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XXV EDYCJA TURNIEJU O PUCHAR SOLIDARNOŚCI 

System Oceny Pracowniczej 
O CO CHODZI Z SOP-em? 

PO CO KOMU SOP? 

ŻĄDANIA, SPORY,  
ROZMOWY– NIE MA 

WAŻNIEJSZYCH  
TEMATÓW DO  
ZAŁATWIENIA  
W GK ENEA ? 

  
KOLEJNY  
PROGRAM  

ABSORBUJĄCY  
CZAS  

PRACY. 
 

 

„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 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

2.09.2017 X –lecie Operatora- 

Pielgrzymka do Rokitna. 
 

 

Mówi się, że czym Jasna Góra jest dla 
całej Polski, tym Rokitno jest dla ziemi 
lubuskiej, Wielkopolski i Pomorza Za-
chodniego. W tutejszym sanktuar ium 
znajduje się słynący łaskami wizerunek 
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.  
 

 

Właśnie to miejsce wybrali sobie Energetycy z GK Enea na świę-
towanie jubileuszu 10-lecia Enea Operator. Uroczystej Mszy św. w 
tutejszej Bazylice przewodniczył Bp. diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej Tadeusz Lityński.  

W liturgii uczestniczył zarząd i licznie przybili Pracownicy Operatora 
i innych spółek grupy Enea, oraz Poczty Sztandarowe  NSZZ Soli-
darność ze wszystkich Oddziałów Dystrybucji.  

Uroczystości w Rokitnie zakończyła wspólna Droga Krzyżowa. 

Pamiątkowe zdjęcie z Biskupem Tadeuszem Lityńskim 

2.09.2017 –XIX Bieg Solidarności. 

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" był organizato-
rem  19 Biegu Solidarności w Gorzowie 
Wlkp. 
W biegu uczestniczyło ok. 300 osób, które bie-
gły na dystansie 3,7 km.( nawiązanie do 37 
rocznicy powstania Związku). Wszyscy 
uczestnicy biegu po jego ukończeniu otrzymali 
okolicznościowe medale, zwycięzców nagro-
dzono pucharami, a wśród wszystkich uczest-
ników rozlosowano 37 cennych nagród rze-
czowych. Nagrodą główną był 43 calowy tele-
wizor-wygrała go żona Andrzeja Wybacza z 
RD Gorzów. Pierwszy na linii mety był Mi-
chał Hulewicz z Gorzowa. Dystans 3700 me-

trów pokonał w ciągu 10 minut 34 sekund. W gronie kobiet pierw-
sza przybiegła gorzowianka Agnieszka Augustyniak.  

Do zobaczenia za rok w jubileuszowym 20 Biegu Solidarności. 

4.09.2017 Synchronizacja nowego bloku  
energetycznego w  

Kozienicach. 
1.09.2017 r. odbyła się synchronizacja największego bloku energe-
tycznego w Polsce i jednej z największych takich instalacji węglo-
wych na świecie. Tego rekordu w Polsce prawdopodobnie już nikt 
nie przebije. Dzięki inwestycji za ponad 6 mld zł i akwizycji za 1,3 
mld zł Enea podwoi także swój udział w produkcji prądu w Pol-
sce. 
Jedenasty blok Elektrowni Kozienice po raz pierwszy zasilił polski 
system energetyczny w piątek, 1 września. To jeden z najważniejszych 
momentów trwającej od pięciu lat budowy. Jej zakończenie zapla-
nowano na 19 grudnia 2017 roku. 
Blok o mocy 1075 MW brutto i sprawności 45,59% netto jest naj-
większą instalacją dostarczającą energię elektryczną w Polsce. 
Wyprzedził – oddany w 2011 roku – blok o mocy 858 MW w Elek-
trowni Bełchatów. Nowa jednostka w Kozienicach jest także jednym z 
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największych bloków energetycznych opalanych węglem na świe-
cie. Co ciekawe, wiele z uruchamianych w ostatnich latach bloków 
węglowych nawet w takich krajach jak Chiny i Indie ma moc rzędu 
500-800 MW. Bloki o mocy 1000 MW wciąż są na świecie rzadkością 
poza energetyką atomową. Za ich budową przemawia przede 
wszystkim ekonomia skali – koszty produkcji energii w tak dużych 
instalacjach są niższe. Dlatego w ciągu ostatnich 60 lat moc oddawa-
nych do użytku bloków węglowych wzrosła z niewiele ponad 100 
MW do nawet 1000 MW, jak w Kozienicach. 

Większy blok węglowy w Polsce najprawdopodobniej jednak już ni-
gdy nie powstanie. J edno z podstawowych ograniczeń jest dość 
prozaiczne – ogromne bloki węglowe potrzebują ogromnych elemen-
tów. O ile np. chłodnię kominową o wysokości 185 metrów i po-
wierzchni dwóch boisk piłkarskich wybudowano na miejscu, o tyle 
kluczowe urządzenia sprowadzano, choćby ważący 490 ton gene-
rator z Japonii. Jego transport zajął ponad dwa miesiące.   
Jednak nawet dostawa transformatorów z odległej o niespełna 200 km 
fabryki ABB w Łodzi okazała się wyzwaniem logistycznym, które 
wymagało niestandardowego rozwiązania. – Transformator trójfazowy 
przygotowany do obsługi tak dużej mocy jest ogromny i ciężki. Jego 
gabaryty i waga powodują, że transport staje się niemożliwy – tłuma-
czy Jan Malinowski z ABB. – Urządzenie przekracza skrajnię kolejo-
wą i maksymalny dopuszczalny nacisk na oś. Na drogach pojawia 
się konieczność demontażu infrastruktury, a często też budowy 
lub przebudowy mostów i wiaduktów na odpowiednią nośność – 
dodaje. Dlatego ostatecznie łódzka fabryka ABB zamiast jednego 
ogromnego transformatora trójfazowego, dostarczyła do Kozienic 
trzy transformatory jednofazowe. 
Po oddaniu do eksploatacji bloku nr 11, Elektrownia Kozienice 
zwiększy moc osiągalną z 2941 MW do 4016 MW. Tym samym 
umocni swoją pozycję największej elektrowni opalanej węglem ka-
miennym w Unii Europejskiej i drugiej największej elektrowni w 
Polsce (po Bełchatowie). 
Najnowszy blok energetyczny w Kozienicach będzie produkować ok. 
8 TWh energii elektrycznej rocznie, tj. 5% energii wprowadzanej 
do krajowej sieci. Dzięki niemu, oraz zakupionej pół roku temu 
Elektrowni Połaniec, która dostarcza drugie tyle, Enea już w 2018 
roku powinna podwoić swój udział w rynku wytwarzania prądu w 
Polsce z ubiegłorocznych 9% do ok. 18%. 
Nowy blok poprawi także bezpieczeństwo energetyczne Polski – 
zwłaszcza latem. Będzie chłodzony poprzez chłodnię kominową (za 
pomocą odparowywania do atmosfery, a nie wypuszczania gorącej 
wody do rzeki). To pomoże uniknąć ograniczeń w produkcji, które 
dotknęły Kozienice w sierpniu 2015 roku, czerwcu 2016 roku i kolej-
ny raz miesiąc temu, gdy temperatura rzeki uniemożliwiała pełną pra-
cę istniejących bloków. Chłodnia kominowa nowego bloku wymaga 
relatywnie niedużych ilości wody i jest niezależna od głębokości i 
temperatury Wisły. 
Inwestycję realizuje konsorcjum Polimex-Mostostal wraz z Mitsubishi 
Hitachi Power Systems Europe GmbH. Na budowie pracę znalazło 
nawet 2,5 tys. osób, a nowa instalacja na stałe stworzy ok. 200 
etatów. 
Prace studyjne nad projektem rozpoczęły się w 2007 roku. W 2008 
roku spółka zrealizowała studium wykonalności i prace geologiczne. 

