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PAŹDZIERNIKOWE ROCZNICE  

POWRÓT WIEKU  

EMERYTALNEGO 

60 LAT KOBIETY 

65 LAT MĘŻCZYŹNI 

 

„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 

NIŻSZE EMERYTURY  

DLA SB-ków 

ZMIANY W ZARZĄDZIE ENEA S.A. 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
15.09.2017 W Choszcznie pożegnaliśmy  

kolejnych Emerytów. 

W Hoteliku „Razem” w Choszcznie odbyła się pożegnalna impreza  

Koleżanki i Kolegów,  z Rejonu Dystrybucji Choszczno,  którzy do-

czekali się zasłużonej emerytury. Lista szczęśliwców: - Matwiejko 

Teresa  -Pracownik administracyjny,-Derewońko Zenon -

Elektromonter PE Choszczno, Bazan Zygmunt –Referent ds. admini-

stracji i logistyki, -Ziółkowski Waldemar - Elektromonter automaty-

ki i zabezpieczeń,- Gaworecki Władysław- Elektromonter PE 

Choszczno. 

W części oficjalnej były wystąpienia i życzenia od dyrekcji oraz 

związków zawodowych . W imieniu NSZZ Solidarność emerytów 

pożegnał Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ Solidar-

ność z RD Choszczno –Damian Derewońko. 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania w Choszcznie. 

Część nieoficjalna trwała do 4 nad ranem. Były: tańce, śpiewy, 

wspomnienia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. 

 Tą drogą przyłączamy się do tych życzeń.    

1.10.2017 Powrót wieku emerytalnego 60 i 65. 
1 października przywrócony został wiek emerytalny wynoszący 60 lat 

dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Obniżenie wieku emerytalnego 

było jednym z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność w ostat-

nich latach. Jego realizacja została zapisana w umowie programo-

wej zawartej przed wyborami prezydenckimi przez Komisję Kra-

jową Solidarności z ówczesnym kandydatem na urząd prezydenta 

Andrzejem Dudą.  (zdjęcie poniżej). 

  

Wiek emerytalny 

został podwyższo-

ny do 67 roku 

życia w 2013 roku 

przez koalicję PO-

PSL, mimo ogrom-

nych protestów 

społecznych.  
 

 

Uprawnionych do przejścia na emeryturę według nowych zasad jest 

331 tys. Polaków. Od 1 września wnioski o przyznanie tego świad-

czenia złożyło 196 tys. osób. Da 

1.10.2017 Niższe emerytury dla SB-ków. 

Prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa 

PRL, od 1 października, będzie miało obniżone emerytury i renty 

na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Ustawa obniża emerytury i 

renty za okres "służby na rzecz totalitarnego państwa" od 22 

lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r . powstał 

UOP). Na mocy nowych przepisów, emerytury i renty b. funkcjo-

nariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL nie będą mogły być wyższe 

od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS: emerytura 

- 2,1 tys. zł (brutto), renta - 1,6 tys., renta rodzinna - 1,8 tys. 

Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy sprawdzał Instytut 

Pamięci Narodowej. Z danych przekazanych PAP przez dyrektor-

kę Archiwum IPN Marzenę Kruk wynika, że Instytut wystawił dla 

Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA ponad 49 tys. informacji 

o przebiegu służby. 

Jak poinformowały służby prasowe MSWiA tzw. ustawa dezu-

bekizacyjna objęła blisko 39 tys. osób. Różnica wynika m.in. z 

tego, że dzieci, które pobierały rentę skończyły już naukę i świad-

czenia im nie przysługują, a także dlatego, że część osób już nie 

żyje. "W szczególnie uzasadnionych przypadkach" szef MSWiA 

może wyłączyć z przepisów ustawy osoby pełniące służbę na 

rzecz totalitarnego państwa, ze względu na "krótkotrwałą służbę 

przed 31 lipca 1990 r. oraz rzetelne wykonywanie zadań i obo-

wiązków po 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem ży-

cia". 

Według informacji PAP, do końca września wpłynęło ok. 3 tys. wnio-

sków o wyłączenie z ustawy na tej podstawie. " Wydanie rozstrzy-

gnięcia w takiej sprawie wymaga przeprowadzenia szeregu czynności 

wyjaśniających. Są one konieczne do zgromadzenia niezbędnego ma-

teriału dowodowego" - poinformowało MSWiA. Od decyzji organu 

emerytalnego, ustalającej ponownie wysokość świadczeń, przysłu-

guje odwołanie do sądu. Resor t przypomina, że złożenie odwołania 

nie wstrzymuje jednak wykonania decyzji. 

W ustawie wymieniono cywilne, wojskowe instytucje i formacje, w 

których służba uważana jest w myśl przepisów ustawy za służbę 

na rzecz totalitarnego państwa PRL. W katalogu IPN znalazły się: 

Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Publicznego a także jednostki organizacyjne podległe 

tym instytucjom.W katalogu znalazły się także służby i jednostki orga-

nizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednostki wypeł-

niające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze, wypełniające 

zadania Służby Bezpieczeństwa, wykonujące czynności operacyjno

-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa a 

także odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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wychowawcze aspekty pracy w SB. Przepisami ustawy została 

objęta kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna 

oraz słuchacze i studenci m.in. Centrum Wyszkolenia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w Legionowie, Wyższa Szkoła Oficerska MSW 

w Legionowie, Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej w Warsza-

wie, a także Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia 

Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi. Kolejna grupa instytucji i forma-

cji, które znalazły się w katalogu, to jednostki organizacyjne Minister-

stwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczki, m.in. informacja wojsko-

wa, wojskowa służba wewnętrzna, zarząd II Sztabu Generalnego Woj-

ska Polskiego.Kapitałowego na Uniwersytecie 

3.10.2017 Porozumienie Zdroisk - Apelacja w  

Sądzie w Gorzowie Wlkp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. odbyła się rozprawa 

apelacyjna dotycząca Porozumienia ze Zdroiska ( odszkodowanie 

za uniemożliwienie wypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego 

z  Porozumienia ze Zdroiska z 28.05. 2008 r.- Enea S.A. miała wypła-

cić pracownikom, którzy z różnych powodów nie nabyli praw do 

akcji Enea świadczenie pieniężne w  łącznej wysokości 14,5 mln. 

zł.) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 28.06.2017 r. oddalił po-

wództwo przeciwko Enea S.A. a kosztami zastępstwa sądowego 

Enei w tej sprawie obciążył powodów (Andrzeja Miszczyka i 

Krzysztofa Ziętka). Zdaniem Sądu Rejonowego Porozumienie ze 

Zdroiska jest źródłem prawa pracy, jednakże roszczenia wynika-

jące z tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego  uległy przedaw-

nieniu w lutym 2015 r  

Od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie 19 lipca 2017 r. złożyli-

śmy apelację.  
 Na rozprawę stawili się pełnomocnicy stron,   Skład Sędziowski: - 

Tomasz Korzeń, Ewa Michalska i Marek Zwiernik oraz przedsta-

wiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.- związku do które-

go należą Andrzej i Krzysztof. 

Z. Mińczuk,   M. Kępiszak,   P. Cierkoński,     A. Miszczyk    

Sędzia prowadzący udzielił głosu stronom. 

Peweł Cierkoński (pełnomocnik powodów) podtrzymał swoje tezy 

zawarte w apelacji. Obstrukcyjne zachowania pozwanej, uniemożliwi-

ły ukształtowanie treści roszczeń powodów o zapłatę jednorazo-

wych świadczeń. W konsekwencji nie mogli oni dochodzić ich 

ochrony na drodze prawnej. Majątek powodów nie uległ zwiększeniu 

o spodziewane kwoty jednorazowych świadczeń. Spowodowało to 

powstanie przysługujących im roszczeń odszkodowawczych. 

Sędzia T. Korzeń poprosił o dokładne wyjaśnienie kwestii kwoty 

jednorazowych świadczeń pieniężnych, oraz wysokości kwot od-

szkodowawczych. 

