Odejść -PDO). 

Więcej stacji WN/SN, SN/NN, Linii  WN SN NN, Więcej 
statystyki, większe wymagania jakościowe,  

a etatów mniej… 
Za 2016 r. GK Enea wypracowała-849 mln zł zysku netto. 

Jak widać zyski inwestowane są w likwidację  
dobrych miejsc pracy ( PDO) !!! 

Czekamy na dobrą zmianę, która skończy z tą praktyką. 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU   

W przedszkolu Jasiu siedzi na nocniczku i płacze.  
– Dlaczego płaczesz? – pyta pani.– Bo pani Zosia powiedziała, że jak 

ktoś nie zrobi kupki to nie pójdzie na spacer. – I co? Nie możesz 

zrobić... -Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł! 

*** 

W rejestracji do lekarza: 
Chciałbym się zapisać na rehabilitację.– Ale wolne terminy są  
dopiero za rok.– Ale ja nie wiem, czy tak długo pożyję!– To zapiszę 
pana ołówkiem i najwyżej wygumkuję... 
 

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

1.05.1977 r. 1.05.1977 r. 1.05.1977 r. –––Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego Gorzów Wlkp. ul Sikorskiego ---pochód 1pochód 1pochód 1---majowymajowymajowy   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   

Gorzów Wlkp. Lata 60Gorzów Wlkp. Lata 60Gorzów Wlkp. Lata 60---te.te.te.   

   ZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATOR   

ZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLI   
   
   
   
   
   

LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
-11,91 zł.  wartość akcji Enea  31.05.2017 r.  godz.9.21 

-321 mln zł zysk netto Enea za I kwartał 2017 r. 
-12 001,24 zł. miesięcznie –tyle zarabiał Bartłomiej Misiewicz były                    

                       szef gabinetu politycznego MON. 

-150 tys. emerytów pobiera emeryturę minimalną-1000 zł.  
                       Aktualnie w Polsce jest ok 5 mln. emerytów. 
-7.7 % -stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2017 r. To o 1,7 %   
              mniej niż rok temu. Jest to najniższe bezrobocie od 26 lat 
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