W 2011 roku rozpisano przetarg na wykonawcę, którego wybrano rok 
później. Kamień węgielny na budowie wmurowano w listopadzie 
2012 roku. W grudniu 2016 roku wykonawcy przesunęli wspólnie z 
inwestorem datę zakończenia budowy z 21 lipca na 19 grudnia 2017 
roku. 

9.09.2017 O Puchar NSZZ Solidarność  
Enea Gorzów Wlkp. 

Na „Orliku” przy ulicy Czereśniowej w Gorzowie Wlkp. spotkali się 
zwolennicy aktywnego wypoczynku z GK Enea. Okazją do spotkania 
była XXV edycja Turnieju piłki nożnej o puchar NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. Pogoda dopisała, zawody były emocjonujące, 
zwodnicy szanowali się-obyło się bez kontuzji. Organizatorzy zadbali 
o napoje upominki oraz pyszny żurek- dla uzupełnienia spalonych na 
boisku kalorii. 

Najważniejsza była dobra zabawa a nie końcowy wynik. Ze względów 
kronikarskich podam jednak wyniki turnieju: 
 

1 miejsce- Solidarność Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów. 

 

 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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2 miejsce - Rejon Dystrybucji Gorzów. 

3 miejsce- Enea Serwis Oddział Gorzów. 

Królem strzelców został strzelec 6 goli Filip Kościukiewicz z Drużyny 
Rejonu Dystrybucji Gorzów. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kondycji, hartu ducha oraz po-
mysłu na rodzinne spędzenie wolnego czasu. 
 Do zobaczenia za rok na XXVI edycji naszego turnieju. 

9.09.2017 Emerytka  
Ryszarda Findlik 

 

Do szczęśliwców, którzy doczekali emery-
tury w GK Enea dołączyła Ryszarda Findlik 
Młodsza Specjalistka d.s. Windykacji w 
Biurze Obsługi Klienta w  Dębnie. Ryszar-
da przepracowała w energetyce 40 
lat  zaczynając z Zakładzie Energetycznym Gorzów-  Rejon Energe-
tyczny Dębno następnie w Enea S.A, Enea Operator a  ostatnio w 
Enea Centrum w Departamencie Windykacji.  

W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyły Koleżanki z pracy i 
związku do, którego Rysia należy. Jak zwykle przy takich okazjach 
były, życzenia, prezenty, wspomnienia oraz tradycyjne STO LAT. 
Przyłączamy się do życzeń-WSZYSTKIEGO NAJ… NA NOWEJ 
DRODZE ŻYCIA. 

10.09.2017 Energetyczna Msza Święta. 

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków„ NAZARET” było inicja-
torem uroczystej Mszy Świętej w intencji byłych i obecnych Pracow-
ników energetyki. Tegoroczne modlitewne spotkanie odbyło się w 
Parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Pol-
ski przy ulicy Żeromskiego w Gorzowie Wlkp. 
Liturgii przewodniczył Krajowy Duszpasterz Energetyków ks. Sławo-
mir Zyga  w koncelebrze z Proboszczem tutejszej parafii  i Kustoszem 
Sanktuarium Św. Weroniki Giuliani ks. Grzegorzem Polowczy-
kiem. Msza Święta wpisała się w obchody Dnia Energetyka 2017 r. 

Czynnie uczestniczyli w 
niej byli i obecni Pra-
cownicy energetyki, 
delegacja  Gorzowskiego 
SEP-u oraz przedstawi-
ciele NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. , z 
pocztem sztandarowym 
na czele. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Po  Mszy „starzy dobrzy znajomi” spotkali się pod kościołem i po-
wspominali „stare dobre czasy”. Spotkanie zakończyło pamiątkowe 
zdjęcie Energetyków. 

11.09.2017 Robocze spotkanie w Operatorze. 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące uzgodnienia  wartości 
posiłków profilaktycznych na sezon 2017/18 w Enea Operator. Po 
krótkich negocjacjach uzgodniono wartość posiłku profilaktycznego 
od XI 2017 do XII 2018 r. - 12,80 zł. (dotychczas było 12,20 zł.). 