Jakub Zwierżdżyński (pełnomocnik Enea S.A.) w krótkim wystą-

pieniu ustosunkował się do wystąpienia P.Cierkońskiego oraz zawnio-

skował o oddalenie powództwa i obciążenie kosztami postępowań 

sądowych pozwanych. 

Sędzia T.Korzeń ogłosił przerwę, po której poinformował strony , 

że do dnia 17 października 2017 r. odroczył  ogłoszenie wyroku. 

17.10.2017 Porozumienie Zdroisk  

–wyrok Sądu Okręgowego. 
W Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale  Pracy i 

Ubezpieczeń Społecznych nastąpiło ogłoszenie wyroku w sprawie 

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.) 

Sad Okręgowy rozpatrywał apelację od wyroku Sądu Rejonowego 

z dnia 28.06.2017 r. 
Na rozprawę stawiła się Sędzia Ewa Michalska pełnomocnicy stron 

( Paweł Cierkoński i Jakub Zwierżdżyński) oraz przedstawiciele 

NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Sędzia Michalska ogłosiła wyrok oraz przedstawiła jego krótkie 

ustne uzasadnienie. Sąd oddalił powództwo przeciwko Enea S.A. 

Kosztami zastępstwa sądowego Enei w tej sprawie, w kwocie 1000 

zł. obciążył Andrzeja i Krzyśka. Razem z kosztami Sądu Rejono-

wego będzie to 3000 zł.  

 Zdaniem Sądu Okręgowego apelacja była bezzasadna, a ustalenia 

Sądu Rejonowego trafne. Porozumienie ze Zdroiska w ocenie Są-

du jest źródłem prawa pracy, jednakże roszczenia wynikające z 

tytułu niewypłacenia świadczenia pieniężnego  uległy przedawnieniu 

w lutym 2015 r. Utrudnianie sporządzenia regulaminu wypłaty 

świadczenia poprzez nieudostępnianie list pracowników i tym samym 

niewypłacenie kwoty 14,5 mln. zł. było złamaniem Porozumienia i 

tym samym prawa pracy, jednakże  uległo przedawnieniu po 3 

latach od wymagalności wypłaty tego świadczenia. Pisma, żądania 

strony związkowej kierowane do zarządu oraz cała koresponden-

cja w tym temacie nie przedłużyła zdaniem Sądu okresu przedaw-

nienia.  Zaniechania Enea S.A. nie miały wpływu na dochodzenie 

swych praw na drodze sądowej. Pani Sędzia obarczyła winą za zaist-

niałą sytuację związki zawodowe- nic nie stało na przeszkodzie aby 

prowadzić rozmowy i korespondencję  z Zarządem Enea S.A. , a 

jednocześnie założyć sprawę sądową - domagać się odszkodowania 

za hipotetyczną szkodę. Zdaniem Sądu związki zawodowe za póź-

no domagały się udostępnienia list Pracowników. „Strona powodów 

nie przedstawiła faktów pozwalających na zmianę wyroku Sądu 

Rejonowego”.  

Od wyroku Sądu Okręgowego nie przysługuje kasacja (zbyt mała 

kwota roszczenia). 

Polemiki w Sądzie nie ma, więc przyjęliśmy wyrok na klatę. Tym 

samym dla Andrzeja i Krzyśka zakończyła się próba zrealizowa-

nia Porozumienia ze Zdroiska. Ponieważ w Polsce nie ma t/z pre-

cedensu, każda z pozostałych 93 osób, które 22.08.2016 roku złożyły 

Sądowe zawezwanie do próby ugody może próbować uzyskać inny 

wyrok… 

Wnioski jakie nasuwają się po sprawach Sądowych są nieciekawe- 

pracodawcy w celu załagodzenia sporów, akcji strajkowych zawie-

rają porozumienia, których następnie nie realizują, a Sądy ich z 

tego rozgrzeszają. Tych, których oszukali pracodawcy i byli na 

tyle „bezczelni” by dochodzić swych praw przed Sądami zawsze 

można dodatkowo ukarać –zasądzając koszty sądowe. Zasada 

Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) kolejny raz nie za-

działała. 

Kolejny raz potwierdzi-

ło się również powie-

dzenie: „ do Sądu idzie 

się po wyrok, a nie po 

sprawiedliwość”… 

Czekamy na bardzo 

potrzebną reformę 

sądownictwa.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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4.10.2017 Enea głównym sponsorem koszykarek 

AZS AJP Gorzów Wielkopolski 
Z początkiem nowego sezonu Basket Ligi Kobiet Enea została sponso-

rem głównym koszykarek AZS AJP Gorzów Wielkopolski.  

To rozszerzenie dotychczasowej współpracy w obszarze wsparcia 

tytularnego drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Enea od blisko 

dwóch lat wspiera gorzowski klub. Enea jest sponsorem tytularnym na 

każdym szczeblu wiekowym – od drużyny dziecięcej, przez mło-

dzieżową i juniorską, aż do drugiej drużyny seniorskiej, grającej 

w pierwszej lidze. Rozszerzeniem współpracy jest objęcie przez 

Eneę sponsoringiem głównym gorzowskiej drużyny seniorskiej 

grającej w Basket Lidze Kobiet – najwyższej klasie rozgrywkowej. 

Gorzowska koszykówka kobiet ma 60-letnią tradycję, którą od 

2001 r. kontynuuje klub AZS AJP. Od 2004 r. drużyna nieprze-

rwanie gra w ekstraklasie. Gorzowskie koszykarki czterokrotnie 

sięgały po medale w Basket Lidze Kobiet oraz czternastokrotnie w 

grupach młodzieżowych. Klub cechuje profesjonalny program 

szkolenia, który zakłada sportowy rozwój od najmłodszych lat, szkole-

nie w wieku szkolnym oraz przygotowanie do gry w zespole senior-

skim występującym w Basket Lidze Kobiet. Klub szkoli ponad 500 

zawodniczek na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i w czternastu 

okolicznych miejscowościach. Posiada własne szkoły mistrzostwa 

sportowego – koszykarskie gimnazjum i liceum. AZS AJP Gorzów 

Wielkopolski w ostatnich trzech latach wygrywał klasyfikację na naj-

lepiej szkolący dzieci i młodzież klub żeńskiej koszykówki w Pol-

sce. 

5.10.2017 Zarząd Enea już w komplecie. 
Rada nadzorcza Enei powołała Zbigniewa Piętkę na stanowisko człon-

ka zarządu spółki ds. korporacyjnych, które ten obejmie 10 paź-

dziernika br. 
Zbigniew Piętka rocznik1956. Absolwent Wy-

działu Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej 

oraz absolwent Politechniki Warszawskiej, w za-

kresie zarządzania przedsiębiorstwem energetycz-

nym w warunkach rozwoju rynków energii.  

W przeszłości pracował już w Enei. Od maja 

2007 r. do czerwca 2008 pełnił funkcję członka 

zarządu ds. infrastruktury.  
Od lipca 2016 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora 

ds. technicznych Urzędu Morskiego w Szczecinie.   

Czy to już koniec zmian w Enea ??? 

6.10.2017 SOP realizowany na siłę- 

powrót do sporu? 
W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. Systemu 

Oceny Pracowniczej (SOP). 

Na wstępie strona społeczna wyraziła swoją dezaprobatę dla poczynań 

strony pracodawcy-złamanie ustaleń z 13 września 2017 r. :  

-Do końca września zostanie podsumowany pilotaż związany z 

SOP-em. –Powołany zostanie zespół. -Efektem prac zespołu będzie 

rekomendacja co dalej należy zrobić z SOP. Niestety proces pilota-

żowy nadal jest realizowany. Strona pracodawcy oświadczyła, że nie 

przypomina sobie ustaleń o zatrzymaniu procesu pilotażowego.  
Uczestniczenie w pracach zespołu, nie miało sensu. Przedstawiliśmy 

nasz warunek uczestnictwa w pracach zespołu-zatrzymanie wpro-

wadzania SOP. Strona pracodawcy nie chciała złożyć takiej dekla-

racji.  

