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GRUDNIOWE ROCZNICE 

 

 

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



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

4.12.2017 O karpiu, ZPC, SOP-ie,  
płacach w 2018 r. w EP 

Zarząd Enea Pomiary w odpowiedzi na pismo KM NSZZ Solidarność 
z 20.11.2017 zaprosił stronę związkową na rozmowy dotyczące 
ustalenia polityki płacowej w 2018. Zarząd przedstawił średnie 
płace zasadnicze na dzień 31.12.2017 r, oraz prognozy obligatoryj-
nych podwyżek dla Kontrolerów Poboru Energii oraz Elektro-
monterów Urządzeń Rozliczających wynagradzanych w systemie 
akordowym. Strona pracodawcy uzależnia wysokość podwyżek od 
zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego. Strona społeczna 
przedstawiła swoje oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń 
w 2018 r. (trzycyfrowa kwota podwyżek płac zasadniczych, z 
uwzględnieniem większej podwyżki dla najniżej zarabiających). 
Plan ekonomiczno-finansowy powinien uwzględnić takie podwyżki w 
Enea Pomiary. Na kolejnym spotkaniu Zarzad przedstawi analizę płac 
zasadniczych w poszczególnych kategoriach.  
Inne tematy poruszane na spotkaniu: 
1. Świadczenie Świąteczne (KARP). Uzgodniono wysokość nagro-
dy na Święta Bożego Narodzenia. 750 zł. dla zatrudnionych 
30.11.2017 i będących nadal w zatrudnieniu. Wypłata nagrody 
nastąpi razem z wypłatą za listopad czyli 10 grudnia 2017 r. 
Świadczenie otrzymają także osoby przebywające na urlopach 
rodzicielskich i świadczeniach rehabilitacyjnych. 
2.Sanatorium Energetyk. Uzgodniono limit skierowań dla Pracow-
ników Spółki na 2018 r. ( 17 tyle samo co w 2017 r.) 
3. Czas pracy w 2018 r. Strony zawar ły uzgodnienie dotyczące 
rozkładu i wymiaru czasu pracy w 2018 r. 
4.Regulamin Premiowania . Uzgodniono zaproponowane zmiany 
regulaminu w oparciu o System Zarządzania przez Cele. Związki 
wniosły zastrzeżenie –finansowanie premii nie może być realizowa-
ne z 1 % funduszu nagród zawartego w ZUZP.  
5.System Oceny Pracowniczej (SOP). Na kolejnym już spotkaniu 
strona związkowa podkreśliła, że nie akceptuje narzucanego systemu. 
Pracodawca podkreślił, że decyzje ws. SOP zapadają na szczeblu kor-
poracyjnym, na razie Spółka przeprowadziła program pilotażowy. 
Strona społeczna podobnie jak w przypadku premii, wniosła zastrzeże-
nie - finansowanie SOP-u może być realizowane z 1 % funduszu 
nagród zawartego w ZUZP.  

5.12.2017 Bogdanka zatrudni ponad  
300 nowych pracowników  

Kopalnia Bogdanka jest w dobrej sytuacji, w przyszłym roku za-
trudni ponad 300 nowych pracowników - powiedział jej prezes 
Krzysztof Szlaga w poniedziałek  

Prezes Krzysztof Szlaga powiedział, 
że kopalnia w Bogdance  jest w 
dobrej sytuacji, planuje poważne 
inwestycje. "  W przyszłym roku za-
trudnimy ponad 300 osób w naszej 
spółce-matce, czyli w samej kopalni. 
Zwiększamy zatrudnienie widząc, co 
się dzieje na rynku, obserwując tę 

sytuację, ale bez żadnego hurraoptymizmu, spokojnie i tylko pod to, 
co rzeczywiście w długim terminie jesteśmy w stanie dostarczyć i 
sprzedać" – powiedział podczas uroczystości z okazji Barbórki. 
Prezes przypomniał, że niedawno Bogdanka uzyskała koncesję wydo-
bywczą na nowe pole Ostrów, co oznacza, że kopalnia podwoiła 
swoje zasoby i przy obecnym poziomie wydobycia ma perspekty-

wy pozyskiwania węgla na prawie 50 lat. 
Mija właśnie 35 lat od uruchomienia wydobycia w Bogdance - przy-
pomniał Szlaga. " Kopalnia jest liderem. Chcemy być liderem koszto-
wym całej branży, nie tylko w Polsce, ale - nie bójmy się tego powie-
dzieć - i na świecie" – powiedział K.Szlaga 

W uroczystościach Barbórki w Bogdance uczestniczyli parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz regionalnych, samorządowcy. 
Najlepsze życzenia zarządowi kopalni i górnikom złożył listownie 
prezydent RP Andrzej Duda. "  Górnicy są społecznością wyjątkową, 
tak, jak wyjątkowy jest ich zawód, jak wyjątkowe znaczenie ma ich 
praca dla Polski. Świadczy o tym również historia i obecne sukcesy 
kopalni Bogdanka" - napisał prezydent. 
Życzenia górnikom nadesłali też m.in. marszałek Sejmu Marek Kuch-
ciński oraz premier Beata Szydło. 
Wyróżniającym się pracownikom 
kopalni wręczono odznaczenia 
państwowe i resortowe, akty 
mianowania na wyższe stopnie 
górnicze oraz honorowe kordzi-
ki i szpady. 
Spółka Lubelski Węgiel Bogdan-
ka wypracowała w III kwartale 
2017 r. przychody ze sprzedaży 
wynoszące 405 mln zł oraz zysk 
netto w wysokości 31,5 mln zł. 
Po trzech kwartałach 2017 r. jej 
udział w rynku sprzedaży węgla 
energetycznego kształtował się na 
poziomie 17,7 proc., a w rynku 
węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5 
proc. W całym roku planuje wydobycie około 9 mln ton węgla. 
Spółka zatrudnia około 4,5 tys. osób, wraz ze spółkami zależnymi - 
ponad 5 tys., a oprócz tego współdziała z Bogdanką jeszcze 1,5 tys. 
pracowników firm zewnętrznych.  

7.12.2017 Energia Serc z Eneą- 

kolędy i pastorałki w Gorzowie.  

W kościele pod wezwaniem Pierwszych Męczenników Polski w Go-
rzowie Wlkp. najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewali: Alicja 
Majewska, Hanna Gieda, Marek Piekarczyk, Grzegorz Wilk i 
Arka Noego.   
„Energia Serc” to cykl charytatywnych koncertów w czterech 
miastach Polski, których pomysłodawcą i producentem jest TVP3 
Poznań. W Szczecinie (2 grudnia), Gorzowie Wielkopolskim (7 
grudnia), Bydgoszczy (11 grudnia) i Lesznie (14 grudnia) za-
brzmiały najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Każdy koncer t to 
okazja, by pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Koncerty 
transmitowane były na antenach oddziałów regionalnych TVP,. 
Współorganizatorami koncertów były: Caritas, Enea oraz oddzia-
ły regionalne TVP. 
Dochód z koncertu  w Gorzowie Wlkp. przeznaczony został na 
gorzowskie hospicjum.  

Koncert można obejrzeć na stronie TVP 3.  
Link na naszej stronie –Menu –Aktualności. 

To nie jedyny akcent świąteczny zafundowany przez Enea  
dla Gorzowian: 
9 grudnia Gorzowski Stary Rynek rozbłysnął tysiącami światełek.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Iluminację świetlną, w piątkowy wie-
czór, uroczyście zapalił Jacek Wójcicki, 
prezydent Gorzowa i Sławomir  
Krenczyk, dyrektor  Depar tamentu 
Public Relations i Komunikacji Enei. 
Oprócz tradycyjnych lampek, dzięki 
Enei w Gorzowie pojawiło się kilkana-
ście dodatkowych, świątecznych ele-
mentów świetlnych.  

7.12.2017 O Energetyce Lubuskiej na WRDS. 
Kataklizm (Orkan Ksawery) jaki przeszedł nad Ziemią Lubuską 
na początku października, był głównym punktem obrad Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) jakie odbyło się w 
Zielonej Górze. Na zebranie WRDS zaproszono Dyrektorów Oddzia-
łów Dystrybucji Zielona Góra -Janusza Rumianowskiego i Go-
rzów Wlkp.-Edwarda Bułkowskiego. Dyrektorzy zapoznali zebra-
nych ze skutkami nawałnic jakie ostatnio przechodziły nad Ziemią 
Lubuską, oraz inwestycjami jakie mają ograniczyć w przyszłości skut-
ki podobnych wichur.  Jak podkreślili najgroźniejszy okazał się Orkan 
Ksawery, takich spustoszeń w infrastrukturze energetycznej nie 
notowano od 1945 r. W najbardziej kryzysowym momencie, po 
przejściu „Ksawerego”, od energii elektrycznej było odciętych ok. 
2 tys. miejscowości w woj. lubuskim. A Zielona Góra poznała co to 
jest blackout. Siła wiatru w porywach osiągała 170 km/h. 