 

Inne tematy zgłoszone przez stronę związkową: 
1. System Oceny Pracowniczej SOP. Podniesiono temat wstrzyma-
nia procesów związanych z SOP. Żądanie w tym temacie otrzymał 
zarząd. Zaapelowano o większą niezależność w podejmowaniu decyzji 
przez zarząd. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w związku z nawałnica-
mi w Operatorze w temacie SOP nic się nie dzieje. Jak się mają za-
pewnienia strony pracodawcy do faktu, że aktualnie w OD Gorzów 
odbywa się szkolenie dla kadry kierowniczej –tematyka szkolenia 
SOP? O takim szkoleniu nic nie wiadomo stronie pracodawcy. Ktoś 
nadgorliwy z OD Gorzów sam zorganizował szkolenie? Strona związ-
kowa zaprosiła zarząd do rokowań w zaistniałym sporze zbiorowym 
dotyczącym SOP.( stosowne pismo złożono w biurze podawczym). 
2.Oddawannie dnia wolnego, oraz płacenie za nadgodziny. Nawał-
nice, oraz duża liczba nadgodzin związana z usuwaniem ich skutków, 
wygenerowały dużą liczbę nadgodzin. Przełożeni bardzo różnie inter-
pretują zapisy ZUZP dotyczące pracy w nadgodzinach. Najwięcej 
problemów stwarza rozliczanie pracy powyżej 8 godzin w niedzielę i 
dni świąteczne. System SAP podobno nie przewiduje takich sytuacji. 
Strona pracodawcy nie zna tematu, potrzebuje trochę czasu na jego 
rozpoznanie. 
 

Po zakończeniu  spotkania z zarządem Operatora zespół ds. ubezpie-
czeń grupowych oraz przedstawiciele PZU zapoznali 
stronę społeczną z nową ofertą ubezpieczeniową jaka 
będzie obowiązywała przez najbliższe 3 lata. Stara 
umowa obowiązuje do końca października. Konieczne 
będzie wypełnienie nowego wniosku umowy. 

Spotkanie z przedstawicielami PZU 

11.09.2017 SOP-spory zbiorowe  
w Spółkach GK Enea. 

Niestety postępowanie pracodawców zmusza nas do 
podjęcia bardziej radykalnych środków w celu zmu-
szenia drugiej strony dialogu społecznego w GK  
Enea do zaprzestania łamania prawa. 
W lipcu 2017 zwróciliśmy zarządowi Enea S.A. uwa-
gę, że tryb wprowadzania Systemu Oceny Pracowniczej 
(SOP) łamie zawarte porozumienia, i poprosiliśmy o 
zaprzestanie łamania prawa pracy. Zarząd  Enea S.A. 

oświadczył, że rozważy naszą propozycję. Odrzucono naszą propozy-
cję, a  zaistniałe fakty, jasno wskazują na kontynuację procesów wpro-
wadzających SOP.  

Znając negatywne stanowisko strony związkowej zarząd zaprosił 
nas do współpracy w procesie wdrażania SOP-prowokacja czy 
głupota ? Kolejne pisma oraz zgłoszone 24 sierpnia żądanie 
wstrzymania wprowadzania SOP i rozpoczęcia procesów konsul-
tacji, nie odniosło spodziewanego efektu- zaprzestania łamania prawa.  
Odpowiedź na zgłoszone żądanie jaką otrzymaliśmy od pracodawców 
nawiązuje do sposobu działania POprzedników: chowanie głowy 
w piasek, negowanie zawartych porozumień, nieuznawanie spo-
rów zbiorowych. 
Nie możemy dalej biernie przyglądać się, jak łamane są nasze pra-
wa. Dlatego Wspólna Reprezentacja Związkowa skierowała do 
pracodawców GK ,u których wprowadzany jest SOP wezwanie do 
rokowań w zaistniałych sporach zbiorowych: 
W nawiązaniu do żądania zgłoszonego 24.08.2017  wzywamy Zarządy 

do  rokowań w zaistniałym sporze zbiorowym dotyczącym Systemu 

Oceny Pracowniczej i powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o 

zaistniałym sporze .  Ze swej strony proponujemy dwa terminy roko-

wań 13 lub 15.09.2017 r.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Odpowiedź na żądanie jaką otrzymaliśmy 1.09.2017 r. w świetle opinii 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.06.2012 r. nie ma 

racji bytu. Proponujemy zapoznać się z tą opinią, ze swej strony zacy-

tujemy kluczowy fragment tej opinii: „W obecnie obowiązującym usta-

wodawstwie dotyczącym rozwiązywania sporów zbiorowych nie wy-

stępuje podmiot uprawniony do oceny zgodności zgłoszonych przez 

związki zawodowe żądań z atr.1 cytowanej ustawy. Oznacza to, że do 

powstanie sporu zbiorowego wystarczy wystąpienie do pracodawcy z 

żądaniami w sprawach wskazanych w art. 1 ustawy.” 
Uchylanie się od rokowań będzie stanowiło naruszenie ustawy o roz-

wiązywaniu sporów zbiorowych, i spowoduje dalsze kroki strony 

związkowej przewidziane w w/w ustawy. 
Do wezwania do rokowań  dołączyliśmy opinię MPiPS w sprawie 

nieuznawania sporów zbiorowych  jaką 15.06.2012 r .otrzymał prezes 

A.Różycki. 

13.09.2017 SOP-rokowania-spotkanie  
z zarządem Enea S.A. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. 
Głównym i jedynym tematem spotkania był System Oceny Pra-
cowniczej (SOP) oraz zamieszanie związane z wprowadzaniem 
nowego systemu z pominięciem konsultacji z przedstawicielami 
załogi-związkami zawodowymi. Na rozmowy stawił się prezes Mi-
rosław Kowalik oraz pełniący obowiązki v-ce prezesa ds. korpora-
cyjnych- Rafał Szymański.  

Od lewej prezes Enea S.A. Mirosław Kowalik i Rafał Szymański 
Rokowania w sporze zbiorowym, czy „normalne” rozmowy, od 
takiego wątku rozpoczęło się spotkanie. Krótka dyskusja na temat 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych –czy SOP mieści się 
katalogu żądań zawartych pkt. 1 w/w ustawy (spór zbiorowy może 
dotyczyć „warunków pracy i płacy”) rozpoczęła spotkanie na Gó-
reckiej. Wielokrotnie powtarzane argumenty nie przekonały żadnej ze 
stron sporu. Ostatecznie wszyscy doszli do wniosku, że nikomu nie 
zależy na eskalacji konfliktu związanego z SOP , ważne żebyśmy 
się dogadali a w jakim trybie to się odbędzie jest nieważne. Po 
ponad trzech godzinach rozmów udało się zawrzeć kompromis, który 
zawiera trzy najważniejsze punkty: 
1. Do końca września zostanie podsumowany pilotaż związany z 
SOP-em( zebrane zostaną uwagi-można je też składać do strony 
związkowej). 
2.Powołany zostanie zespół ds. SOP. Zespół rozpocznie pracę w 
październiku. Organizacje związkowe do 18 września delegują 
swoich przedstawicieli do prac w zespole. 
3.Efektem prac zespołu będzie rekomendacja co dalej należy zro-
bić z SOP. 
Spotkanie zakończyło się spisaniem notatki, która zawiera w/w para-
metry-napisane przez prawników. 