Spotkanie zespołu, na krótko przed  strony związkowej 

W związku z czym organizacje związkowe opuściły spotkanie  

zespołu. 

Nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do rokowań w sporze 

zbiorowym dotyczącym SOP. 

5.10.2017 Orkan Ksawery  

przeszedł przez Ziemię Lubuską. 

5 października 2017 r. wieczorem nad Ziemię Lubuską z zachodu 

dotarł orkan Ksawery. Początkowo zaatakował jej południową 

część, potem silnie wiało w całym regionie, wiatr zaczął słabnąć do-

piero po godz. 20. W Lubuskiem podczas wichury jedna osoba zginę-

ła, a kilka zostało rannych. 

W najbardziej krytycznym momencie, w czwartkowy wieczór, 

prądu nie miało ok. 338 tys. odbiorców z naszego regionu. 

9.10.2017 r. na obszarze gorzowskim na powrót zasilania musiało 

jeszcze czekać ok. 700 odbiorców, z rejonów dystrybucji w  

Międzychodzie i Sulęcinie. 

Z kolei na bardziej dotkniętym żywiołem obszarze zielonogórskim ich 

liczba wynosiła ok. 2,5 tys. Tam kłopoty były jeszcze w rejonach 

Wolsztyn, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Świebodzin, Żary i 

Nowa Sól.  
Po przejściu orkanu Ksawery, od energii elektrycznej było odciętych 

ok. 2 tys. miejscowości w woj. lubuskim. 9.10.2017 r. problemy 

występowały jeszcze w 142 miejscowościach. Skala awarii energe-

tycznych spowodowanych przez orkan Ksawery była największa 

w historii naszego regionu. Dopiero 12.10.2017 wszystkim  

odbiorcom przywrócono zasilanie. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



W związku z orkanem lubuska straż pożarna w ciągu kilku minionych 

dni przeprowadziła łącznie ok. 2 tys. interwencji związanych z akcja-

mi ratunkowymi oraz usuwaniem skutków przejścia żywiołu.  

Najwięcej wyjazdów strażaków było związanych z usuwaniem wiatro-

łomów. Były też zerwane i uszkodzone dachy na budynkach mieszkal-

nych i gospodarczych. 

 Największe spustoszenie wichura wyrządziła jednak infrastruktu-

rze energetycznej. Kiedy strażacy już dawno zakończyli akcję zwią-

zaną z usuwaniem skutków nawałnic, Energetycy dalej walczyli o 

powrót energii elektrycznej.  

W relacjach medialnych po przejściu Ksawerego skupiano się 

głównie na pracy strażaków, zapominając o bardzo ciężkiej pracy 

Energetyków, związanej nie tylko z usuwaniem awarii ale wielo-

krotnie odbudową infrastruktury energetycznej. Nie tylko Elek-

tromonterzy pracują często w ekstremalnych warunkach, na tere-

nach podmokłych, trudno dostępnych, przy silnym wietrze, desz-

czu i chłodzie. Bardzo często oddelegowani do pracy poza swoim 

miejscem pracy i zamieszkania. Praca po 14 godzin na dobę, po to 

by odbiorcy mogli cieszyć się z powrotu energii elektrycznej.  

 Liczymy, że pracodawcy odpowiednio docenią trud związany z 

usuwaniem skutków tego kataklizmu.  

Energię elektryczną doceniamy dopiero wtedy jak jej zabraknie. 

Tak długi czas usuwania awarii wiąże się między innymi z wcze-

śniejszą polityką stałego ograniczania zatrudnienia , liczyły się 

tylko wskaźniki oraz obniżanie kosztów. Najwyższy czas na zmia-

nę tej polityki, i odtwarzanie zlikwidowanych placówek i brygad. 

 

Jak sytuacja wyglądała w całym Operatorze. 
Wskutek wichury na terenie woj. wielkopolskiego, lubuskiego i za-

chodniopomorskiego dostaw energii awarii uległo 48 linii 110 kV i 

46 Głównych Punktów Zasilających. Bez zasilania było blisko 15 

tys. stacji transformujących średnie napięcie na niskie, czyli dwu-

krotnie więcej niż po poprzedniej, sierpniowej nawałnicy. Niemal 4 

tys. miejscowości pozbawionych było zasilania.  
Najtrudniejsza sytuacja była w Lubuskiem. 

9.10.2017 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. 

Branży Energetycznej 

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawa odbyło 

się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. W 

posiedzeniu wziął udział Wiceminister Energii Andrzej Piotrowski 
przedstawiając obecną sytuację w branży energetycznej. Poruszano 

kwestię stanu sieci energetycznych po przejściu nawałnic przez Pol-

skę. Skala zniszczeń oraz wynikające z nich zagrożenia postawiła 

w stan gotowości wszystkie służby, które rozpoczęły zabezpieczać i 

odbudowywać zniszczoną sieć energetyczną. Dzięki zaangażowa-

niu i wiedzy pracowników energetyki podkreślił Minister nie doszło 

do wypadków śmiertelnych wśród pracowników energetyki przy usu-

waniu awarii, choć kilka zdarzeń miało miejsce.  Kolejny raz swoje 

niezadowolenie z powodu braku powstania Związku Pracodaw-

ców złożyła strona związków zawodowych. Ta powracająca wciąż 

kwestia zaczyna przypominać prowadzenie dialogu pozorowane-

go, który może spowodować eskalację napięć w ZTdsBE. Uczestni-

kiem posiedzenia był zaproszony gość Przewodniczący Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajca-

rek. Podkreślił w swej wypowiedzi jakie znaczenie ma powstanie 

związku pracodawców, i jakie zadania należą do stron ZTdsBE. 

Koniecznie ta kwestia musi być w trybie pilnym załatwiona pod-

kreślił Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność”. Po posiedzeniu 

ZTdsBE odbyły się dwa spotkania Komisji Roboczych przy ZTdsBE 

od spraw BHP, oraz standardów w energetyce (PZUZP). Kolejne 

posiedzenie wstępnie ustalono na dzień 5 grudnia 2017r.       

 

10.10.2017 Obradował Zarząd Regionu Gorzów 

NSZZ Solidarność. 

Członkowie Zarządu Regionu Gorzów  podczas obrad. 

W siedzibie związku przy ul. E. Borowskiego w Gorzowie Wlkp. 

spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ 

Solidarność. Tematyka Obrad:  

1.Akcja Letnia. Przewodniczący ZRG Waldemar  Rusakiewicz w 

kilku zdaniach podsumował organizowane przez ZRG wczasy rodzin-

ne oraz kolonie dla dzieci. Ze względu na niskie koszty, jest duże zain-

teresowanie takimi formami wypoczynku- wskazana kontynuacja w 

latach następnych. 

2.Obchody 31 sierpnia w regionie. Podsumowano imprezy organi-

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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zowane przez związek: - konferencja w Archiwum Państwowym w 

Gorzowie Wlkp.-„ Przeciwko stanowi wojennemu: wspomnienia i 

perspektywy. W 35 rocznicę największej demonstracji politycznej w 

historii Ziemi Lubuskiej” -polowa Msza święta na Placu Katedralnym 

przy Białym Krzyżu Solidarności. –XIX Bieg Solidarności w Go-

rzowie Wlkp.  

3.Elektroniczna legitymacja członkowska-Wydano około 1000 no-

wych legitymacji członkowskich. Zaapelowano o dostarczanie 

elektronicznych list członków. 

4.Termin następnego zebrania ZRG. Wstępnie ustalono ter min 

zebrania na 14.11.2017 r. 