Przy mikrofonie dyr.. OD Zielona Góra– Janusz Rumianowski 
 Wojewoda Lubuski -Władysław Dajczak podkreślił rolę straży 
pożarnej, która w tym okresie interweniowała ponad 2 tys. razy.  
Przedstawiciel NSZZ Solidarność –Krzysztof Gonerski podkreślił, 
że w relacjach medialnych po przejściu nawałnic skupiano się głównie 
na pracy strażaków, zapominając o bardzo ciężkiej pracy Energe-
tyków, związanej nie tylko z usuwaniem awarii ale i odbudową 
infrastruktury energetycznej. Nie tylko Elektromonterzy przez 
ponad tydzień pracowali często w ekstremalnych warunkach, na 
terenach podmokłych, trudno dostępnych, przy silnym wietrze, 
deszczu i chłodzie. Bardzo często oddelegowani do pracy poza 
swoim miejscem pracy i zamieszkania. Pracowali po 14 godzin na 
dobę, po to by odbiorcy mogli cieszyć się z powrotu energii  
elektrycznej.   

K. Gonerski- zapoznał też zebranych z 72 letnią historią Energety-
ki Lubuskiej, przedstawił najważniejsze fakty z tej histor ii. Przy-
pomniał miedzy innymi próbę likwidacji Oddziałów Dystrybucji z 
Gorzowa i Zielonej Góry z 2014 r. Podkreślił, że tak długi czas 
usuwania awarii wiąże się między innymi z wcześniejszą polityką 
stałego ograniczania kosztów,  ograniczaniu zatrudnienia (4 edycje 
Programu Dobrowolnych Odejść jakie przeprowadzono w grupie 
Enea), oraz standaryzacją, czyli likwidacją części Posterunków Ener-
getycznych. Zachęty finansowe spowodowały, że wielu fachowców 
pożegnało się z Eneą. Teraz to się mści. Odtwarzanie stanowisk, 
szczególnie na stanowiskach elektromonterów okazuje się bardzo 
trudne. Inni pracodawcy proponują lepsze warunki wynagradza-
nia- Enea nie jest już atrakcyjnym pracodawcą. Podkreślił, jak 
ważne jest aplikowanie na stanowiska w zarządach i radach nadzor-
czych w spółkach z GK Enea. Ma to wpływ między innymi na 
współfinansowanie przez Fundację Enea odbudowy zniszczonej 
infrastruktury energetycznej w województwach: wielkopolskim, 
kujawsko-pomorskim i pomorskim. Mimo, że skutki nawałnic  z 
sierpnia były wielokrotnie mniejsze (w porównaniu z Ksawerym), w 
sumie na pomoc tym samorządom przeznaczono ok. 1 milion zło-
tych. Niektóre gminy dostały nawet 100 tys. zł. Dlaczego samorzą-
dowcy z lubuskiego nie zwracają się o takie wsparcie ? Nie wiedzą  
nic o takich możliwościach ? 

Dyskutowano też o aktualnych problemach Enei i gmin współpracują-
cych z nią: dużych kosztach eksploatacji oświetlenia– szerokości 
wycinek, korytarzach przesyłowych, wskaźnikach niezawodności 
sieci, dostępem do infrastruktury energetycznej znajdującej się na 
prywatnych posesjach, niezawodnej łączności energetycznej, czasu 
potrzebnego na skablowanie linii napowietrznych. Burmistrz Gu-
bina powracając do „Ksawerego” przypomniał, że jego miejsco-
wość przez tydzień nie miała prądu, a za mostem na Odrze w Guben 
nie było żadnych przerw w dostawie energii elektrycznej... 
Inne tematy poruszane w WRDS: 
1. Przyjęto stanowisko w/s działań służących promocji i wsparcia 
kształcenia zawodowego. 
2.Rada wyraziła pozytywną opinię w/s projektu Lubuskiego Planu 
Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 r. 
3.W sprawach różnych, poruszono temat dobrych warunków za-
trudnienia, walki z umowami śmieciowymi w urzędach państwo-
wych i nie tylko. Temat bardzo szeroki będzie kontynuowany na 
następnym posiedzeniu WRDS. 

8.12.2017 W Operatorze o płacach,  
karpiu, RP, Ksawerym, sanatorium… 

 W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność (z 20.11.2017 r.) 
zarząd Operatora spotkał się ze związkami zawodowymi by roz-
mawiać o przyroście płac w 2018 r.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Główny temat spotkania nie był jednak rozpatrywany- zarząd wystą-
pił z propozycją podniesienia funduszu wynagrodzeń do właścicie-
la (ENEA S.A.), i bez odpowiedzi „mamusi” nie czuje się na siłach 
samemu kształtować politykę płacową w Operatorze. Strona spo-
łeczna rozumiejąc „pełną niezależność Operatora” nie chcąc się 
pastwić nad zarządem przyjęła ten fakt do wiadomości.  Tym bar-
dziej , że 12.12.2017 związki zawodowe mają się spotkać z zarządem 
Enea S.A.  
Inne tematy poruszone podczas spotkania: 
1.Karp Świąteczny. Przyjęto do wiadomości uzgodnienie korpora-
cyjne- wysokość nagrody na Święta Bożego Narodzenia. 750 zł. dla 
zatrudnionych 30.11.2017 i będących nadal w zatrudnieniu. Wy-
płata nagrody nastąpi razem z wypłatą za listopad 2017 r. Nagro-
dę otrzymają także osoby przebywające na urlopach rodziciel-
skich i świadczeniach rehabilitacyjnych. 
2.Sanatorium limit skierowań. Uzgodniono limit 500 skierowań. 
Podpisano też uzgodnienie uściślające kolejność przyznawania skiero-
wań do Sanatorium w Inowrocławiu. 
3.Nagrody za usuwanie skutków orkanu „Ksawery”. Zarząd wy-
płaci nagrody-ich wysokość zostanie ustalona 19 grudnia 2017 r. 
4.Regulamin Pracy aktualizacja. Projekt nowego Regulamin dosto-
sowano do wymogów SAP-a, oraz uwzględniono zgłoszone uwagi. 
Zmiany dotyczą między innymi:- ruchomego czasu pracy, -zasad 
dofinansowania do okularów ochronnych. Strona pracodawcy 
przygotowała też nowy załącznik do Regulaminu-„Monitoring miej-
sca wykonywania pracy”. Między innymi ze względu na zapisy 
typu: zdalna kontrola poczty mailowej, kontrola bilingów telefo-
nicznych- strona związkowa nie wyraża zgody na włączenie tego 
załącznika do RP Operatora. Strony parafowały projekt RP bez 
w/w załącznika. 12 grudnia 2017 ma nastąpić podpisanie nowego RP z 
mocą obowiązywania od 1.01.2018 r. 
5.Dekomunizacja Stacji Transformatorowych 15/04 kV.  Przedsta-
wiciele NSZZ Solidarność przypomnieli, że 2 września 2016 roku 
weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyj-
nych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Na terenie Operatora 
funkcjonują jeszcze nazwy stacji 15/04 kV-„Lenina” 
„Dzierżyńskiego” „Armii Czerwonej”. Zarząd temat załatwi kom-
pleksowo zmieniając również numerację stacji. 
6.Standaryzacja –etatyzacja Rejonów i Oddziałów Dystrybu-
cji. Do 19.grudnia 2017r. przedłużono termin opracowania doku-
mentu, na prośbę członków 3 zespołów (majątek, rozwój, pomiary) 
powołanych do przedstawienia zarządowi swoich propozycji. 
7.Standaryzacja wyposażenia Posterunków Energetycznych. 
Temat otwarty, trwa doposażenie PE zgodnie z przyjętymi standar-
dami. Wyposażanie w sprzęt ciężki jeszcze trochę potrwa. 