 

15.09.2017 Wspólne świętowanie  
Dnia Energetyka w OD Gorzów. 

Starania NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. przyniosły  
pozytywny efekt-jak co roku mogliśmy wspólnie obchodzić Nasze 
Święto. Zmiany organizacyjne doprowadziły do tego, że aktualnie 
pracujemy w różnych spółkach GK Enea, jednak dalej  chcemy 
raz w roku wspólnie spotkać się i świętować Dzień Energetyka. 
Miejscem tegorocznego świętowania była Leśniczówka Przyłęsko. 
Blisko 200 osób bawiło się do późnego wieczora. Było jak zwykle 
sympatycznie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że niezależnie od zaj-
mowanych stanowisk dobrze czujemy się w swoim towarzystwie, i 
potrafimy się razem bawić. 

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że 
mogliśmy wspólnie bawić się w Przyłęsku. 
Do zobaczenia za rok. 

16.09.2017 Protest "Solidarności" przed siedzibą 
Komisji Europejskiej w Warszawie  

Tysiące osób z całej Polski przybyło pod warszawską siedzibę KE, 
aby wyrazić swój sprzeciw wobec ingerencji unijnych instytucji 
względem Polski. Komisja zapowiedziała interwencję w sprawie ob-
niżenia wieku emerytalnego w Polsce. Uznając, że rozwiązanie to 
dyskryminuje Polki. 

Podczas protestu skandowano: " Wiek emerytalny. Nasze prawo, nasz 
wybór" i "Ręce precz od Polski".  
„Ja nie głosowałem na Angelę Merkel, ale na Andrzeja Dudę. Nie 

możemy pozwolić na okupację naszego kraju”  -powiedział przewod-
niczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda podczas pikiety. 
Chodzi o reformę obniżającą wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn. Zacznie ona obowiązywać 1 października. Po-
mysł autorstwa PiS-u nie spodobał się niektórym urzędnikom unij-
nym. Zdaniem Komisji jest to sprzeczne z art. 157 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz dyrektywą w sprawie 
równości płci w dziedzinie zatrudnienia. Refor mę skrytykował 
m.in. wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans na konferen-
cji prasowej pod koniec lipca. Komisarz ds. równości płci Vera Jou-
rova i komisarz ds. socjalnych Marianne Thyssen skierowały do 
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przewodniczącego "Solidarności” list, w którym padło m.in. stwier-
dzenie, że " Komisja Europejska podejmie stosowne działania w celu 
zapobiegania dyskryminacji ws. różnego wieku emerytalnego ko-
biet i mężczyzn”. 

"  Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek związek zawodowy 

'Solidarność' będzie musiał protestować przed Biurem Komisji Euro-

pejskiej w Warszawie. Nie jest to protest przeciwko Unii Europejskiej 

(jako) idei, która jest ideą wspaniałą, ale przeciw urzędnikom, a wła-

ściwie przeciw niektórym komisarzom, biurokratom, którzy uważają, 

że wszystko im wolno, że (…) zróżnicowanie wieku emerytalnego 

kobiet i mężczyzn jest dyskryminacją” – mówił  Piotr Duda na zdjęciu 

powyżej 

16.09.2017  Ślub Michała Kowalskiego. 
 W Deszcznie nasz kolega członek NSZZ Solidarność Michał  
Kowalski -Pracownik Sp. Enea Serwis Rejon Gorzów , wstąpił w 
związek małżeński.  

Państwu Agnieszce i Michałowi Kowalskim życzymy szczęści i 
radości oraz wszelkiej pomyślności na nowej drodze życia.  
Członkowie NSZZ Solidarność GK obszaru gorzowskiego . 

19.09.2017 Centralne Obchody Dnia Energetyka. 
 W Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbyły się  Centralne Obchody Dnia Energetyka  (CODE) Grupy Ka-
pitałowej  Enea (GKE). Uroczystość  została podzielona na dwie czę-
ści – Oficjalną w której Prezesi poszczególnych Sp. GKE zaprezento-
wali osiągnięcia swoich podmiotów w minionym okresie oraz uho-
norowano zasłużonych  pracowników tych że spółek  odznaką 
Zasłużony Dla  GKE.  

Część  rozrywkową uświetnił występ Zespołu Feel .Oczywiście nie 
zabrakło przerw podczas , których uczestnicy CODE mogli poddać się 
konsumpcji  , oraz w węższym gronie wymienić się doświadczeniami 
pracy zawodowej.  

Delegacji OD Gorzów na CODE. 
Sam termin CODE w GKE odbył się z dużym opóźnieniem , przypo-
mnę DE obchodzimy 14 sierpnia . W tym roku aura pokrzyżowała 
plany.  Miesiąc sierpień dla niektórych spółek GKE był niespotyka-
nym jak dotąd miesiącem wytężonej ,a nawet czasami  ponad ludzkiej 
pracy brygad usuwających totalne zniszczenia w sieci energetycz-
nej  spowodowane przechodzącymi przez teren naszego kraju nawałni-
cami   i burzami. Przede wszystkim o tych trudnych dniach wspomina-
li  i dziękowali pracownikom prezesi Spółek bezpośrednio zaanga-
żowanych w likwidację tych zniszczeń. Oczywiście nie zapomniano 
również o mieszkańcach terenów nawiedzonych kataklizmem ich 
wsparciu i życzliwości oraz pomocy jaką udzielili naszym pracowni-
kom. Na wyrazy szczególnego podziękowania zasłużyli między inny-
mi  pani Dyrektor Departamentu Zarządzania Ruchem Bogumiła 
Strzelecka , pani Kierownik Biura Public Relations i Komunikacji 
Danuta Tabaka oraz sołtys wsi Rytel pan Łukasz Ossowski . Oso-
by te odebrały osobiście podziękowania z rąk prezesa Enea Operator 
Andrzeja Kojro.  