5.Emerytury i renty z ZUS. Zaproszony gość Z-ca Dyr. ZUS w 

Gorzowie Wlkp. Jerzy Krzyżanowski przedstawił zmiany w prawie 

jakie nastąpiły od października 2017 r. i wynikały z przywrócenia 

wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiele 

pytań dotyczyło: - sposobu obliczania emerytury, - emerytur pomo-

stowych, -rent rodzinnych. ( zdjęcie poniżej) 

13.10.2017 Obradowała Gorzowska 

 Komisja Podzakładowa. 
W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów 

Wlkp. spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Soli-

darność Enea Gorzów (KPG)  

Tematyka obrad: 

1. Protokół z ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto pro-

tokół z  20.07.2017 r. 

2. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organi-

zacji przyjęto kolejne 6 osób. 

3. Sprawozdanie z działalności za okres 21.07-12.10.2017 r. K. 

Gonerski zdał relacje z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce 

od ostatniego zebrania. 

4. System Oceny Pracowniczej SOP. Podsumowano forowany 

przez Enea S.A. kolejny program, który będzie odrywał od podstawo-

wej działalności Pracowników poszczególnych komórek organiza-

cyjnych. W obecnym kształcie jest on nie do przyjęcia. Ogłoszony 

w tym temacie spór zbiorowy jest nieuznawany ( dokładnie tak 

samo postępowała poprzednia ekipa w temacie CUW). 

5. Porozumienie ze Zdroiska. Od niekorzystnego dla nas wyroku 

Sądu Rejonowego w Gorzowie złożyliśmy apelację. Odbyła się jedna 

rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. 17.10.2017 

ma nastąpić ogłoszenie wyroku. 
                                                                                                                                                                                                                                                             

6.Wybory na kadencję 2018-2022. Przedstawiono kalendarz wy-

borczy (uchwała Komisji Krajowej 5/17). Stosowną uchwałą przyjęto 

klucz wyborczy na Delegata na Zebranie Delegatów Organizacji 

Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

7.Elektroniczna legitymacja członkowska. Przewodniczącym Ko-

misji Wydziałowych przekazano legitymacje wszystkich tych, którzy 

wypełnili wnioski. W dalszym ciągu można składać wnioski. 

8.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Centrum, Serwi-

su, Operatora, Logistyki zapoznali zebranych z najważniejszymi pro-

blemami występującymi w tych Spółkach. Oto niektóre z nich: -SOP 

wprowadzany na siłę (EO, OS, EC), -brak tabeli płaca zasadni-

czych (ES i EC), -dodatek za prowadzenie pojazdów (ES), -braki 

kadrowe (EL, ES, EO było to szczególnie widoczne przy ostatnich 

nawałnicach). 

9. Zapomogi losowe. Dwóm członkom naszej organizacji, którzy 

znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg. 

10.Orkan Ksawery. Kolejny raz nad Polską przeszła nawałnica. 

Tym razem najbardziej ucierpiała Ziemia Lubuska. Usuwanie awarii 

trwało tydzień. Mszczą się wcześniejsze decyzje ograniczające zatrud-

nienie. Tylko zrozumienie i bardzo duże zaangażowanie Pracowników 

( praca nawet 16 godzin na dobę), skróciło do tygodnia okres przy-

wracania dostawy energii elektrycznej. Liczymy, że pracodawcy 

odpowiednio docenią to zaangażowanie (obietnice takie wielokrotnie 

padały na miejscach awarii). 

11.Sprawy różne: –Zjazd Delegatów OP NSZZ Solidarność Enea 

Gorzów (ustalono ter min 28-29.12.2017 r.), -organizowane przez nas 

imprezy (Mikołajkowy Turniej Bowlinga 9.12.2017 r.) - powrót wie-

ku emerytalnego - emerytury pomostowe (Prezydium zorganizuje 

spotkanie z przedstawicielem ZUS),  –nowa oferta grupowego ubez-

pieczenia z PZU ( do 20.10.2017 r . trzeba wypełnić wniosek przy-

stąpienia do tego ubezpieczenia), -naprawa samochodów służbo-

wych (okres oczekiwania oraz jakość napraw w prywatnych pla-

cówkach pozostawia wiele do życzenia- OD Szczecin znalazł rozwią-

zanie, może trzeba też pójść w tym kierunku), - Świetlica w Rejonie 

Dystrybucji Gorzów (ślimaczą się prace związane z adoptowaniem 

do tego celu pomieszczenia po RDR), -Wspólna działalność Socjalna 

w 2018 r.(czekamy na ustalenia zespołu w pracach, którego uczest-

niczy M.Kępiszak), -Niskie płace zasadnicze Doświadczonych Pra-

cowników ( dochodzi do patologii- przyjmuje się nowych Pracowni-

ków na wyższych stawkach od tych, którzy od dawna  pracują w 

GK Enea- kto ma ich szkolić ?), - komputer dla Komisji Wydzia-

łowej w Enea Serwis. 

Członkowie Komisji zaprosili na zebranie oraz 

uroczyście pożegnali wieloletniego Przewodni-

czącego Komisji Wydziałowej w Rejonie Dys-

trybucji Choszczno Waldemara Ziółowskiego. 
(Waldek od września odszedł na zasłużoną eme-

ryturę). Sto Lat –Hymn Emerytów oraz wspo-

mnienia towarzyszyły temu spotkaniu.  Wald-

ku dziękujemy Ci za duży wkład w rozwój 

NSZZ Solidarność, i za to co wspólnie udało 

nam się osiągnąć. Liczymy na dalszą aktywną 

działalność w Kole Emerytów i Rencistów.         
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13.10.2017 Nowe Emerytki Ania i Basia. 
 

W świetlicy Oddziału  

Dystrybucji Gorzów 

Wlkp. odbyło się pożegna-

nie Anny Sieńkowskiej (na 

zdjęciu po lewej) i Barbary 

Szostak (na zdjęciu po  

prawej )Pracownic Maga-

zynu Spółki Enea  

Pomiary.  

Ania i Barbara zasłużyły 

sobie na emeryturę. Ania przepracowała 42 lata w energetyce,  

a Basia 32 w energetyce i 10 poza. 

                                                         Uczestnicy okolicznościowego spotkania. 

W uroczystym pożegnaniu Koleżanek uczestniczyli: przedstawiciele 

Kierownictwa Departamentu Pomiarów z Enea Operatora, współ-

pracownicy oraz przedstawiciele związków do, których Koleżanki 

należą. 

Jak zwykle przy takich okazjach były: prezenty, życzenia, wspomnie-

nia, anegdoty oraz tradycyjne STO LAT.  Uczestnicy pożegnania 

mieli okazję spróbować pysznych wypieków przygotowanych prze 

Emerytki. 

Aniu twoja kariera zawodowa dobiegła  końca, ale kariera związko-

wa niekoniecznie. Zapraszamy do działalności w coraz większym 

Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Naszej Organizacji.  

Tą drogą życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 

13.10.2017 Rozmowy o działalności socjalnej  

GK Enea w 2018 r. 

W Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie Administratora Wspólnej 

Działalności Socjalnej GK Enea ze stroną społeczną GK Enea w 

sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2018 r., 

oraz zamierzeniach na lata następne. Realizację 

agendy spotkania rozpoczęto od inicjatywy 

dotychczasowego szefa WDS Grzegorza 

Jeziornego , który postanowił oficjalnie po-

żegnać się z przedstawicielami strony spo-

łecznej, z którą przez szereg lat współpraco-

wał. Pan Grzegorz przeszedł na zasłużoną 

emeryturę.  

