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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

29.12.2017 Emerytka  
Urszula Mendyk 

Przedstawiciele Rejonu Dystrybucji Sulęcin i 

NSZZ Solidarność Enea Gorzów 

Wlkp.  pożegnali odchodzącą na zasłużoną 
emeryturę Urszulę Mendyk. Szczęśliwa eme-

rytka pracowała przez wiele lat w sekcji  
Majątku Sieciowego. Pożegnanie odbyło się 
w Sali u Siudaka w Sulęcinie.  

Życzenia od NSZZ Solidarność składa Ewa Leszkiewicz 
Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezen-

ty oraz tradycyjne sto lat.  Ula  była, jest i mamy nadzieję nadal 
dalej będzie działaczem związkowym w Kole Emerytów i Renci-
stów. W imieniu NSZZ Solidarność w imprezie pożegnalnej 

uczestniczyli przedstawiciele Komisji Podzakładowej  NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp.-Tomasz Król oraz Ewa Leszkiewicz.  

                                              Uczestnicy okolicznościowego spotkania. 

4.01.2018 Nowy rok „stare problemy” w  Enea. 
Niestety kolejny już raz nowy rok jest kontynuacją starych cho-
rych pomysłów. Do nich można zaliczyć „umowy śmieciowe” oraz 
System Oceny Pracowniczej (SOP). Ze starych pomysłów, którymi 

nas karmiono w poprzednich latach nie ma tylko kolejnej edycji    
Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). W tym roku zamiast 

kolejnej edycji PDO coraz częściej mówi się o luce pokoleniowej oraz 
braku rąk do pracy. Brak ten był to szczególnie widoczny przy 

usuwaniu nawałnic z 2017 r. Jak się okazuje z Programu Zmiany Po-
koleniowej (PZP) zrealizowano tylko jeden z elementów-pozbyto 
się kolejnej grupy Pracowników, poprzez zachęty finansowe w 
ramach PDO. Odtwarzanie stanowisk staje się bardzo trudne. GK 

Enea przestała być atrakcyjnym pracodawcą (może poza „wysokimi 

stołkami”). 

 

Wracając do „umów śmieciowych”. 
Pismem z 27 grudnia 2017 r. Enea Centrum 

powiadomiła nas, że w 2018 r. Spółka planuje 
powierzyć wykonywanie niektórych swoich 
działalności Agencjom Pracy Tymczasowej 
(APT). Pracownicy z APT obsługiwać mają 
następujące Piony: 

-Contact Center, -Obsługi Posprzedażowej i Dystrybucji Zachód i 
Wschód, -Obsługi Posprzedażowej i Biznesu, -Obsługi Klientów.  
Oraz Biura : -Cyfryzacji i Obiegu Dokumentów, -Organizacji 
Obsługi Klientów. 
Pracodawca nie określił jednego wymiaru czasu pracy dla wszystkich 
Pracowników Tymczasowych („zależne to będzie od realnych po-

trzeb pracodawcy”).  

Dla Pracowników APT miejscem pracy będą miejscowości w których 
działa Enea Centrum. 
Enea Centrum planuje powierzenie Personelowi APT wykonywanie 
zadań na okres 6 miesięcy (umowy cywilnoprawne ) , oraz na 
okres nie przekraczający 18 miesięcy ( umowy o pracę z APT). 

Liczby Pracowników objętych „śmieciówkami” nie podano. 
 Na początku 2017 r. było Ich ponad 500!!! 

5.01.2018 Taryfa nocna –rozporządzenie ME- 
zmiany taryf URE. 

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf energii elek-
trycznej dla czterech największych operatorów systemów dystry-

bucyjnych: Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Energa-Operator i 

Enea Operator w związku z nowym rozporządzeniem taryfowym 

ministra energii - podał URE w komunikacie.  

Dodał, że dotychczas ze stosownym wnioskiem do prezesa URE nie 
wystąpiło innogy Stoen Operator. 
Nowe rozporządzenie ministra energii z 29 grudnia 2017 r. doty-

czące szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń w obro-
cie energią elektryczną 
wprowadza m.in. tzw. nową 
taryfę nocną, która - według 

założeń - miałaby być prze-

znaczona w szczególności dla 

odbiorców ogrzewających 
domy energią elektryczną 
oraz zużywających energię 
do ładowania samochodów 
elektrycznych. 
 

"Zmiany taryf polegają na 
utworzeniu odrębnej dodat-
kowej grupy taryfowej dla 

odbiorców zużywających 

energię elektryczną na potrze-

by gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do 
zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 
22:00 do 6:00. W porze nocnej będzie miała zastosowanie obniżo-
na stawka opłaty zmiennej, jednakże w odniesieniu do ilości ener-
gii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej 
w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku"  - 

napisano w czwartkowym komunikacie URE.  