Po zakończeniu części oficjalnej  zebrani mogli oddać się rozrywce i 
choć na pewien czas zapomnieć o troskach dnia codziennego, aktyw-
nie uczestnicząc w koncercie Zespołu Feel . Oczywiście jak na 
gwiazdę wieczoru przystało , po koncercie można było się 
„dopchać”  i zrobić zdjęcie pamiątkowe z liderem-wokalistą zespoły 
Feel  Piotrem Kupichem. (zdjęcie powyżej) 
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20.09.2017 „Tajemniczy klient” w Enea Centrum 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum.  

Strona pracodawcy w Enea Centrum 

Głównym tematem spotkania miał być projekt dotyczący tz. 
„Tajemniczego Klienta” a konkretnie uzgodnienie treści oświad-
czenia jakie powinni podpisać pracownicy uczestniczący w tym 
projekcie. Przed przystąpieniem do omawiania tego tematu zarząd  
poczuł się w obowiązku wyjaśnienia okoliczności i potrzeb , które 
zobligowały go do rozpoczęcia wdrażania Systemu Oceny Pracow-
niczej (SOP) w EC. Strona społeczna po raz kolejny zapewnia za-
rząd , że nie jest przeciwnikiem wprowadzania nowoczesnych rozwią-
zań HR , których celem może być poprawa wykorzystania zaso-
bów ludzkich . Problemem jest , że takie działania łamią zapisy 
prawa pracy obowiązującego w spółce. Po raz kolejny strona spo-
łeczna wyjaśnia , że należy cały proces rozpocząć od uaktualnienia 
zapisów ZUZP , celem dostosowania go do potrzeb obecnie panu-
jących . Przede wszystkim to zarząd  powinien takie starania zai-
nicjować kierując taką potrzebę do stron ZUZP. I dopiero po wypraco-
waniu stosownych zmian w ZUZP , podejmować dalsze działania. 
Organizacje związkowe nie mogą popierać działań niezgodnych z 
ZUZP. Również do tej pory nie została załatwiona sprawa tabeli płac 
zasadniczych . Zarząd zapewnił , że temat ten  zostanie załatwiony 
przed przystąpieniem do negocjacji polityki płacowej na 2018r.  
Wracając do głównego tematu spotkania zarząd przedstawił propozy-
cję treści oświadczenia z uwzględnieniem uwag strony społecznej . 
W trakcie omawiania treści wyjaśnił kwestie związane z procesem 
pozyskiwania , przetwarzania i archiwizowania danych wrażliwych i 
poufnych. Podkreślając że badanie dotyczy tylko i wyłącznie poziomu 
świadczonych usług , a nie jakości i preferencji pracowników. 
Stronę społeczną również interesowała sprawa realizacji projektu 
przejmowania pracowników z APT. Zarząd zapewnił , że zakłada-
na ilość pracowników przejmowanych będzie zrealizowana . 
Obecnie będą przejmowane już ostatnie osoby z Call Center w Szcze-
cinie. 

21.09.2017 O Wspólnej  
Działalności Socjalnej w 2018 r. 

Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK Enea 
(GK) spotkał się ze stroną społeczną w celu rozpoczęcia uzgodnień 
dotyczących przyszłorocznej WDS w GK .  

Uczestnicy spotkania w Poznaniu. 
Na wstępie spotkania Administrator poinformował zebranych o  
zaleceniach jakie zostały wskazane  po przeprowadzonym audycie 
z zakresu funkcjonowania WDS . Zalecenia te między innymi 
zwracały uwagę na brak zapisów dotyczących minimalnej  liczebności 
składu komisji socjalnych mogących na posiedzeniu  podejmować 
decyzję . Następnie audyt zwrócił uwagę na brak zapisów dotyczą-
cych postępowania w razie wystąpienia konfliktu interesu członka 
komisji socjalnej obecnego na posiedzeniu komisji socjalnej, na 
której jest rozpatrywany wniosek dotyczący, jego lub osób uprawnio-

nych ale z nim  spokrewnionych . Zalecenie też dotyczyło ujednolice-
nia działalności socjalnej wszystkich spółek wchodzących w skład 
WDS tz. łącznie ze Sp. Enea Wytwarzanie, która do tej pory po-
siada odrębny regulamin FŚS .  
Administrator nawiązując do dwóch pierwszych zaleceń przedstawił 
stronie społecznej  projekty uzgodnień , które po uwzględnieniu 
uwag zostały przygotowane do podpisania przez strony. Niestety, 
najmłodsza organizacja związkowa działająca w GK Synergia oświad-
czyła , że uzgodnień nie podpisze do czasu , aż nie uzyska miejsca 
dla swojego przedstawiciela w komisji socjalnej obszaru gorzow-
skiego (  komisja ta została powołana w maksymalnym składzie oso-
bowym i na ten moment nie ma możliwości rozszerzenia jej składu) . 
Mimo ultimatum udało się przekonać przedstawicieli tej organizacji 
związkowej , że po raz kolejny  działają na szkodę pracowników , 
bo nie w ich interesie jest blokowanie funkcjonowania FŚS . Admi-
nistrator przedstawił stronie społecznej propozycję wydatkowania 
środków na świadczenia grudniowe dla dzieci . Strony podpisały 
stosowne uzgodnienie. Najtrudniejszym zadaniem dla stron stało się 
ujednolicenie  funkcjonowania zasad WDS we wszystkich obsza-
rach GK. Po wstępnych ustaleniach mając na uwadze zbliżający 
się  2018r. , a tym samym ograniczenie czasowe,  strony postanowi-
ły  przyjąć rozwiązanie w jednym z trzech wariantów:  
1. W 2018 roku prowadzić WDS jak do tej pory , przy uwzględnieniu 
poprawek strony społecznej , 
2. Implementować zasady zbliżone do regulaminu Sp. Enea Wy-
twarzanie , 
3. Prowadzić WDS pośrednio przez podmiot wyspecjalizowany w 
świadczeniu tego typu usług. 
Analiza wariantu 2 i 3 będzie wymagała większego nakładu cza-
su ,  prawdopodobnie  wdrożenie któregoś z nich  będzie możliwe 
dopiero w 2019r. 

23.09.2017 Uzupełniono skład zarządu Enea S.A. 
22 września rada nadzorcza Enei powołała 
Piotra Olejniczaka na stanowisko członka 
zarządu ds. finansowych.  
Nowy członek zarządu Enei obejmie stanowi-
sko z dniem 1 października br. Taki lako-
niczny komunikat podała Enea w swoim 
komunikacie.  