Następnie zebrani zapoznając się z prezentacją multimedialną 

firmy UpBonus i wysłuchali jej przedstawicieli , którzy w formie 

zwięzłej starali się przekazać najważniejsze zagadnienia związane z 

funkcjonowaniem firmy , która oferuje usługi Openbenefit dla pra-

cowników w ramach przydzielonych środków finansowych ZFŚS oraz 

obrotowych pracodawcy . Głównym zamierzeniem firmy jest stworze-

nie koszyka zakupowego z możliwością bezpośredniego zakupu przez 

pracownika interesujących go benefitów ( wszelkiego rodzaju bilety 

na imprezy kulturalno-sportowe , wyjazdy wypoczynkowe , realizację 

własnych zainteresowań). Zakup benefitów realizowany jest po przez 

portal internetowy , gdzie każdy pracownik indywidualnie ma przy-

dzielone środki finansowe w ramach ZFŚS. Zakup benefitów może 

być również realizowany z własnych środków pracownika , szereg 

benefitów posiada ceny promocyjne , które oferują partnerzy firmy 

UpBonus. Oferta przedstawiona przez firmę UpBonus do przyszło-

ściowego przemyślenia. 

W ostatniej części spotkania strona społeczna 

nawiązując do obecnych zasad funkcjonowa-

nia ZFŚS oraz propozycji  wychodzących 

naprzeciw potrzebom samych pracowników,  

zleciła administratorowi przygotowanie 

zestawienia tabelarycznego zasad funkcjo-

nowania ZFŚS w poszczególnych Sp. GK 

( Bogdanka , Kozienice , Połaniec , Enea , 

Białystok) . Celem zestawienia będzie moż-

liwość wybrania najlepszych zasad funkcjo-

nowania ZFŚS z poszczególnych Sp. i opra-

cowanie wspólnego regulaminu ZFŚS dla 

całej GK. Jest to propozycja przyszłościowa. 

Jednocześnie mając na uwadze nadcho-

dzący 2018r. strona społeczna celem 

uproszczenia oraz bardziej elastycznej 

formy decyzji samych pracowników chcą-

cych w sposób przejrzysty korzystać z 

przyszłorocznego ZFŚS , postanowiła połączyć (propozycja) dzia-

łalność na rzecz dzieci w jedną całość (pracownik sam zdecyduje 

na jakie środki przeznaczy na formy związane z ZFŚS na rzecz 

dzieci,  oraz połączyć (propozycja) zakres indywidualnej i zbioro-

wej działalności kulturalno-oświatowej , sportowo-rekreacyjnej , 

grupowych i indywidualnych  wyjazdów turystycznych w jeden 

limit na pracownika. 

Przeliczenia tabelaryczne odnoszące się do tych propozycji admini-

strator ZFŚS przygotuje na następne spotkanie w dniu 27.10.2017r.         

16.10.2017 -39 rocznica wyboru  

Karola Wojtyły na Papieża  
16 października 

1978 r., w trzecim 

dniu konklawe, 

kardynał Karol 

Wojtyła wybrany 

został zwierzchni-

kiem Kościoła. Był 

pierwszym od 455 

lat papieżem spoza 

Włoch. Przybrał 

imię Jana Pawła II. 

Konklawe rozpoczę-

ło się 14 październi-

ka 1978 roku. Biały 

dym, zwiastujący 

wybór papieża, 

pojawił się 16 października nad Kaplicą Sykstyńską około godziny 

18.00. Po godzinie 19 papież Polak wyszedł na balkon bazyliki święte-

go Piotra i wygłosił pierwsze przemówienie. Wówczas padły słowa, 

które powtarzano wielokrotnie jako najbardziej symboliczne. Nowy 

papież mówił: "  Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego bisku-

pa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze 

tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej".  

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego ponty-

fikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. 
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 Bez Niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby "  Soli-

darności". Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby "   aksamitnej rewo-

lucji".  Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości 

pogrzebowe na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią 

w dziejach.  1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany 

przez Benedykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża 

Franciszka. 

17.10.2017 Bogdanka- porozumienie w sprawie 

wypłaty deputatów węglowych  

Bogdanka podpisała porozumienie w sprawie wypłaty deputatów  

węglowych.  

Spółka podpisała porozumienie w sprawie wypłaty deputatów węglo-

wych zmieniające postanowienia obowiązującego Zakładowego Ukła-

du Zbiorowego Pracy w zakresie deputatów węglowych wypłaca-

nych na rzecz emerytów i rencistów spółki. 

"W wyniku zawarcia porozumienia zmianie ulegnie saldo posiadanych 

przez spółkę rezerw, co skutkować będzie dodatnim jednorazo-

wym wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. w wy-

sokości ok. 110 mln zł. 

Zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października przez 

Sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa 

do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu również emeryci i renci-

ści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w wysokości 10 

tys. zł netto. 
"Dzisiejsze porozumienie ze związkami zawodowymi oznacza, że w 

Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla 

obecnych i przyszłych emerytów i rencistów. (...) Na poziomie finan-

sów spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, 

skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny 

w czwartym kwartale tego roku" – poinformował Krzysztof Szlaga, 

prezes Bogdanki.  

 

19.10.2016 -33 rocznica 

zamordowania  

ks. Jerzego Popiełuszki 
 

 

33 lat temu został porwany i 

bestialsko zamordowany przez 

funkcjonariuszy Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Duszpa-

sterz Solidarności ksiądz Jerzy 

Popiełuszko .  

 

 

 

 

 

Krótki życiorys Naszego Patrona: 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 wrze-

śnia 1947 roku we wsi Okopy koło Suchowoli 

na Podlasiu. (po lewej J. Popiełuszko z rodzicami). 

28 maja 1972 r. przyjął święcenia z rąk Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego.(zdjęcie poniżej) 

Pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. 

Anny, prowadził konwersatorium dla studentów 

medycyny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego 

była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie 

prowadził duszpasterstwo średniego personelu 

medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaangażował 

się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy. 

 31 sierpnia 1980 r. delegacja strajkujących hutników poprosiła 

ks. Kardynała Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Wtedy 

zgłosił się ks. Popiełuszko. W ten sposób rozpoczęła się duchowa 

przyjaźń hutników z Ks. Jerzym. Odprawiał dla nich msze św., 

prowadził katechezy i organizował wykłady. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Solidarność 

od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich 

razem 26), we wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował piel-

grzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do 

Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części 

Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską 

Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Działania ks. Jerzego 

wywołały wściekłość ówczesnej władzy. Rządzący urządza nagonkę. 

Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. 
Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią pro-

wadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urba-

na (pod pseudonimem Jana Rema).  

19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgosz-

czy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy 

jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas rozważań 

tajemnic Różańca Św. ostatnie zdanie wypowiedziane przez Ks Jerze-

go brzmiało : „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 

ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.  

Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód 

Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostow-

skiego, został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów 

ruchu drogowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bez-

pieczeństwa). Waldemar  Chrostowski został zmuszony do oddania 

kluczyków i przejścia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kaj-

dankami. Natomiast Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski 

zmusili Ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go silnym 

uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Odje-

chali. Przebieg wydarzeń, które nastąpiły tej strasznej nocy, nie są do 

końca znany. Ksiądz Jerzy został zamordowany w nocy z 19 na 20 

października 1984 r. 

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w odbył się 3 listopada 1984 

r. Warszawie. Uroczystości pogrzebowe w których uczestniczył 

wielotysięczny tłum przekształciły się w wielką manifestację. 
Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas 

"Solidarności". Duchowny został pochowany przy kościele św. Stani-

sława Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem 

licznych pielgrzymek. 

Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 

1984 r. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowa-

ły jego przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on 

w „sąd nad Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwa-

lano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko 

zachowywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było 

w nim nawet śladu skruchy.  

Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pie-

truszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielew-

skiego na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniej-

sze pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?        

Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi … 

      G. Piotrowski,          A. Pietruszka,         L. Pękala,           W Chmielewski. 

W 1987 r. po osobistej interwencji ówczesnego Ministra Spraw We-

wnętrznych- Czesława Kiszczaka na mocy amnestii  kary dla 

wszystkich sprawców zostały złagodzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co 

miało stanowić nagrodę za utrzymanie przez nich w tajemnicy 

personaliów rzeczywistych mocodawców zbrodni.  

 Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki  

Grzegorz Piotrowski  skazany na 25 lat więzienia, wyszedł na wol-

ność po 11 latach,  i do października 2017 (ustawa dezubekizacyj-

na) dostawał 3900 zł emerytury, dorabiał sobie jako dziennikarz , 

pisał pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel i Anna Tarczyń-

ska) dla "Faktów i Mitów”.  Teksty Piotrowskiego o Kościele ocie-

kały nienawiścią do duchownych, co widać już po samych tytułach: 

"Macharski cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać", "Stan wysokiego 

Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w zalotach".  

Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak. 

Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy Organizacji  

Wolność i Niezawisłość. 

Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie 

uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pon-

tyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 

Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie 

audiencji generalnych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do 

ojczyzny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 

2010. Na ołtarze wyniósł go Benedykt XVI.  

31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o u 

stanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego  

Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność” 

Film -Video Studio Gdańsk -”Ks. Jerzy”                                  

https://gloria.tv/video/XYXttAiqcP8D6TxVdhQQysFJG 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 

str. 9  Pod Napięciem 184  / 10 /  2017 

  



23.10.2017 Nowy skład Rady  

Nadzorczej Enei Operator. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei 

Operator 17 października br. powołało do składu 

Rady Nadzorczej Mirosława Kowalika 

(prezesa Enea S.A.), jednocześnie powierzając 

mu funkcję Przewodniczącego RN. 

 

Pełny skład RN Enei Operator przedstawia się następująco: 

· Mirosław Kowalik – Przewodniczący RN 

· Radosław Galicki – Sekretarz RN 

· Paweł Górski – Członek RN 

· Krzysztof Statucki – Członek RN 

· Marek Michalczyk – Członek RN.  

24-25.10.2016 Obradowała Komisja Krajowa. 
W Wieliczce na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie 

Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).  

Zebranie odbywało się w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce i roz-

poczęło się od Mszy św. w Kaplicy św. Kingi. Liturgii przewodni-

czył ks. abp Marek Jędraszewski ( na zdjęciu poniżej). W homilii me-

tropolita przypomniał słowa o Solidarności wypowiedziane przez 

papieża Polaka na gdańskiej Zaspie. 

 Według papieża - zauważył hie-

rarcha - obowiązkiem władzy, 

także tamtej komunistycznej, było 

szukanie dróg do porozumienia. - 

NSZZ Solidarność, w którego sta-

tus wpisane są wartości chrześci-

jańskie musi czuwać najpierw nad 

osobistą godnością, godnością 

człowieka i osoby ludzkiej. Jeżeli 

ci, którzy odpowiedzialni są za 

życie społeczne, mają w sobie 

mentalność niewolniczą to nie 

pozwolą, aby ludzie byli wolni.  

Metropolita krakowski wskazał, że 

jest wielka odpowiedzialność 

wszystkich tworzących życie 

społeczne by nadziei rozbudzo-

nej w ostatnim czasie w Pola-

kach nie zgasić. - Przeciwnie 

powinni dawać jak najwięcej ar-

gumentów, aby ludzie czuli się wolni w swojej solidarności i wolno-

ści, aby czuli się odpowiedzialni za siebie, za naród, za Polskę za 

Kościół. Arcybiskup przypomniał wieloletnią batalię Solidarności o 

niedziele wolne od handlu. - Ten święty dzień ma być dniem wol-

ności, radości, odprężenia. Wolne niedziele są wielkim celem, który 

trzeba odzyskać. "   Walczcie o wolne niedziele. To wynika z waszej 

tożsamości. Nie jest to tylko niedziela dla Boga, ale także niedziela 

człowiecza i tym samym Boża".  Zaapelował, aby Solidarności pozo-

stała wierna swojej chrześcijańskiej tożsamości. 

 

Podczas dwudniowych obrad członkowie KK zajęli się aktualnymi 

najpilniejszymi sprawami. Wśród poruszonych tematów burzliwą 

dyskusję wywołała kwestia sytuacji pracowników oświaty w Polsce 

oraz zmian w Karcie nauczyciela. W tej sprawie przyjęto stanowi-

sko w sprawie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, admini-

stracji i obsługi. 

Członkowie KK z Regionu Gorzowskiego W. Rusakiewicz i K. Gonerski 
Przyjęto również stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie 

ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz nie-

których innych ustaw. 

Zajęto się też obywatelskim pro-

jektem ustawy o ograniczenia 

handlu w niedzielę. Część wol-

nych niedziel to nie kompro-

mis, ale kompromitacja Prawa 

i Sprawiedliwości. Jest jeszcze 

czas, aby przed tą kompromita-

cją się zatrzymać. Tu szczegól-

nie polecamy Prawu i Sprawie-

dliwości wsłuchanie się w jedno-

znaczny głos Konferencji Episkopatu Polski. KK podtrzymała swoje 

stanowisko i oczekuje od partii rządzącej wywiązania się ze swoich 

deklaracji wyborczych.” Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 

niezmiennie stoi na stanowisku, że zgodnie projektem komitetu obywa-

telskiego inicjatywy ustawodawczej ograniczenia handlu w niedzielę, 

którego „Solidarność” jest częścią, ograniczenie ma dotyczyć wszyst-

kich niedziel. Jest to spójne z deklaracjami Prawa i Sprawiedliwości 

z ostatniej kampanii wyborczej o oddaniu niedzieli pracownikom oraz 

wcześniejszymi działaniami tej partii, która jako ugrupowanie opozy-

cyjne kilka lat temu zgłosiło swój własny projekt poselski zakładający 

zakaz handlu we wszystkie niedziele” - napisano w stanowisku Kra-

jówki. Na końcu stanowiska związkowcy przypomnieli , że niedziela 

jest ustawowym dniem wolnym od pracy, a celem ustawy ograni-

czenie pracy ponad miliona pracowników branży handlowej, z 

których większość to kobiety.  
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Członkowie Komisji Krajowej podczas obrad w Kopalni Soli w Wieliczce 

To nieludzkie i sprzeczne z duchem porozumień sierpniowych, na 

które tak chętnie wielu polityków Zjednoczonej Prawicy się powołuje. 

Choć warto pamiętać, że wtedy postulowano o wolne soboty, a dzisiaj 

musimy walczyć o wolne niedziele. 

Ponadto członkowie KK pochylili się nad sprawami związanymi z 

rokiem wyborczym w Solidarności oraz kwestiami organizacyjny-

mi. Podjęto decyzję, że w dniach 25-26 października 2018 roku w 

Częstochowie odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Soli-

darność. 

25.10.2017 Robocze spotkanie w Enea Centrum. 
W Poznaniu na cyklicznym spotkaniu spotkały się strony dialogu spo-

łecznego w Enea Centrum.  

Uczestnicy spotkania w Enea Centrum 

Celem tych spotkań jest omawianie spraw bieżących zgłaszanych 

przez stronę społeczną, dotyczących funkcjonowania Spółki W trakcie 

spotkania  prezes K. Kierzkowski ustosunkował się do dwóch pism 

przesłanych przez stronę związkową . Pierwsze dotyczyło przejmowa-

nia pracowników APT i zatrudnianie ich na umowy z czasem 

określonym. Mimo , że pracownicy już pewien okres przepracowa-

li w firmie , co pozwalało na sprawdzenie ich przydatności . Prezes 

potwierdził tę praktykę, tłumacząc , że niejednokrotnie pracownicy 

przejmowani na umowy o pracę potrafią zmieniać swoje nastawienie 

do pracy . Dlatego czas określony jest uzasadniony , mimo to zostaną 

zweryfikowane umowy na czas określony , by w zgodzie z prawem, 

nie były to umowy powtarzalne oraz pracownicy przejmowani z APT 

byli poddawani dokładniejszej weryfikacji, co pozwoli na ogranicze-

nie umów na czas określony . Strona społeczna poprosiła prezesa o 

ustosunkowanie się na piśmie do tego zapytania. Następna sprawa 

zgłoszona pisemnie , to ocena niedawno wprowadzonej zmiany struk-

tury organizacyjnej w EC. Strona społeczna zarzuciła , że odby-

wające się spotkania informacyjne z pracownikami w poszczególnych 

obszarach organizacyjnych Sp. w celu omówienia celowości zmian 

organizacyjnych odbywały się z pominięciem pracowników bezpo-

średniego kontaktu z klientem. Wszak jest to grupa pracowni-

ków , której uwagi mogą w praktyczny sposób przyczynić się do po-

prawy efektywniejszej obsługi klienta. Prezes Kierzkowski wyjaśnił, 

że podsumowanie efektów zmian struktury organizacyjnej nastąpi w 

grudniu . Ponadto w pisemnej odpowiedzi ustosunkuje się do zapyta-

nia .  