9.12.2017 O Puchar NSZZ Solidarność  
w Bowlingu. 

Już po raz dziewiąty zwolennicy integracji i aktywnego wypoczyn-
ku spotkali się by rywalizować o Puchary Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w Bowlingu. Tegoroczna 
edycja turnieju odbyła się w Gorzowie Wlkp. w kompleksie sportowo-

rekreacyjnym  „Słowianka”.  Zabawa była przednia, uczestnicy 
turnieju wkładali w swoje kulanie całą ambicje i wszystkie umiejętno-
ści by uzyskać jak najlepszy wynik. Zawodniczki i zawodnicy uzyski-
wali bardzo dobre wyniki, a wielu uczestników „strajkowało”.  Roze-
grano  dwie serie rzutów. O końcowej klasyfikacji  decydowała   

ostatnia kolejka. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali 
pamiątkowe puchary i dyplomy od Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Z kronikarskiego obowiązku podajemy zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach: 
 Najlepsze zawodniczki i zawodnicy turnieju: 
Kobiety: 
1.Katarzyna Cybulska -Posterunek Energetyczny Strzelce Krajeń-
skie -172  pkt.     2.Arleta Kopeć-Belowska- Centrala Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.-147 pkt.    3.Anna Ciszak- Centrala 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. -104 pkt. 
Mężczyźni : 
1.Jarosław Soniewski- 264 pkt. Posterunek Energetyczny Strzelce 
Krajeńskie-264 pkt.      2.Andrzej Gonerski- Centrala Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.-218 pkt.   3.Zenon Sobczyk – Rejon 
Dystrybucji Choszczno- 212 pkt. 

                                        K. Cybulska  J. Soniewski 
Najlepsze wyniki na jednym torze uzyskali: Katarzyna Cybulska -
106 pkt. i Jarosław Soniewski 163 pkt.- bardzo bobry wynik-

(rekord  należy do Adama Kulaszyńskiego -222 pkt. ) 
Jak widać z w/w wyników prym w tegorocznej edycji turnieju 
wiedli przedstawiciele PE Strzelce Krajeńskie. (BRAWO) 
Kolejny turniej Solidarności przeszedł do historii, do zobaczenia 
za rok na jubileuszowej X edycji Naszego Turnieju.  
Liczymy, że patologia zawarta w preliminarzu Wspólnej Działalności 
Socjalnej GK Enea, czyli, zakaz dofinansowania tego typu imprez 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie będzie miała 
już więcej miejsca…   Poniżej uczestnicy turnieju „Solidarności”. 

Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności. 

11-12.12.2017 Obradowała  
KK NSZZ Solidarność 

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu spotkali się Członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność (KK).  
Obrady odbyły się w sali konferencyj-
nej Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku. 
Zebranie KK rozpoczęło się od miłej 
uroczystości- uhonorowania tytułem „ 
Zasłużony dla NSZZ Solidarność” 
ks. Czesława Banaszkiewicza. 

(na zdjęciu po prawej). 
Gośćmi obrad byli: nowy Główny 
Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek 
i przewodniczący Rady Ochrony 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Pracy poseł Janusz Śniadek. Główny Inspektor  Pracy, zapowie-
dział ściślejszą współpracę ze związkami zawodowymi, w tym oczy-
wiście z „Solidarnością”. Zapowiedział kontynuację działań swojego 
poprzednika, Romana Giedrojcia, w tym szczególnie nowelizację 
ustawy o PIP. W tej kwestii szef „Solidarności” Piotr  Duda zapo-
wiedział wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy. Wśród wielu pytań do 
zaproszonych gości omówiono również tematy związane z ogranicze-
niem handlu w niedzielę oraz zmianami w rządzie. 

KK ustanowiła rok 2018 rokiem „Solidarności dla Niepodległej.” 

Przez cały przyszły rok Związek pod tym hasłem będzie angażował się 
w obchody stulecia odzyskania niepodległości. 
Członkowie Krajówki wysłuchali informacji z prac Prezydium, zespo-
łów KK, Rady Ochrony Pracy, Rady Dialogu Społecznego, Sekre-
tariatów Branżowych i Zarządów Regionów. 
Rozmawiano o aktualnych problemach związku, terminach spotkań 
KK w 2018 r., oraz sprawach wewnątrzzwiązkowych.  

Od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 
( zdjęcie powyżej) rozpoczął się drugi, uroczysty dzień obrad KK. Po tej 
uroczystości członkowie KK udali się do historycznej Sali BHP na 
spotkanie opłatkowe (zdjęcie poniżej). 

„ Ludzie Solidarności, szczególnie tu w Gdańsku, tę solidarnościową 
ideę społeczną, zdefiniowaną przez św. Jana Pawła II wprowadzili w 
życie. Ona wyprowadziła nas z niewoli do wolności. Dzisiaj zmagamy 
się, aby tę wolność dobrze zagospodarować”– powiedział podczas 
spotkania opłatkowego bp Wiesław Szlachetka.  
Szef Związku Piotr Duda przypomniał, że w zeszłym roku w grudniu 
cieszyliśmy się z przywrócenia wieku emerytalnego, a teraz cieszy-
my się z ograniczenia handlu w niedzielę- „To wielki sukces  
Solidarności”. W tym kontekście podziękował wszystkim, którzy 
wspierali „Solidarność” w tej walce. Patrząc na ks. Biskupa po-
dziękował też Kościołowi.  
Jak dodał „Solidarność” jest konsekwentna i jednoznaczna.  Dlatego 
jak głosi nasze hasło –  
„I tak… wygramy”. 

12.12.2017  Nie tylko o płacach w Enea S.A. 
W Poznaniu rozpoczęto rozmowy celem ustalenia polityki płacowej w 
Enea S.A. w 2018 r. Strony dyskutowały i argumentowały swoje  
stanowiska dotyczące kwoty przyszłorocznych regulacji płacowych.  

Zarząd ( na zdjęciu powyżej)  jak co roku omówił wynik finansowy 
GK Enea z góry uprzedzając , że mimo dobrych wyników, rok 
przyszły będzie obarczony kolejnymi inwestycjami w sektorze 
wytwarzania i wydobycia , co z góry skazuje GK Enea na kolejne 
dość znaczące wydatki.  Zarząd zaproponował, by kwota przyszło-
rocznych regulacji płacowych nie była niższa od tegorocznej. Stro-
na społeczna zaapelowała do zarządu jako właściciela pozostałych 
Spółek Grupy Kapitałowej by uzgodniona w trakcie negocjacji kwota 
przeszeregowań była wyznacznikiem dla pozostałych zarządów w 
GK . Wniosek ten jest podyktowany doświadczeniami z lat ubie-
głych, gdzie zarządy wspomnianych Spółek i tak opierały się na 
uzgodnieniach przyjętych u „MAMUSI” . Co do sposobu podziału 
przyjętej kwoty, to ta kwestia jak najbardziej powinna być uzgadniana 
osobno w poszczególnych Spółkach. Strona społeczna zaproponowała, 
by kwotą wyjściową na przyszłoroczne regulacje płacowe była kwota 
nie mniejsza niż 300 zł do płacy zasadniczej . J ednak mając na 
uwadze wciąż nie załatwioną sprawę wyrównywania dysproporcji 
płacowych w GK , oraz coraz bardziej spadające notowania atrakcyj-
ności GK Enea na rynku pracy , co wiąże się z coraz większymi pro-
blemami w pozyskiwaniu nowych pracowników , strona społeczna 
uważa, że  kwota 500zł na etat dawałaby możliwość rozpoczęcia wy-
równywania dysproporcji płacowych oraz odbudowy marki Enea 
na rynku pracy. Zarząd przyjął sugestię strony społecznej i roz-
waży te propozycje. 
 W pozostałej części spotkania dyskutowano na temat Systemu Oceny 
Pracowniczej (SOP). Spotkanie poświęcone SOP odbędzie się w 
styczniu 2018 r. Rozmawiano także o konieczności nowelizacji 
zapisów ZUZP. Po wyczerpaniu tematyki spotkania roboczego , a 
przy okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia , Zarząd zapro-
ponował wspólne przełamanie się opłatkiem i skorzystanie z poczę-

stunku złożonego z potraw 
wigilijnych. 

13.12.2017  
Emerytki  

<Maria Gonta  
i Bożena Mielnik.> 

Do szczęśliwego grona 
osób, które doczekały 
emerytury w Grupie Enea 
dołączyły Młodsze Specja-

listki ds. Księgowości Ogólnej z Gorzowa Wlkp.- Maria Gonta i 
Bożena Mielnik. Obie Koleżanki swoją długoletnia pracą zasłużyły 
już na emeryturę. Maria Przepracowała 42 lata z czego 30 w ener-
getyce, a Bożenka 42 lata w energetyce.  