Czekamy na więcej informacji na temat nowego członka zarządu. 
Do uzupełnienia pozostaje jeszcze stanowisko członka zarządu ds. 
korporacyjnych. 

16-27.09.2017 Wycieczka do Portugalii 
Jak co roku byliśmy organizatorem wycieczki zagranicznej. W tym 
roku udaliśmy się do Portugalii. Po drodze zwiedzaliśmy Francję, 
Andorę i Hiszpanię. Co i gdzie mogliśmy zobaczyć: 
I-Francja. 

1.Strasburg: - Siedziba Parlamentu Europejskiego,- Pomnik Johanne-
sa Gutenberga (wynalazca czcionki drukarskiej), -Katedra Notre-

Dame ( symbol Alzacji -XIII wiek), -Petit France (spacerek po 
uroczych zakątkach miasta  nad Renem),- Pałac Rohan ( Barokowy 
pałac  z XVIII wieku był niegdyś siedzibą książąt biskupich. Dziś 
mieszczą się tu trzy najciekawsze muzea stolicy Alzacji.). 
2.Avignon: -Most  św.Benedykta nad Rodanem (rozreklamowany 
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przez Ewę Demarczyk w utworze  „Na moście w Avignon”). Zwany 
także mostem awiniońskim jest faktycznie tylko fragmentem mostu. 
Zbudowany w XII wieku, łączył oba brzegi Rodanu, a dzisiaj jest 
chyba najbardziej znanym mostem na świecie. Z 900 metrowej bu-
dowli przetrwały do dzisiaj tylko 4 przęsła (z 22) i kapliczka św. Mi-
kołaja (w której znajdował się grobowiec Benedykta). Resztę znisz-
czyły wody Rodanu, a mostu nie odbudowano po powodzi w XVII w.   
 

-Pałac Papieski (rezydencja papieży wzniesiona w XIV wieku w 
okresie niewoli awiniońskiej  , kiedy to w latach 1309-1377 Avignon  
pełnił tymczasowo rolę Stolicy Apostolskiej . Pałac Papieski w Avi-
gnon to największy gotycki zamek w Europie. Stoi niemalże w 
centrum Starego Miasta otoczonego murami z XIV w., długimi na 
4,5 km. Katedra Notre - Dame - des Doms. J ej budowa ciągnęła się 
przez kilka wieków, rozpoczęto ją około V stulecia, ale swój aktualny, 
romański kształt zyskała dopiero w XII wieku. Na szczycie kościoła 
znajduje się pozłacany pomnik Madonny z 1859 roku. Wewnątrz na 
szczególną uwagę zasługuje XII wieczny ołtarz romański oraz gro-
bowce, reprezentujące styl gotyku płomienistego, ze szczątkami ciał 
Jana XXII i Benedykta XII.  
3.Carcassonne– miasto i gmina we Francji , w regionie Oksytania . 
Zabytkowa architektura Carcassonne stanowi największy w Europie 
średniowieczny kompleks urbanistyczny. W ramach miasta górnego 
znajdują się dwa pasma murów, z bramami i barbakanami. Fortecę 
tworzą fortyfikacje - podwójny pierścień wałów obronnych i 53 wież. 
Obwód wewnętrzny wznieśli Wizygoci w VI wieku, natomiast ze-
wnętrzny powstał w połowie XIII wieku. Wewnątrz murów znajduje 
się czworoboczny zamek obronny z XII wieku i romańsko-gotycki  
kościół St. Nazaire  

II Andora. Państwo położone pomiędzy Hiszpanią i Francją we 
wschodnich Pirenejach w Europie południowo-zachodniej. Po drodze 
podziwialiśmy fantastyczne widoki na Pireneje. Andora jako twór 
zamierzchłych czasów przetrwała zawirowania dziejowe m.in. dzięki: 
położeniu geograficznemu, suwerenności sprzyjała sprawowana nad 
nią dwuwładza francusko-hiszpańska - zapewniająca równowagę sił w 
tym rejonie, umiarkowana polityka i neutralność. Fundamentem dzi-
siejszej ekonomii Andory była od dawien dawna uprawiana przez 
mieszkańców kontrabanda, która szczególnie nasiliła się w okresie 

wojny domowej w Hiszpanii oraz w czasie II wojny światowej. Księ-
stwo Andory należy do tak zwanych „rajów podatkowych”. W strefie 
wolnocłowej –poznaliśmy siłę Euro. 
III Hiszpania. 