W dalszej dyskusji strona społeczna poruszyła zagadnienia związane z 

leczeniem profilaktycznym (limit skierowań do sanatorium ) . 

Zarząd jest otwarty na rozmowy i uzgodnienia w tym temacie, jak 

również w temacie nagrody świątecznej. Są to tematy do uzgodnie-

nia w powiazaniu z ustaleniem kosztów, do dyskusji na następne spo-

tkanie. Poruszono również kwestię nagród z 1% Funduszu Nagród . 

Zarząd poinformował , że trwają przygotowania do podziału i urucho-

mienia tego funduszu. Strona społeczna zarzuciła , że rozdyspono-

wywanie funduszu dla osób uczestniczących w projektach( za pro-

jekty) oraz w ramach nagrody świątecznej dla pracowników 

( karpik) wypacza ideę tego funduszu. Fundusz ten ma na celu 

nagradzanie pracowników za zaangażowanie w powierzone im obo-

wiązki służbowe , a „projekty i karp” do nich nie należą. Prezes skłon-

ny jest przyznać rację , ale na ten moment nie posiada innych źródeł 

nagradzania . Temat ten jest do dalszej dyskusji w trakcie uzgodnień 

polityki płacowej. Tabela płac, jest to temat będący kością niezgo-

dy po między stronami dialogu społecznego EC. Zarząd powołał ze-

spół ds. opracowania propozycji tabeli płac zasadniczych . Czeka-

my na materiał wyjściowy do dalszej dyskusji. Strona społeczna 

również zasygnalizowała bałagan jaki jest skutkiem prowadzenia wi-

zualizacji BOK-ów .  Brak z góry określonych ter minów prac 

wprowadza chaos i nerwówkę wśród pracowników oraz klientów . 

Zarząd przyjrzy się tej sprawie. Strona społeczna zasygnalizowała 

sprawę organizacji pożegnań pracowników przechodzących na emery-

turę . Są to osoby z długoletnim stażem pracy i wypadałoby w 

określony sposób się z nimi rozstać. Zarząd do końca roku określi 

odpowiedni standard takich spotkań. Ostatnim tematem poruszonym 

przez strony na spotkaniu była kwestia rozliczania kosztów związko-

wych , a w zasadzie ich nie rozliczanie, co spowodowało wstrzyma-

nie sporej ilości nierozliczonych a tym samym obecnie przetermi-

nowanych faktur . Strona społeczna domaga się załatwienia w 

trybie pilnym tej kwestii , ponieważ wiarygodność płatnicza nie tylko  

ENEA Centrum , ale całej GK ENEA jest odbierana przez kontrahen-

tów mało pozytywnie (grzecznie ujmując). Prezes Kierzkowski  po-

prosił panią Dyrektor HR Annę Kowalik (odpowiedzialną za rozli-

czanie limitów związkowych)o spotkanie ze stroną społeczną zaraz po 

zakończeniu tego spotkania. Strony ustaliły , że kolejne miesięczne 

spotkanie stron dialogu w EC odbędzie się 27 listopada.     

 

26.10.2017 Robocze spotka-

nie w Operatorze 
W Poznaniu na kwartalnym spotkaniu z 

przedstawicielami załogi spotkał się 

zarząd Enea Operatora. Tematyka spo-

tkania: 
 1.Uzgodniono nominalny czas pracy na 2018 r oraz dzień wolny- 

2 stycznia za święto Trzech Króli przypadające w sobotę.  

2. Zarząd 

przedstawił 

sposób przy-

znania nagród 

za usuwanie 

skutków na-

wałnic z sierp-

nia 2018 r. 

Pracownicy 

którzy przepra-

cowali 20 go-

dzin lub więcej 

w nadgodzinach otrzymają nagrody. Jest to 832 pracowników. 

Dla pracowników którzy przepracowali od 20  do 50  godzin 1000 

zł.  Otrzymało 203 pracowników 

Dla pracowników którzy przepracowali od 51   do 70  godzin 1800 zł. 

Otrzymało 212 pracowników 

Dla pracowników którzy przepracowali od 71   do 108 godzin 2700 

zł. Otrzymało 209 pracowników 

Dla pracowników którzy przepracowali od 109 do 150 godzin 3900 zł. 

Otrzymało 121 pracowników 

Dla pracowników którzy przepracowali od 151godzin 5500 zł. Otrzy-

mało 87 pracowników 

Najwięcej pracowników z Oddziałów Bydgoszcz i Szczecin. 

3. Rozliczanie kosztów związkowych. Temat ma zostać omówiony 

na spotkaniu w dniu 27.10.2017 r. z  dyr.HR EC Anną Kowalik. 
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4. Skierowana do sanatorium na 2018 r. – Zarząd nie jest jeszcze 

gotowy do rozmowy na ten temat ale będzie przygotowany na kolejne 

spotkanie. 

5.Zmiany do regulaminu pracy.  – Strona społeczna ma przedstawić 

swoje propozycje i w bardzo krótkim  czasie rozpoczną się rozmowy 

w tej sprawie. 

6.Przegląd Zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. – W 

możliwie krótkim czasie odbędzie się spotkanie w tej sprawie. 

7.Rozliczenie 1 % funduszu nagród. Do tej pory wypłacono 50%  

tego funduszu, do końca roku będzie wypłacone kolejne 50%. Na 

wniosek strony społecznej Zarząd oświadczył, że w przyszłym roku 

fundusz będzie uruchamiany kwartalnie. 

8. Nagroda Świąteczna (karpiowe). W uzgodnieniu płacowym 

mamy wpisane nie mniej niż  600 zł. Strona społeczna wnosi o rozpo-

częcie negocjacji w tej sprawie. Zarząd dostosuje się do tego co będzie 

wynegocjowane w tej sprawie dla całej GK ponieważ jest to taka na-

groda która zdaniem Zarządu winna być taka sama we wszystkich 

spółkach. 

9. Negocjacje dotyczące wzrostu płac w 2018 r. W związku z przy-

gotowywanym planem finansowym na rok 2018. Wnosimy o rozpo-

częcie negocjacji płacowych przed zatwierdzeniem planu finansowego 

przez właściciela czyli ENEA SA. Prezes przychylił się do tej propo-

zycji i takie negocjacje rozpoczną się jeszcze w listopadzie. 

10. Etatyzacja i standaryzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji. 
Zespoły robocze zakończyły prace, ale Zarząd jeszcze tego materiału 

nie przyjął. Więc nam również go nie udostępnił.  Na ten moment już 

jednak udzielił nam informacji o brakach kadrowych we wszystkich 

obszarach. Większość RD ma niedobory. W niektórych jednak jest 

przerost zatrudnienia. Należałoby jednak (tak wynika z tego materiału) 

zatrudnić bardzo wielu pracowników Zarząd będzie pracował nad 

rozłożeniem tego zatrudnienia na kilka lat.  