Okolicznościowe, pożegnalne spotkanie odbyło się w świetlicy  
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
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W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli byli i obecni współpracowni-
cy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność, związku do którego 
Koleżanki należą. Jak zwykle przy takich okazjach były wspo-
mnienia, życzenia, poczęstunek, prezenty i tradycyjne STO LAT.  
Marii i Bożence życzymy wszystkiego na nowej drodze życia, oraz 
zapraszamy do działalności w coraz większym Kole Emerytów i 
Rencistów działającym przy Naszej Organizacji. 

13.12.2017 Gorzów Wlkp.- 
36 rocznica wojny z Narodem. 

36 lat temu sowiecki generał Jaruzelski wypowiedział wojnę  
Narodowi i wprowadził stan wojenny. 

W intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego w Kościele p.w. Św. 
Stanisława Kostki i Św. Antoniego z Padwy w Gorzowie Wlkp. 
odprawiona została  Msza Święta. Liturgii przewodniczył kapelan 
gorzowskiej „Solidarności” ks. Andrzej Szkudlarek. J ak podkre-
ślił pierwszy raz Msza w intencji ofiar stanu wojennego była odpra-
wiona nie w Katedrze (Katedra po pożarze z 1.07.2017 r. nadal jest 
zamknięta). Podczas kazania kapelan przypomniał wiele faktów z 
tragicznego okresu stanu wojennego:  
„Opór przeciw samozwańczej, nawet w świetle prawa PRL-u władzy 
stanu wojennego był najsilniejszy w wielu miastach Polski. Obok 
Gdańska, Warszawy, Wrocławia, Katowic wymieniano często Go-
rzów Wlkp. Byliśmy w czołówce. Wielu z nas pamięta, w nocy z 12 na 
13 grudnia 1981 r. internowano z naszego regionu ok. 80 osób po-
wiązanych ze strukturami "Solidarności" „- mówił w kazaniu ks. An-
drzej Szkudlarek. Wspominał, jak  wieczorem 13 grudnia przyj-
mował na przechowanie "Solidarnościowe" sztandary z gorzow-
skich zakładów. Po 36 latach sztandary przypomniały minione 
wydarzenia pomimo, że wiele zakładów, m.in.: Ursus, Stilon, Sil-
wana, Przemysłówka, WSS Społem zostało zlikwidowanych. 
Zwracając uwagę na zaangażowanie robotników i ogromną odwagę, 
ks. Szkudlarek opowiedział przeżycia uczestniczki brutalnej pacyfika-
cji strajku w Gorzowskim Ursusie: „Bezbronnym robotnikom 
oddziały MO zorganizowały "ścieżkę zdrowia". Szpaler uzbrojonych w 
gumowe pałki funkcjonariuszy bił ludzi biegnących po rozrzuconych 
oponach. Kobieta opowiadała, że po paru krokach potknęła się na 
oponach, próbowała się podnieść, milicjanci bili ją po całym ciele i 
kopali. Po latach okazało się, że "ścieżka zdrowia" była oddolną inicja-
tywą gorzowskich funkcjonariuszy MO…” 

„W grudniową noc w sposób gwałtowny i bolesny został zadany cios, 

rana, która powiedzmy szczerze, krwawi do dzisiaj, ale nie była to 
rana śmiertelna. Nie można zadać rany śmiertelnej, temu co jest 
nieśmiertelne. Nie można uśmiercić nadziei, a "Solidarność" była i jest 
nadzieją milionów Polaków. Nadzieją tym silniejszą o ile zespoloną z 
Bogiem przez ofiarę i modlitwę” - mówił ksiądz kapelan. 

Na zakończenie Mszy wszyscy odśpiewali  
„BOŻE, COŚ POLSKĘ” i „Mury” Jacka Kaczmarskiego. 

Po Mszy jej uczestnicy w asyście 11 Pocztów Sztandarowych przema-
szerowali Pod Katedrę pod Biały Krzyż Solidarności. Uczestnicy 
wydarzeń z 13.12.1981 r. w krótkich wystąpieniach na podstawie 
własnych doświadczeń przypomnieli zebranym czym był stan wo-
jenny w Polsce i Gorzowie Wlkp. Na zakończenie złożono wieńce, 
wiązanki , zapalono znicze i odśpiewano  
„Jeszcze Polska nie zginęła”. 

13.12.1981 Stan wojenny 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku 70 
tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, 
kilkanaście tysięcy SB-eków wyposażo-
nych w 1396 czołgów i blisko dwa tysiące 
transporterów opancerzonych, a także 
pałki i pospolite łomy do wyważania drzwi, 
ruszyło na rozkaz niedemokratycznej, na-
rzuconej Polakom władzy rozprawić się z 
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wolnościowymi i demokratycznymi aspiracjami społeczeństwa. Znik-
nąć miała Solidarność, organizacja będąca emanacją tych marzeń i 
aspiracji.W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano radio i telewi-
zja nadały wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym poin-
formował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa 
stanu wojennego na terenie całego kraju.10 tysięcy funkcjonariuszy 
milicji i SB wzięło udział w Akcji „Jodła”, której celem było za-
trzymanie i umieszczenie w uprzednio przygotowanych aresztach i 
więzieniach działaczy Solidarności oraz przywódców opozycji, uzna-
nych za "groźnych dla bezpieczeństwa państwa". 

Tej samej nocy, w ramach operacji "Azalia" siły porządkowe MSW i 
WP zajęły obiekty Polskiego Radia i Telewizji oraz zablokowały w 
centrach telekomunikacyjnych połączenia krajowe i zagraniczne. Za-
raz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach 
i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonar iuszy milicji i 
SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszyst-
kie obiekty radia i telewizji. Główne uderzenie nastąpiło w Gdań-
sku, gdzie w sobotę zebrała się Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" 
i gdzie w związku z tym przebywało wielu działaczy i doradców 
związkowych. W ciągu nocy zatrzymano w Gdańsku około 30 człon-
ków Komisji Krajowej i kilku doradców. 
14 grudnia rozpoczęły się niezależnie od siebie strajki okupacyjne w 
wielu dużych zakładach przemysłowych. W sumie strajk podjęło 199 
zakładów.  W 40 doszło do brutalnych pacyfikacji strajków, przy 
użyciu oddziałów ZOMO i wojska. W Gorzowie Wlkp. spacyfiko-
wano strajk w Zakładach Mechanicznych „URSUS”.  Na Górnym 
Śląsku górnicy stawili czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni 
Węgla Kamiennego "Wujek" w trakcie kilkugodzinnych walk 
milicjanci użyli broni palnej, zabijając 9 górników.    
23 grudnia przy wsparciu czołgów i desantu ze śmigłowców udało się 
stłumić strajk w Hucie "Katowice". Najdłużej trwały strajki w 
kopalniach "Ziemowit" (do 24 grudnia) i "Piast" (do 28 grudnia), 
w których górnicy zdecydowali się prowadzić protest pod ziemią. W 
ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i 
ośrodkach internowania znalazło się ok. 5000 osób. Ogółem, w 
okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 
osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. 
Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjedno-
czone i inne kraje zachodnie. 23 grudnia 1981 r . prezydent USA 
Ronald Reagan ogłosił sankcje ekonomiczne wobec PRL, a kilka 
dni później podał do wiadomości, iż obejmą one także Związek So-
wiecki, który jego zdaniem ponosił "poważną i bezpośrednią odpowie-
dzialność za represje w Polsce". W ciągu następnych tygodni do 
sankcji ekonomicznych przeciwko Polsce przyłączyły się inne kraje 

zachodnie. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a 
zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Dokładna liczba osób, które w 
jego trakcie poniosły śmierć nie jest znana. Przedstawiane listy ofiar 
liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk. Nieznana pozostaje 
również liczba osób, które straciły w tym okresie zdrowie na skutek 
prześladowań, ścieżek zdrowia, bicia w trakcie śledztwa czy też 
podczas demonstracji ulicznych. 
 Pomysłodawcami i głównymi oprawcami stanu wojennego byli 
generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak. 