1.Saragossa:-Plac Plaza del Pilar. Mieszczą się przy nim najważ-
niejsze zabytki miasta m.in. bazylika (Basílica de Nuestra Señora de 
El Pilar), katedra (La Seu), dawna giełda (La Lonja) oraz ratusz 
(Ayuntamiento). Kontrastuje z nimi nieco nowoczesna, ale imponują-
ca konstrukcja fontanny zwanej Fontanną Hiszpańskości (Fuente de la 
Hispanidad). Na placu przed bazyliką znajdziecie inną ciekawą rzeźbę. 
To tzw. Bola del Mundo czyli Kula Ziemska.-Bazylika katedralna 
Nuestra Señora de El Pilar to symbol miasta. Imponujące są nie 
tylko jej rozmiary (130 m długości, 4 wielkie wieże oraz 11 kopuł), ale 
również jej historia. Powstała na zgliszczach romańskiego kościoła 
wzniesionego 1118 roku.W jej wnętrzach można zobaczyć wspania-
łe malowidła miejscowych mistrzów malarstwa, w tym Goi. Znajduje 
się tam kaplica z freskami jego autorstwa (Santa Capilla), w której na 
jaspisowej kolumnie stoi figurka Virgen del Pilar (Matki Bożej na 
Kolumnie). Pałac Palacio de Aljafería Ufor tyfikowany pałac mu-
zułmański z XI wieku. Główną część pałacu stanowi budowla o na-
zwie Palacio Taifal, wzorowana na architekturze wznoszonych na 
pustyniach w Syrii i Jordanii zamków. Wspaniale prezentuje się dzie-
dziniec Patio de Santa Isabel otoczony arkadami, kolumnami i łuka-
mi udekorowanymi arabeskami. Wśród wielu pałacowych pomiesz-
czeń wyróżnia się Salón Dorado czyli Złoty Salon. Króluje w nim 
marmur, piękna ornamentyka oraz arabskie inskrypcje.-Katedra Cate-
dral de el Salvador (La Seo) Wznoszenie Katedry Zbawicie-
la, nazywanej także La Seo, rozpoczęto w XII wieku na miejscu wiel-
kiego meczetu z rozkazu Alfonsa I Walecznego (Alfonso I el Batalla-
dor) zaraz po odbiciu Saragossy z rąk Maurów. Pomimo 
iż reprezentuje obecnie architekturę i sztukę gotycko-mudéjar, posiada 
widoczne wpływy innych stylów m.in. romańskiego, renesansowego i 
barokowego. Jej charakterystycznym elementem jest strzelista, baro-
kowa dzwonnica. Apsydy katedry zdobią z zewnątrz liczne kompozy-
cje mozaik i innych zdobień typowych dla sztuki mudéjar. Po trudach 
zwiedzania w lokalu typu „jesz ile chcesz „ mogliśmy skosztować 
lokalnych specjałów: -mule, ślimaki, kalmary, ośmiornice, krewetki. 
2. Madryt: -Plac Puerta ded Sol (plac na którym między innymi 
znajduje się „kilometr zero”-środek Hiszpanii), Pałac Królewski  Pla-
za Mayor (spacerek w kierunku Pałacu Królewskiego -Palacio 
Real), -Stadion Realu Madryt (fotki między innymi z sobowtórem 
Ronaldo),-
Plaza de 
Toros Las 
Ventas 
(największa 
na świecie 
arena walk 
matadorów z 
bykami). 
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3.Salamanca:-jedno z najstarszych miast w Hiszpanii w którym 
znajduje się renomowany Uniwersytet (Universidad de Salaman-
ca) − publiczna szkoła wyższa założona przez Króla Alfonsa 
IX w  1218roku, będąca najstarszym istniejącym uniwersytetem w 
Hiszpanii. W środku Uniwersytetu główną atrakcją jest ogromna 
biblioteka z ponad 150 000 księgami. Budynki wchodzące w 
skład kompleksu uniwersyteckiego okalają Patio de las Escuelas - 
naprzeciwko bramy uczelni. Z patio wchodzi się do Escuelas Me-
nores, tzw. dawnej szkoły przygotowującej do właściwych stu-
diów na uniwersytecie, obecnie budynek ten pełni funkcję Mu-
zeum Uniwersyteckiego. , -Plaza Mayor (plac główny zaliczany 
do najpiękniejszych w Hiszpanii), -Stara i Nowa Katedra, 
Klasztor Dominikanów to atrakcje, które również mogliśmy 
podziwiać podczas krótkiej wizyty w tym mieście. 
IV Portugalia. 

1.Nazare- Według legendy, miasto wywodzi swoją nazwę od niewiel-
kiej figury Matki Boskiej, Czarnej Madonny, przyniesionej przez mni-
cha w IV wieku z Nazaretu do klasztoru w pobliżu Méridy, a sprowa-
dzonej do Nazaré w 711 r. -Kościół Nossa Senhora da Nazare -
barokowa budowla z ołtarzem w którym zwiedzający mogą zobaczyć i 
uczcić cudowną figurę Matki Bożej z Nazare. 

2.Batalha- Klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej (Mosteiro de Santa 
Maria da Vitória). Świątynia z XIV wieku uważana za jeden z naj-
wspanialszych i najznamienitszych zabytków w Portugalii oraz jedno 

z najwybitniejszych dzieł gotyckiej architektury sakralnej w Europie. 
Budowa klasztoru rozpoczęta została pod koniec XIV wieku z polece-
nia ówczesnego króla Portugalii - Jana I Dobrego zwanego także 
Wielkim (1357-1433), w podzięce za nieoczekiwane zwycięstwo nad 
Kastylijczykami w słynnej bitwie pod Aljubarrotą w 1385 roku. 
Triumf ten umocnił także na kolejne wieki niepodległość Portugalii.  
3.Tomar -Klasztor i miejscowość z XII wieku. Przez wiele lat była 
to siedziba zakonu templariuszy i ośrodek władzy religijnej i wojsko-
wej. Templariusze wyruszali stąd na krucjaty , których celem było 
wypędzenie niewiernych Maurów z Portugalii i Hiszpanii. Z tamtego 
okresu pochodzi zachowana do dziś Charola, zwana też rotundą  lub 
apsydą   templariuszy - kościół romański o nietypowym układzie - 
ośmiokątny główny ołtarz znajduje się pośrodku szesnastokątnej bu-
dowli. 
4.Fatima- słynne na całym świecie Sanktuarium Maryjne.(100 lecie 
objawień) 

Sanktuarium Fatimskie (Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej) to 
przede wszystkim ogromna neobarokowa bazylika z 65-metrową wie-
żą. Niedaleko bazyliki, w miejscu gdzie objawiła się Matka Boska, 
stoi niewielka Kaplica Objawień - Capela das Aparições. Znajduje 
się tam figura Matki Boskiej z Fátimy. W jej koronie umieszczono 
kulę, która podczas zamachu w 1981 roku zraniła papieża Jana 
Pawła II.  
Objawienia:  
Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Dzieci: Lucja 
Santos, Francisco Marto i Jacinta Marto, pasły owce w pobliżu 
Fatimy. Jak zwykle koło południa odmówiły różaniec i zaczęły bawić 
się, układając z kamieni domek (obecnie stoi tam Bazylika). Pastusz-
ków otoczyło silne jasne światło i zobaczyły nad niskim drzewkiem 
"Panią jaśniejszą niż słońce". Obecnie w tym miejscu stoi Kaplica 
Objawień.  
Podczas ostatniego objawienia (13 października 1917 roku) świadka-
mi było 70 000 ludzi. Obecni wedle przekazów mogli dostrzec "wielką 
ognistą tarczę odrywającą się od nieba i zstępującą na ziemię". W 
czasie objawień Matka Boska przekazała dzieciom trzy "Tajemnice 
Fatimskie". Pierwszą z nich było poświęcenie Rosji Jej Niepokalane-
mu Sercu i zapowiedź pokoju (I Wojna Światowa), druga dotyczyła 
nawrócenia Rosji i wybuchu rewolucji, trzecia dotyczyła między inny-
mi zamachu na papieża. 