11. Logistyka- pilotażowy program zmierzający do wydzielenia 

magazynów do ENEA Logistyki – Strona społeczna oświadczyła że 

brnięcie dalej w ten projekt niema żadnego sensu i ostanie awarie 

powinny zarząd czegoś nauczyć w tej kwestii. Prezes Kojro stwierdził, 

że nie wiążą się z tym żadne skutki społeczne, więc nie jest to domeną 

związków zawodowych. (nie będą przenoszeni żadni pracownicy) 

26.10.2017 Co dalej z SOP ? 
W Poznaniu spotkał się zespół, którego zada-

niem jest rekomendowanie zarządowi Enea 

S.A. co należy zrobić z forsowanym na siłę 

Systemem Oceny Pracowniczej (SOP). Krót-

ka relacja: Strona społeczna przedstawiła 

wiele krytycznych uwag poddających wąt-

pliwość wprowadzania SOP w GK ENEA. 

Przedstawiciele pracodawcy próbowali 

zmienić krytyczną opinię na temat SOP. 
Pracodawca prześle prezentację, do której 

będzie można do 3.11.2017 zgłosić uwagi i 

komentarze. Następne spotkanie zespołu zaplanowane jest 9.11.2017 

r.  

Prezentację dotyczącą SOP otrzymaliśmy, jest dostępna w  

siedzibach związku. 

27.10.2017 Rozmowy o  

działalności socjalnej w 2018 r. 

 
W Poznaniu 

kontynuowa-

no rozmowy 

celem uzgod-

nienia zasad 

Wspólnej 

Działalności 

Socjalnej 

(WDS) w GK 

Enea w 2018 

r. Administra-

tora WDS reprezentowała pani Aleksandra Kilanowska, która na wstę-

pie przedstawiła propozycję jednego „koszyka świadczeń socjalnych”, 

to znaczy  zgrupowanie wycieczek, rekreacji, żłobków i innych 

indywidualnych świadczeń w jednym limicie na pracownika, we-

dług progów dochodowych. Jednak strona społeczna z uwagi na 

małą kwotę limitu rocznego przypadającą  na te świadczenia odrzuciła 

tą propozycję. Następnie A. Kielanowska przedstawiła preliminarz z 

tego roku z drobnymi zmianami: 

-przywrócenie dofinansowania do wczasów i turnusów rehabilita-

cyjnych dla emerytów i rencistów oraz świadczeń grudniowych 

dla dzieci, 

- wprowadzono możliwość zamiany wyjazdu grupowego powyżej 5 

dni na wyjazd do 5 dni.  

-zniesiono karencję na pożyczkę zdrowotną (po jej spłaceniu).  

Wstępnie zaparafowano preliminarz, lecz bez kwot na poszczególne 

dofinansowania. Kwoty będą znane po wstępnym rozliczeniu tego-

rocznego preliminarza. 

27.10.2017 Zwolniono Szefa Solidarności w 

MPEC Białystok (GK Enea) 
Zarząd Miejskiego Przedsiębior-

stwa Energetyki Cieplnej (MPEC) 

zwolnił Przewodniczącego NSZZ 

Solidarność w Spółce- Sławomira 

Grygoruka. (na zdjęciu po lewej) 

Sławek od 1992 r. pracuje w 

MPEC. Jako powód zwolnienia 

podano –straszenie członków 

zarządu!!! 

Monitorujemy całą sprawę- na 

pewno nie będziemy biernie przy-

glądać się jak łamane jest prawo. 

 

27.10.2017 r. pismem do Zarządów Enea S.A. i MPEC Białystok Or-

ganizacje Związkowe z GK Enea zażądały natychmiastowego wycofa-

nia się ze sprzecznej z obowiązującym prawem decyzji o zwolnieniu z 

pracy Sławomira Grygoruka. „Nie dosyć, że użyte w uzasadnieniu 

zarzuty noszą wszelkie znamiona mistyfikacji, to zostały złamane 

chociażby przepisy Ustawy o związkach zawodowych w zakresie  

wymaganej w takiej sytuacji zgody organizacji związkowej. Jedynie 

natychmiastowe wycofanie tej niezgodnej z prawem decyzji pozwoli 

odpowiednim strukturom związku odstąpić od adekwatnych do  

sytuacji działań protestacyjnych”.            

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

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

REPOLONIZACJA ENERGETYKI 
PGE otrzymało zgodę na przejęcie EDF Polska 

Osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, 

takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, Elektrownia Rybnik 

na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach 

do końca 2017 roku przejmie Grupa PGE. Urząd Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na zakup akty-

wów francuskiego EDF w Polsce. Umowa o wartości ok. 4,5 mld zł 

będzie jedną z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w 

Polsce i Europie w ostatnich latach. 
PGE Polska Grupa Energetyczna dzięki samodzielnemu przejęciu 

aktywów EDF Polska umocni pozycję lidera na polskim rynku elek-

troenergetycznym i zostanie największym dostawcą ekologicznego 

ciepła systemowego. Transakcja dojdzie do skutku pod warunkiem 

sprzedaży na giełdzie większości energii produkowanej przez przej-

mowaną spółkę. 

Grupa PGE jest niekwestionowanym liderem w wytwarzaniu energii 

elektrycznej, a przejęcie 8 elektrociepłowni da nam pierwsze miejsce 

także na rynku ciepła. Prace nad strategią rozwoju w segmencie regu-

lowanej działalności ciepłowniczej, na bazie przejmowanych aktywów, 

weszły w końcowy etap. Nasz pomysł na ten biznes zostanie zaprezen-

towany po zamknięciu transakcji zakupu EDF Polska, czyli do końca 

tego roku – mówi Henryk Baranowski. 

Zgodnie z nałożonym warunkiem UOKiK, Grupa PGE będzie musiała 

w latach 2018-2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wytwarzaną 

przez Elektrownię Rybnik. Ta ilość może zmniejszyć się jedynie w 

przypadku zwiększenia obowiązku sprzedaży energii przez całą Grupę 

PGE lub gdy elektrownia w Rybniku zmieni właściciela. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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Zamknięcie transakcji zostanie dokonane po spełnieniu czwartego i 

ostatniego warunku zawieszającego umowy podpisanej 19 maja 2017 

r. Polega on na uzyskaniu przez PGE odstąpienia od prawa pierwoku-

pu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Trzy pozostałe wa-

runki zostały już wypełnione. Odpowiednie zgody wydał UOKiK, 

Minister Energii oraz władze rządowe we Francji pełniące nadzór nad 

spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach. 

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

 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
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Szef do pracowników: 

Nie chcę żadnych przytakiwaczy dookoła siebie. Niech każdy  

pracownik mówi mi to co myśli, nawet jeśli ma go to 

 kosztować utratę pracy! 

*** 

Rozmowa kwalifikacyjna:– Moje silne strony – pewność siebie, 

granicząca z agresywnością, umiejętność kontrolowania sytuacji...– 

Nie o to pytałem.– Zamknij mordę i słuchaj dalej.  

                                                         ***                                           

Facet wchodzi do urzędu i pyta sekretarki:                                            

– Naczelnik przyjmuje?       -Nie odmawia… 

-14.00 zł.  wartość akcji Enea  30.10.2017 r.  godz. 17.00 

 -6,9 % - tyle we wrześniu br. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,4 

pkt. proc. mniej niż przed rokiem i o 0,1 %. mniej niż miesiąc temu. 

Tak niskiego wskaźnika bezrobocia nie odnotowano od 1991 roku.   

-48 linii 110 kV , 46 GPZ-etów, 15 tys. stacji 15/04 kV , 4         

         tys. miejscowości pozbawionych zasilania –skutki  

         orkanu Ksawery, który przeszedł 5.10.2017 r. przez terytorium  

        obsługiwane przez Enea Operator. 

-2100 zł. tyle w 2018 roku wyniesie płaca minimalna –  

  zdecydowała 13 września Rada Ministrów. ( aktualnie jest to 2000    

   zł.) Tym samym minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym             

       roku będzie wyższe o 5 procent i będzie stanowiło 47,3 %              

              prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  

-13,7 zł. wyniesie w 2018 r. minimalna stawka godzinowa, zamiast       

       dotychczasowych 13 zł. 

-Ponad 330 tys. Polaków zyskało od października 2017 r. 

prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym.  
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