W. Jaruzelski  odpowiedzialny za grudzień 
1970 i grudzień 1981  nie został skaza-
ny  ( nie był w stanie stawiać się do Sądu z 
powodów zdrowotnych). Sowiecki generał 
żył sobie dobrze na generalskiej emerytu-
rze ( 6 tys. zł.) Prezydent Komorowski 
mianował Jaruzelskiego swoim doradcą ds. 
rosyjskich i zaprosił go do prac w Biurze 
Bezpieczeństwa Narodowego. Komuni-
styczny generał zmarł 25.05.2014 r. Generał 
Jaruzelski to człowiek, który sam przyczynił 
się do wielu ludzkich tragedii, a przez jego 
działania przemiany w Polsce zostały za-

trzymane na wiele lat.   
Drugi bandyta Czesław  
Kiszczak zmarł 25.11.2015 r.   w War-
szawie w wieku 90 lat. Polityczna droga 
Czesława Kiszczaka spleciona była z 
wojskiem, służbami specjalnymi i Woj-
ciechem Jaruzelskim. Do Polskiej Par tii 
Robotniczej wstąpił tuż po powrocie z 
robót w III Rzeszy. PPR skierowała go do 
armii, a w niej trafił do kontrwywiadu. 
Działał w Londynie, później w kraju i 
awansował - osiągając stanowiska szefa 
zarządu wywiadu, a potem całej Wojsko-
wej Służby Wewnętrznej. To właśnie 
wtedy zaczął być kojarzony  z Wojciechem Jaruzelskim. Silne 
więzy Jaruzelskiego i Kiszczaka dały o sobie znać, gdy ten ostatni 
został szefem MSW i prawą ręką szefa partii i rządu w siłowej rozpra-
wie z "Solidarnością". Czesław Kiszczak obok Jaruzelskiego był jed-
nym z głównych planistów i realizatorów operacji wprowadzenia 
stanu wojennego. To podległe jemu służby przez całe lata 80 pro-
wadziły jawne i tajne działania wymierzone w opozycje, to je obciąża-
ją tajemnicze śmierci i brutalne działania wymierzone w solidarno-
ściowe podziemie. 
Był  jednym z głównych pomysłodawców i uczestnikiem rozmów w 
Magdalence i prac Okrągłego Stołu w 1989 r.  W ostatnich latach 
swojego życia Kiszczak był najbardziej kojarzony z ciągnącymi się 
latami procesami sądowymi w związku z jego komunistyczną dzia-
łalnością. W 2008 roku kolejny już sąd uznał, że były szef polskie-
go MSZ ponosi "winę nieumyślną" za przyczynienie się do śmierci 
górników w kopalni "Wujek", a potem umorzył tę sprawę. W 
2011 roku warszawski Sąd Okręgowy go uniewinnił. Rok później, w 
styczniu 2012 roku, ten sam sąd w procesie dot. stanu wojennego 
uznał Kiszczaka winnym członkostwa w związku przestępczym o 
charakterze zbrojnym, skazując go na 4 lata pozbawienia wolności, ale 
łagodząc wyrok do 2 lat ze względu na amnestię z 1989 roku. Do-
datkowo, przez podeszły wiek skazanego oraz jego stan zdrowia, wy-
rok zawieszono na 5 lat. 
IPN zarzucał mu także przekroczenie uprawnień przez utrudnianie i 
kierowanie na fałszywe tory śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia 
przez milicję Grzegorza Przemyka w 1983 r. Śledztwo zostało 
później umorzone z powodu przedawnienia karalności. Zamieszany 
był też w zabójstwo  ks. Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r. 
Twierdził, że zabójstwo kapelana podziemnej "Solidarności" było 
prowokacją wymierzoną i w niego, i w gen. Jaruzelskiego.  
18.02.2016 r. wdowa po gen. Kiszczaku otrzymująca co miesiąc 7,5 
tys. zł renty po mężu, za 90 tys. zł. próbowała sprzedać Instytutowi 
Pamięci Narodowej  dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy –TW Bo-
lek. Kiszczak nawet z za grobu  gra „teczkami”. Postulat Solidar-
ności o obniżenie rent i emerytur byłym SB-kom został przyjęty 
przez Sejm i obowiązuje od X 2017 r. Od razu podniósł się krzyk 
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środowiska SB-ków, że za 2053 zł. (średnia emerytura w Polsce w 
2017 r.) nie da się żyć!!! Protestowali nawet w tej sprawie przed 
Sejmem. 

 

W 2015 r. Porozumienie  
Organizacji Kombatanckich i 
Niepodległościowych w  
Krakowie (POKiN) zaapelo-
wało o to by Jaruzelskiego i 
Kiszczaka zdegradować do 
stopnia szeregowego.  
Apel o podjęcie stosownych 
działań został zawarty w li-
ście, jaki wysłano do prezy-
denta Bronisława Komo-
rowskiego oraz ministra 
obrony Tomasza Siemonia-
ka. Poprzednia władza nie 

podjęła jednak tego tematu. Może obecna doprowadzi temat do końca, 
i zdegraduje sowieckich generałów. 

15.12.2017 Opłatkowo-wyborcze  
spotkanie Koła Emerytów i Rencistów. 

Zgodnie z  długoletnią tradycją członkowie Koła Emerytów i Renci-
stów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. spotykają się w okresie przedświątecznym z 
koleżankami i kolegami. Nie inaczej było i w tym roku. Zgodnie z 
Polską tradycją spotkanie rozpoczęło odczytanie Ewangelii Św. Łuka-
sza, później był opłatek, życzenia oraz poczęstunek złożony z po-
traw wigilijnych. Wspólny śpiew kolęd wprowadził zebranych w 
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie było też okazją do 
wspomnień i zadumą nad jakże szybko przemijającym czasem.  

Podczas spotkania przywita-
no nową członkinię Koła – 
Alicję Łazarczyk, która od 
października przeszła na 
zasłużoną emeryturę. Alicji 
życzymy wszystkiego naj-
lepszego na nowej drodze 
życia i zapraszamy do ak-
tywnej działalności w coraz 
większym Kole Emerytów i 
Rencistów. 
                                            

W części roboczej spotkania zebrani dokonali wyboru władz Koła na 
kadencję 2018-2022. Wyniki wyborów:  Przewodnicząca Koła 
została ponownie wybrana Grażyna Zych. Skład Prezydium uzupeł-
nili Jan Kosicki, Zbyszek Kunik.  Delegatami na Zjazd Delegatów 

Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. zostali wybrani: -
Grażyna Zych, Jan Kosicki, Zbyszek Kunik.                                                             
W sprawach różnych zebrani  z zainteresowa-
niem wysłuchali informacji o tym co się dzieje 
w ich dawnym zakładzie pracy. Krytycznie 
oceniono przyjęte w 2017 r. zasady Wspól-
nej Działalności Socjalnej w GK Enea, które 
dyskryminują byłych Pracowników.     

16.12.2017 Pacyfikacja Ursusa -36 rocznica.        

16 grudnia 1981, o czwartej nad ranem oddziały  ZOMO, wojska i 
milicji obywatelskiej wkroczyły na teren Zakładów Mechanicz-
nych „URSUS” w Gorzowie Wlkp. , w których odbywał się strajk 
przeciwko wprowadzonemu 13 grudnia 1981 r. stanowi wojennemu.. 
Pracownicy Ursusa domagali się zakończenia stanu wojennego oraz 
wypuszczenia aresztowanych i internowanych  działaczy NSZZ 
"Solidarność". W strajku uczestniczyło 1200 osób w ciągu dnia (w 
momencie pacyfikacji  600). Do likwidacji strajku użyto:-682 
funkcjonariuszy milicji obywatelskiej w tym również ZOMO, -
1632 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,-1 czołg –T 54,-3 
transportery opancerzone,-3 więźniarki. 
Po strajku zatrzymano 81 osób. „Ścieżka zdrowia” urządzona 
przez ZOMO-wców do prowadziła do ciężkiego pobicia 33 osób (tyle 
osób zostało hospitalizowanych). Za organizację strajku 15 osób 
skazano na wyroki od 10 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 
28 osób zostało skazanych przez kolegia na grzywnę 4000 zł, a 
jedna dostała miesięczny areszt. Wiele osób zwolniono dyscypli-
narnie z pracy, i wręczono „wilczy bilet”. 
 

 Od 2006 roku strajk w ZM Gorzów  upamiętnia pamiątkowa tabli-
ca, którą z inicjatywy działaczy Solidarności umieszczono na ścia-
nie jednej z hal byłych Zakładów Mechanicznych. Na tablicy widnieje 
napis: „WSPOMNIJ LUDZI , KTÓRZY ODWAŻNIE WYRAZI-
LI WIERNOŚĆ IDEAŁOM SOLIDARNOŚCI 15-16 GRUDNIA 
1981 ROKU NA TERENIE ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH 
URSUS”. Oraz cytat  „MIELIŚMY ODROBINĘ NIEZBĘDNEJ 
ODWAGI”-ZBIGNIEW HERBERT. 16 grudnia 2006”. 