Różaniec i wspólna procesja ze świecami w Fatimie. 
5.Lizbona:– stolica i największe miasto Portugalii , położone w za-
chodniej części Półwyspu Iberyjskiego , nad rzeką Tag  przy jego 
ujściu do Oceanu Atlantyckiego. Wieża Belem (Torre de Belem). 
Symbolem Lizbony. Z tego miejsca wyruszał Vasco da Gama , tutaj 
przypływały statki z kolonii portugalskich, wypełnione złotem i szla-
chetnymi kamieniami. -Pomnik Odkrywców- upamiętnia osoby za-

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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służone dla Portugalii i jej działu historii poświęconego erze wielkich 
odkryć geograficznych. -Klasztor Hieronimitów (Mosteiro dos Je-
rónimos).Wielki kompleks klasztorny budowany w I połowie XVI 
wieku, uważany jest za perłę i kwintesencję stylu manuelińskiego  , 
będącego specyficznym dla Portugalii połączeniem gotyku i renesan-
su.- Plac Handlowy( Praca do Comerci). Jeden z głównych placy 
Lizbony. To właśnie tam Lizbona witała marynarzy wracających z 
dalekich wypraw. Na Placu Comercio miały miejsca najważniejsze 
wydarzenia w historii Portugalii.- Łuk Triumfalny (Arco da Rua Au-
gusta, czyli Łuk ulicy Augusta). Łączy jeden z głównych placy 
Lizbony – Praca do Comercio – z najbardziej reprezentacyjną 
ulicą Lizbony, czyli Rua Augusta. -Kościół Świętego Antoniego. 
Święty Antoni ( znany jako św. Antoni z Padwy) urodził się w Lizbo-
nie, w miejscu gdzie dzisiaj stoi kościół pod jego wezwaniem (Igreja 
de Santo Antonio). Jest on patronem Lizbony.  

Katedra- (Sé Patr iarcal) znajduje się na Largo da Sé, na tr asie 
słynnego Tramwaju 28 (stare tramwaje są jednym z symboli Lizbony). 
Sé jest skrótem od Sedes Episcopalis, oznaczającym siedzibę biskupa. 
Katedra jest pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (Santa Maria 
Maior). Zbudowana została w XII wieku na ruinach starego meczetu. 
Taras widokowy Bramy Słońca (Por tas do Sol). Panorama na 
rozciągająca się z tego tarasu jest jednym z najbardziej zapadających 
w pamięć widoków w całej Lizbonie. 
6. Przylądek Cabo da Roca – koniec Europy. Najdalej na zachód 
wysunięty punkt kontynentalnej Europy. Rzymianie nazywali to miej-
sce Promontorium Magnum czyli Wielki Przylądek. 
7.Sintra- wąskie, urocze uliczki i wspaniałe zabytki rozłożone na 
wzgórzach. Mauretańscy władcy Lizbony wznieśli tu swój zamek, 
panujący później budowali pałace. Powiedzenie mówi: "Zobaczyć 
cały świat, a nie widzieć Sintry, to nic nie zobaczyć. W centrum stare-
go miasta - Sintra Vila znajduje się królewski pałac (Palácio Nacional 
de Sintra).  
 

Dwa dni odpoczynku spędziliśmy w naszej miejscowości wypadowej 
t/j Sao Pedro de Moel położonej nad Oceanem Atlantyckim. Tylko 
najodważniejsi skorzystali z kąpieli w Atlantyku. Niektórzy nie plano-
wali kąpieli, którą zafundowały im uderzające z ogromną siłą i przy-
pominające tsunami fale.  

Mimo rozpiętości wieku (od 21-85 lat) grupa była dobrze zorganizo-
wana i zgrana, dlatego wypad do Portugali należy uznać za udany. 
Jeszcze jeden fakt zasługuje na uwagę-nikt z 38 osobowej grupy nie 
palił papierosów.  

29.09.09.2017 Rezygnacja członka zarządu Enei 
 z czasowego wykonywania 

swojej funkcji  
Rafał Szymański delegowany przez r adę 
nadzorczą Enei do czasowego wykonywania 
czynności członka zarządu ds. korporacyj-
nych zrezygnował z tej funkcji ze skutkiem 
na dzień 1 października.  
Rafał Szymański, jako przyczynę rezygna-
cji wskazał powody osobiste.  
 

 

—————————————————— 

PRZEGLĄD  PRASY  
Świadczenie dla osób represjonowanych. 

 31 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o działaczach opo-
zycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powo-
dów politycznych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 18 
lipca 2017 r., poz. 1386). 
Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest przyznanie działa-
czom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w 
okresie PRL comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 
402,72 zł. Świadczenie to będzie przyznawane bezterminowo i bez 
względu na dochód. Poza zmianą zasad przyznawania świadczenia 
pieniężnego, w nowelizacji przewidziano też modyfikację reguł przy-
znawania pomocy finansowej. W szczególnych przypadkach Szef 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie 
przyznawał pomoc jednorazową do wysokości 300% najniższej eme-
rytury. Przewidziano też pomoc okresową, która może być udzie-
lana najdłużej do sześciu miesięcy, w wysokości do 100% najniż-
szej emerytury miesięcznie. Dawni działacze opozycji będą mogli 
otrzymać środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwa-
lidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycz-
nych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń miesz-
kalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy           
pielęgnacyjnej. 

================================================= 
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-14,88 zł.  wartość akcji Enea  2.10.2017 r.  godz.10.30 

-624 mln zł zysk netto GK Enea za 6 m-cy 2017 r. Zysk netto był 
większy od szacunkowego (606 mln. zł) i był większy o 32,4 % w 
stosunku do 2016 r. 
402,72 zł. –tyle od 31.08.2017 r. wynosi comiesięczne świadcze-
nie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób 
represjonowanych z powodów politycznych (Dziennik Ustaw Rze-
czypospolitej Polskiej, 18 lipca 2017 r., poz. 1386). 
-7,1 % -stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu br. Liczba bezro-
botnych na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła ponad 1 mln 137 tys. 
w porównaniu do lipca br. spadła o 2,6 tys. czyli 0,2 proc. 
-509 osób pracuje w Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. 
-3230 zł. wynosi średnia pensja w UM w Gorzowie Wlkp. 
-5374 osób wymeldowało się z Gorzowa w ciągu ostatnich 10 
lat. Liczba mieszkańców wynosiła 122 088 a obecnie wynosi 116 714. 
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