Jak co roku przy pamiątkowej tablicy stawili się „Ludzie Solidarno-
ści” ( na zdjęciu powyżej): Kapelan  Gorzowskiej Solidarności- Andrzej 
Szkudlarek, uczestnicy strajku z 1981 r. oraz 10 Pocztów Sztanda-
rowych ( w tym również  ZM Ursus). Wspólna modlitwa i wiązan-
ki kwiatów uczciły pamięć wszystkich ofiar stanu wojennego oraz 
tych co „ Mieli odrobinę niezbędnej odwagi, i Szli  
wyprostowani, wśród tych co na kolanach”. 
Również 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji  Kopalni Węgla 
Kamiennego "Wujek" milicja użyły broni palnej, zabijając 9 gór-
ników (Na miejscu w kopalni zginęło siedmiu z nich: Józef Czekal-
ski, Józef Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, 
Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach w wyniku 
odniesionych obrażeń zmarli kolejni dwaj: Joachim Gnida i  
Jan Stawisiński.   

Cześć i Chwała Bohaterom walczącym o Wolną Polskę.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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XXXXVII rocznica  
Wydarzeń Grudniowych na 

Wybrzeżu  
Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 
grudnia 1970, wystąpienia robotnicze 
(strajki, wiece, demonstracje) w miastach 
Wybrzeża, głównie w Gdyni Gdańsku i 

Szczecinie , wynikające z pogarszającej się sytuacji społecznej, gospo-
darczej i politycznej kraju. Bezpośrednim pretekstem do wydarzeń 
grudniowych stało się ogłoszenie 13 grudnia podwyżki artykułów 
żywnościowych (m.in. mąki i mięsa). W odpowiedzi 14 grudnia 
rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który 15 grudnia rozszerzył 
się także na Stocznię Gdyńską, Port Północny i Stocznię Remontową 
w Gdańsku. Robotnicy powołali Międzyzakładowy Komitet Strajko-
wy. Na ulicach Trójmiasta strajkujący sformowali wielotysięczne 
demonstracje. Rozpoczęły się walki z oddziałami Milicji Obywa-
telskiej (MO), podpalono Komitet Wojewódzki PZPR. 
W. Gomółka  podjął decyzję o użyciu broni palnej przez oddziały MO 
i wprowadzeniu do Trójmiasta jednostek Wojska Polskiego (WP) pod 
dowództwem G. Korczyńskiego (25 tys. żołnierzy oraz 1300 czołgów 
i transporterów opancerzonych). 16 grudnia przedstawiciele strajku-
jących zawarli porozumienie z władzami miasta, ale już w nocy zostali 
aresztowani. 17 grudnia oddziały MO i WP (po apelu telewizyjnym 
wicepremiera S. Kociołka) otworzyły ogień do robotników udających 
się do pracy w Stoczni imienia Komuny Paryskiej, na skutek czego 
zginęło lub zostało rannych setki osób. 

16 grudnia strajki rozpoczęły się w Elblągu i Słupsku, 17 grudnia 
w Szczecinie. Po spacyfikowaniu buntu na Wschodnim Wybrzeżu 
(do 18 grudnia), główne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, w 
którym także utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
(przewodniczący M. Dopierała), kierujący strajkiem generalnym. 
Do zamieszek na mniejszą skalę doszło także w Krakowie i Wał-
brzychu, strajki zaś wybuchły w Warszawie, Wrocławiu, Nysie, 
Białymstoku i Oświęcimiu. 
22 grudnia w Szczecinie podpisano porozumienie, w którym robotni-
kom gwarantowano m.in. wycofanie podwyżek, podniesienie płac, 
nierepresjonowanie uczestników strajków i ukaranie winnych za spo-
wodowanie ofiar. Według oficjalnych źródeł na Wybrzeżu 
zginęło 45 osób (w tym 1 żołnierz i 2 milicjantów), 1165  
zostało rannych, aresztowania objęły 2-3 tys. osób 

18.12.2017 Świątecz-
na pomoc. 

„Solidarność - to znaczy: 
jeden i drugi, a skoro 
brzemię, to brzemię 

 niesione razem, we  
wspólnocie” stosując w prak-
tyce nauki Św. Jana Pawła II, 
co roku wyszukujemy rodzin, 
które znalazły się w ciężkiej 

sytuacji życiowej. Po wprowadzeniu programu 500 + strefa ubóstwa 
znacznie się zmniejszyła, jednak rodzin, które potrzebują pomocy 

nadal jest bardzo dużo. 

W tym roku  Komisja Podzakładowa NSZZ  Solidarność  Enea 
Gorzów zdecydowała o udzieleniu pomocy rodzinie z  terenu dzia-
łania Komisji Wydziałowej  z Dębna (w tamtym roku z Sulęcina). 
Naszą pomoc skierowaliśmy do samotnej Babci wychowującej troje 
wnuków. Rencistka Pani Elżbieta opiekuje się Przemkiem Wikto-
rią i Kamilem. Zakupiliśmy ar tykuły żywnościowe , słodycze, 
sprzęt AGD, oraz odzież. Do tych prezentów dołączyliśmy komiks o 
Janie Pawle II , książkę o historii NSZZ Solidarność, płyty CD i DVD 
z kolędami oraz kalendarz na nowy rok. Sprawdziliśmy też wiedzę 
młodego pokolenia na temat NSZZ Solidarność, ks. Jerzego Popie-
łuszki oraz Jana Pawła II. Po spotkaniu wiedza ta na pewno jest 
większa. Wspólne odśpiewanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem” 
oraz życzenia zakończyły wizytę u Pani Elżbiety. 

Refleksja po spotkaniu:    Uśmiech na twarzy i radość w 
oczach dziecka- BEZCENNE. 

18.12.2017 Opłatek  
w Enea Serwis Oddział Zachód. 

W restauracji Gracja w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie świą-
teczno-noworoczne Pracowników Enea Serwis Oddział Zachód. Na 
spotkaniu obecni byli V-ce Prezes Enea Serwis Piotr Bogusławski, 
Dyrektor Oddziału Zachód Artur Pożarycki, Dyrektor Rejonu Łukasz 
Sobczak. Okolicznościowe życzenia pracownikom złożyli obaj 
dyrektorzy. Przedstawiciel Zarządu przekazał życzenia świąteczne 
oraz wyrazy podziękowania za wkład i za zaangażowanie w usuwaniu 
awarii sierpniowych oraz październikowych płynących od Prezesa 
Zarządu Enea Operator. Jako że takie spotkania mają już swoja trady-
cje to po przysłowiowym śledziku i barszczu z uszkami odśpiewano 
kolędy. Przywilej zaśpiewania dwóch pierwszych kolęd zawsze pada 
na nowo zatrudnionych w spółce. Nowi pracownicy sprostali  
wyzwaniu. 

19.12.2019 Opłatek z Biskupem w OD Gorzów 

Zgodnie z wieloletnią tradycją Pracownicy oraz Emeryci z terenu 
działania Oddziału Dystrybucji Gorzów w okresie przedświątecz-
nym spotykają się z Biskupem Adamem Dyczkowskim.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Tegoroczne 19 spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym  
 Zdroisk 

Organizatorem  opłatkowego spotkania było Katolickie Stowarzysze-
nie Energetyków Nazaret. W okolicznościowym spotkaniu uczestni-
czył proboszcz  parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w 
Gorzowie Wlkp. ks. Grzegorz Polowczyk. Obowiązki gospodarza 
pełnił  Dyrektor OD Gorzów Edward Bułkowski .   

Był opłatek, potrawy wigilijne, życzenia oraz  wspólne śpiewanie 
kolęd przy akompaniamencie gitary na której grał  Bp. A. Dycz-
kowski. Zebrani pamiętali też o zbliżających się imieninach oraz 
85 urodzinach Biskupa Adama. Były prezenty, życzenia oraz tr a-
dycyjne STO LAT. Nieoczekiwanie dla wszystkich talentem wokal-
nym i umiejętnością gry na gitarze błysnął  Dyr. E Bułkowski-, 
który zaśpiewał dla Biskupa „Modlitwę” -balladę Bułata  
Okudżawy (zdjęcie poniżej). 

 Miła atmosfera wprowadziła wszystkich w nastrój zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia. 

19.12.2017 Nowy blok energetyczny oddany do 
użytku w Kozienicach. 

Grupa Enea oficjalnie odda-
ła do użytku nowy blok 
węglowy na parametry 
nadkrytyczne o mocy 1075 
MW w Elektrowni Kozie-
nice. Przedstawiciele Enei 
oraz firm wykonawczych w 
obecności premiera  
Mateusza Morawieckiego 
( na zdjęciu po lewej). podpi-
sali protokół przekazania 
inwestycji do eksploatacji.  

Jest to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie.  
B11, bo tak nazywa się w skrócie nowy blok, to największa inwe-
stycja Grupy Enea. Wysokosprawna jednostka energetyczna ma 
moc 1075 MW brutto. 
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii na 
parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność na poziomie 45,6 
proc., co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 25 
proc.w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych wę-
glem kamiennym. 
Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie projektu 
kotła, turbiny i generatora nowego bloku w Elektrowni Kozienice, 
pozwalają na wytworzenie tej samej ilości energii elektrycznej przy 
mniejszym zużyciu paliwa, którym jest węgiel kamienny. Pozwala to 
na osiągnięcie przez B11 najlepszych parametrów środowisko-
wych oraz zoptymalizowanie kosztów wytworzenia energii. 
Moc 1075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspo-
zycyjność bloku na poziomie ponad 92 proc. sprawiają, że B11 jest 
rekordzistą w historii krajowej energetyki. Blok jest jednocześnie 
jedną z największych i najsprawniejszych instalacji tego typu na 
świecie. Blok zwiększa moc wytwórczą Elektrowni Kozienice w 
Świerżach Górnych o 1/3 do poziomu około 4.000 MW, co ma po-
zwolić Enei Wytwarzanie osiągnąć 13 proc. udziału w rynku pro-
dukcji energii elektrycznej w Polsce. Nowa jednostka wytwórcza 
przedłuży funkcjonowanie elektrowni o co najmniej 40 lat.  
Budowa bloku o mocy 1075 MW rozpoczęła się w 2012 roku, kamień 
węgielny pod B11 wmurowano 21 listopada. Wykonawcą inwesty-
cji było konsorcjum wykonawcze złożone z Mitsubishi Hitachi Power 
Systems Europe GmbH (MHPSE) - jednego ze światowych liderów w 
zakresie instalacji wytwórczych energii elektrycznej i Polimex-

Mostostal - krajowego lidera w zakresie realizacji inwestycji energe-
tycznych i infrastrukturalnych. Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Group dostarczyła kocioł wraz z zasobnikami węgla, młynami, urzą-
dzeniami kontroli procesu spalania. 
Turbina i generator, które są sercem nowego bloku, wraz z komponen-
tami oraz urządzenia oczyszczania spalin pochodzą od japońskiej fir-
my macierzystej Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. Polimex-

Mostostal odpowiedzialny był za kluczowe prace konstrukcyjne, bu-
dowlane i wykończeniowe.  
W szczytowym momencie na placu budowy pracowało jednocześnie 
3,2 tys. specjalistów. Cała inwestycja złożona była z około 30 tys. 
szczegółowych zadań. Ich precyzyjne wykonanie sprawiło, że dziś, po 
wielu zakończonych sukcesem testach i próbach, cała skomplikowana 
instalacja produkuje energię elektryczną.  
Nowa jednostka zwiększyła moce wytwórcze Grupy Enea do 6,2 GW. 
Sama Elektrownia Kozienice zwiększyła moc zainstalowaną o 1/3 - do 
poziomu około 4 tys. MW. 13 proc. produkowanej w Polsce energii 
będzie pochodziło właśnie z Elektrowni Kozienice, drugiej co do 
wielkości elektrowni w kraju. 

20.12.2017 Świątecznie w Operatorze. 

W Poznaniu w Rezydencji Solei odbyło się świąteczne spotkanie Enea 
Operatora. Niestety w spotkaniu nie mógł uczestniczyć prezes 
Operatora Andrzej Kojro. (wyjazd służbowy do Warszawy). Za-
stępcy prezesa podsumowali mijający rok, podziękowali wszystkim za 
duży wkład pracy, który skutkuje bardzo dobrymi wynikami. 
Szczególne podziękowania skierowano dla tych , którzy uczestni-
czyli w usuwaniu skutków nawałnic jakie w tym roku nawiedziły 
Operatora. Przekazano informację, że zostaną uruchomione na-
grody dla osób najbardziej zaangażowanych przy usuwaniu skutków 
orkanu „Ksawery”. Na spotkanie przybyli również przedstawicie-
le Enea S.A. prezes Mirosław Kowalik (Przewodniczący Rady Nad-
zorczej Operatora) oraz Zbigniew Piętka.  
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M. Kowalik w krótkim wystąpieniu również podziękował wszyst-
kim za duży wkład pracy włożony w usuwanie skutków nawałnic.  
Jak zwykle przy okazji spotkań świątecznych, były życzenia, opłatek 
oraz poczęstunek przygotowany przez organizatorów.  
Zabrakło tylko kolęd.  

22.12.2017 Kontrola OIP w Enea Centrum. 

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy (OIP) z Poznania zaprosiła 
przedstawicieli Związków Zawodowych i Społecznej Inspekcji Pracy 
do Poznania. Pani Inspektor Joanna Markiewicz poinformowała, że 
właśnie rozpoczyna kolejną kontrolę w Enea Centrum. Kontrola ma 
dotyczyć wykonywania zaleceń Społecznej Inspekcji Pracy, oraz kon-
troli wykonania zaleceń i wniosków z poprzedniej kontroli OIP. 
Strona społeczna przekazała swoje sugestie dotyczące kontroli. Przed-
stawiciele NSZZ Solidarność zasugerowali rozszerzenie kontroli o 
wykonanie zaleceń i wniosków z kontroli przeprowadzonej prze 
Główną Inspekcję Pracy, i przekazali protokół z tej kontroli. J. 
Markiewicz udostępniła swoje dane kontaktowe, w celu przekazy-
wania indywidualnych przypadków łamania prawa pracy.  
Przypadki takie, można zgłaszać do związków zawodowych 
(dyskrecja zapewniona). 

27.12.2017 Rezygnacja  
przewodniczącej RN Enea S.A. 

Małgorzata Niezgoda zrezygnowała z pełnienia funkcji członka 
rady nadzorczej Enei ze skutkiem na dzień 27 grudnia 2017.  
Małgorzata Niezgoda pełniła dotychczas funkcję przewodniczącej 
rady nadzorczej spółki.  
Ostatni człowiek premier Kopacz odchodzi z Enei.  
Przyczyny rezygnacji nie zostały ujawnione. 
Małgorzata Niezgoda trafiła do rady nadzorczej Enei jeszcze za rzą-
dów Ewy Kopacz. J est rzadkim przypadkiem urzędników, którzy 
przetrwali zmiany w ważnych spółkach po wygranej PiS  
Przetrwała "dobrą zmianę" w firmach państwowych. J ako jedna 
z nielicznych z poprzedniego rządu miała też zaufanie w PiS. Na tyle 
duże, że w ministerstwie awansowała i była przewodniczącą rady 
nadzorczej Enei. Niezgoda straci w ten sposób pobory, które dawały 
jej około 53 tys. zł rocznie. Niezgoda to dość ciekawy przypadek w 
karuzeli stanowisk, jaka rozkręciła się po wyborach dwa lata temu. 
Miejsce w radzie nadzorczej Enei zajęła w lipcu 2015 r., czyli krótko 
po tym, jak ministrem skarbu został Andrzej Czerwiński, zastępu-
jący swojego kolegę z PO Włodzimierza Karpińskiego na kilka 
ostatnich miesięcy rządów Ewy Kopacz. 
W ministerstwie skarbu, które za PiS zostało zlikwidowane, była na-
czelnikiem wydziału projektów strategicznych i nadzorowała wtedy 
całą branżę energetyczną. Wcześniej, jako naczelnik wydziału spółek 
kluczowych, zasiadała też w radach nadzorczych KGHP, Mennicy 
Polskiej, ARP i PWPW. Za PiS nie tylko utrzymała stanowisko, 
ale można powiedzieć, że awansowała, zostając już nie naczelnikiem, 
ale dyrektorem w departamencie nadzoru w Ministerstwie Ener-
gii, którym kieruje minister Krzysztof Tchórzewski. 
W ministerstwach zresztą pracowała już wcześniej bardzo długo. Za-
czynała w 1996 roku w Ministerstwie Przekształceń Własnościo-
wych, jeszcze w czasie, gdy premierem był Włodzimierz Cimosze-
wicz. J ej przełożonym był minister Wiesław Kaczmarek. 

 

28.12.2017 Nowy  
przewodniczący  
RN  Enea S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei 
podjęło uchwałę o powołaniu Stanisława 
Kazimierza Hebdy w skład rady nadzorczej 
spółki. J ednocześnie NWZ powierzyło Stani-
sławowi Kazimierzowi Hebda funkcję prze-
wodniczącego rady nadzorczej.  
Stanisław Kazimierz Hebda ( na zdjęciu powyżej)  posiada ponad 28 
letni staż zawodowy, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych. 
Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie 
Szkoła Główna Handlowa). Studiował na Wydziale Ekonomiki Pro-
dukcji, Specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu. Na ostat-
nim roku studiów został zatrudniony jako Asystent w Katedrze Ekono-
mii. Na SGH przepracował prawie 10 lat. Odbył 2-letni staż naukowy 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu w ramach doktoranckie-
go stypendium naukowego.  
W latach 1991 - 1992 pracował w Telewizji Polskiej SA w Redakcji 
Publicystki Międzynarodowej. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie 
w służbie dyplomatycznej, był konsulem ds. handlowych w Konsula-
cie Generalnym RP w Monachium i Kolonii.  
Ukończył podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego 
(Uniwersytet Warszawski), Studia Europejskie (Uniwersytet War-
szawski) oraz podyplomowe Studia Audyt i Kontrola Wewnętrzna 
(Akademia Finansów). Ukończył liczne kursy i szkolenia związane 
m.in. z zarządzaniem finansami firmy. Pełnił funkcję Przewodniczące-
go Komitetu Audytu w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-
wych SA.  Jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej. Ekspert w 
zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. 
W 1995 r. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do rad nadzor-
czych spółek Skarbu Państwa. Reprezentował Skarb Państwa w radach 
nadzorczych 7 spółek, w tym STOEN SA, KUKE SA, Huta Za-
wiercie SA. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej do r ad nad-
zorczych przy Ministrze Skarbu Państwa. Obecnie - Dyrektor Gene-
ralny w Ministerstwie Energii.  Zakres zadań: zapewnienie obsługi 

i sprawnego funkcjonowania urzędu.  

28.12.2017 Zjazd Delegatów  
OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Barlinku na ostatnim w kadencji 2014-2018 Zjeździe spotkali się 
Delegaci Organizacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. 

Gośćmi Zjazdu byli: Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej- 
Tadeusz Lityński, Poseł Jarosław Porwich, Duszpasterz Gorzow-
skich Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Przewodniczący Zarzą-
du Regionu Gorzów NSZZ Solidarność –Waldemar Rusakiewicz, 
Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność –
Roman Rutkowski, Członkowie Prezydium Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność  Enea (KM)–Krzysztof Nawrocki, Grze-
gorz Skiba, Marek Boiński, Robert Jusis i Maciej Wiśniewski, 
Członek zarządu Enea Serwis -Piotr Bogusławski  or az Dyrektor  

Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Enea Operator- 
Edward Bułkowski. 
Wprowadzenie Sztanda-
ru, odśpiewanie Hym-
nu Solidarności oraz 
powołanie komisji zjaz-
dowych rozpoczęły 
obrady w Barlinku.  

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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Tematyka zjazdu: 
1.Protokół z posiedzenia Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar -
ność Enea Gorzów Wlkp. (KP G).Odczytano i przyjęto protokół z 
ostatniego posiedzenia KP G jakie odbyło się 13.10.2017 r.. 
2. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organi-
zacji przyjęto kolejne 5 osób. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KPG oraz 
działalności w 2017r. Przew. Krzysztof  Gonerski  przedstawił naj-
ważniejsze tematy jakimi zajmowała się KP G.  Krótka dyskusja po-
przedziła przyjęcie uchwały udzielającej Komisji absolutorium za 
działalność w 2017 r. 
4.Finanse związku. Skarbnik Mar iusz Kępiszak zapoznał  
Delegatów z aktualną sytuacją finansową Naszej Organizacji. 

5.Wystąpienia zaproszonych gości:- Biskup T.Lityński podzięko-
wał za zaangażowanie związku w przywrócenie niedziel rodzinom 
(złożenie inicjatywy ustawodawczej ograniczającej handel w niedzie-
le). -Ks. J. Zagozda zachęcał wszystkich do zaangażowania się w 
prace Duszpasterstwa Energetyków „Nazaret”. -Przew. R.Rutkowski 
w mocnych słowach potępił to co wydarzyło się w GK Enea 
(Odwołanie Jakuba Kamyka i próba zwolnienia Przew. Solidarności w 
MPEC Białystok Sławomira Grygoruka). Na przykładzie Energi udo-
wadniał, że „dobra zmiana” może wystąpić również w energetyce. -
Przedstawiciele Prezydium KM podziękowali za zaproszenie i 
złożyli życzenia dalszej owocnej działalność w nowej kadencji. –
Dyr. E. Bułkowski podziękował wszystkim za duży wkład 
pracy, który był szczególnie widoczny przy usuwaniu skutków 
nawałnic.  - Poseł Jarosław Porwich zrelacjonował to czym zaj-
mował i czym aktualnie zajmuje się w Sejmie. Przew. Waldemar 
Rusakiewicz zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarze-
niami w kraju i regionie związanymi z działalnością związkową.  
Prez. P. Bogusławski podziękował za zaproszenie i odpowia-
dał na pytania padające z Sali.   

6.Pożegnanie Stanisława Orłowskiego. Delegaci pożegnali Stasia, 
który doczekał się zasłużonej emerytury w Enea. Jak zwykle przy 
takich okazjach były wspomnienia, życzenia oraz prezenty. Tą drogą 
przyłączamy się do życzeń -Wszystkiego najlepszego na nowej drodze 
życia, jaką na pewno jest emerytura. 

7.Dyskusja nad kadencją 2014-18.  Porozumienie Zdroisk –

przedstawiono wyroki Sądów- oraz efekty prac zespołu ds. polubow-
nego załatwienia tego tematu. Wspólna Działalność Socjalna- ekspery-
ment nie sprawdził się, nowo wybrana KP powinna podjąć działania w 
celu wyjścia z WDS. System Oceny Pracowniczej- upór Enea S.A. w 
celu wprowadzenia programu jest niezrozumiały, tak jak utrudnianie 
w korzystaniu z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Dyskutowano też o: -Naprawie samochodów służbowych (okres 
oczekiwania oraz jakość napraw w prywatnych placówkach pozosta-
wia wiele do życzenia,- Świetlicy w Rejonie Dystrybucji Gorzów 
(ślimaczą się prace związane z adoptowaniem do tego celu pomiesz-
czenia po RDR -Niskich płacach zasadniczych Doświadczonych 
Pracowników ( dochodzi do patologii- przyjmuje się nowych Pra-
cowników na takich samych stawkach jak starych doświadczonych 
Pracowników. CZEKAMY NA DOBRĄ ZMIANĘ W ENEA- tak 
krótko można podsumować wnioski z dyskusji zjazdowej. 
8.Wybory na Kadencję 2018-2022. Przew. K.Gonerski podziękował 
wszystkim , którzy czynnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach 
naszego związku, oraz r eprezentują go na zewnątrz- Poczet Sztan-
darowy. Zachęcał też zebranych do star towania w wyborach na 
następną kadencję.  

9. Spotkanie opłatkowe. W przerwie 
obrad wszyscy uczestnicy Zjazdu spotka-
li się na spotkaniu opłatkowym, które 
poprowadzili bp. T. Lityński i ks. Jaro-
sław Zagozda. Odczytano Ewangelię 
św. Łukasza. Przy wtórze kolęd połama-
no się opłatkiem i złożono sobie życzenia 
na nowy 2018 r.  

Pamiątkowe zdjęcie Delegatów NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
 

KALENDARZ  
NA 2018 R. 

 

Styczeń w 

 tym numerze . 
 

Kolejne  
miesiące w  
następnych  
numerach 

Naszego  
Biuletynu. 
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11,58 zł. wartość akcji Enea  -3.01.2018 r. godz. 11,15 

4 610,79 zł. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 
listopadzie 2017 r. W porównaniu z listopadem ubiegłego roku średnia 
płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 6,5 %                                  
-6,6 % bezrobocie w Polsce w listopadzie 2017 r.                              
-2,8 % bezrobocie w Gorzowie Wlkp. w listopadzie 2017 r.                
( najniższy  wskaźnik w dziejach Gorzowa Wlkp.)                                
-4,9 % bezrobocie w powiecie gorzowskim w XI 2017 r.           
-6,5% bezrobocie w województwie lubuskim w listopadzie 
2017 r. ( zarejestrowanych było 24 171 osób, o 269 osób mniej niż w 
październiku). 
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