Urząd wyjaśnił, że zmiany te będą widoczne w "części dystrybucyj-
nej" rachunków za energię elektryczną. 
 

W połowie grudnia prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elek-

trycznej dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej 

na 2018 r. Średni spadek stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich 
grup taryfowych wyniósł 0,8 proc.  
 

URE zwrócił jednocześnie uwagę, że od 1 stycznia 2019 r., na mocy 
nowego rozporządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne wypłaci 
odbiorcy bonifikatę (w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiło 
niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub 
parametrów jakościowych energii elektrycznej), bez konieczności 
składania wniosku przez klienta.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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 8.01.2018 Z RN Enea do 
RN Orlenu  

(ciekawy przypadek  
M. Niezgody). 

5 stycznia minister energii w imieniu 

akcjonariusza Skarbu Państwa powołał 

Małgorzatę Niezgodę do składu 
rady nadzorczej PKN Orlen. Do 27 
grudnia 2017 r. sprawowała ona 
funkcję przewodniczącej rady nad-
zorczej Enei.  

M. Niezgoda przetrwała "dobrą zmianę" w firmach państwowych. 
Jako jedna z nielicznych z poprzedniego rządu miała też zaufanie w 

PiS. Na tyle duże, że w ministerstwie awansowała i była przewodni-

czącą rady nadzorczej Enei. Za przewodniczenie RN Enei pobierała 
roczne pobory, w wysokości 53 tys. zł. Ile zarabia na zasiadaniu w 
innych RN? Niezgoda to dość ciekawy przypadek w karuzeli sta-

nowisk, 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, zastępujący swojego 
kolegę z PO Włodzimierza Karpińskiego na kilka ostatnich mie-
sięcy rządów Ewy Kopacz. 
W ministerstwie skarbu, które za PiS zostało zlikwidowane, była na-

czelnikiem wydziału projektów strategicznych i nadzorowała wtedy 

całą branżę energetyczną. Zasiadała bądź też zasiada w radach nadzor-
czych: Kompani Węglowej, Radiu Gdańsk, Zespołu Elektrowni 
Wodnych Niedzica, PERN, KGHP, Mennicy Polskiej, ARP i 
PWPW. Za PiS nie tylko utr zymała stanowisko, ale można powie-

dzieć, że awansowała, zostając już nie naczelnikiem, ale dyrektorem w 
departamencie nadzoru w Ministerstwie Energii, 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. 

8.01.2018 Wybory w KW w Enea Serwis w  
Gorzowie Wlkp. 

Członkowie NSZZ Solidarność Enea Serwis Oddział w Gorzowie 

Wlkp. spotkali się w szatni by dokonać wyboru władz Komisji Wy-
działowej (KW) na kadencję 2018-2022 r. 
Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali   
sprawozdania z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego przez 
V-ce Przew. KW Andrzeja Miszczyka, który po wyborze do zarzą-
du Enea Serwis  Piotra Bogusławskiego pełnił funkcję Przew. 
KW.  Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem przystąpiono do  

wyborów władz związkowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tajnych wyborach Przewodniczącym  
 KW Enea Serwis  
Oddział w  Gorzowie Wlkp. 
 został wybrany Andrzej Miszczyk . 
Nowy Przewodniczący zaproponował skład 
prezydium , który w tajnych wyborach uzy-

skał akceptację zebranych. Skład Prezydium 

KW uzupełnili: Andrzej Pietrzak, Andrzej Le-
pak, Mariusz Bukowski, Mirosław Aniśko. 
( na zdjęciu poniżej) 

Członkowie KW wybrali również swoich Przedstawicieli na 
Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. Delegatami  zostali wybrani:  Andrzej  
Miszczyk ,Andrzej Pietrzak, Mariusz, Bukowski, Roman Szala, 
Mariusz Kępiszak, Mirosław Aniśko i Aleksandra Ekchard. 
W trakcie przerw w czasie liczenia głosów oraz po zakończeniu zebra-

nia wyborczego zadawano wiele pytań dotyczących aktualnych pro-
blemów Enea Serwis i GK Enea.  
Oto tylko niektóre z nich: -brak świetlicy (dlatego wybory odbywały 

się w szatni).- wyniki ES za 2017 r., -podwyżki płac zasadniczych w 
2018 r. – wyrównywanie dysproporcji płacowych, -nowa umowa 
społeczna, -aktualizacja zapisów ZUZP, -dodatki za prowadzenie 
pojazdów, -tabela płac zasadniczych. 

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy  
owocnej działalności w nowej kadencji. 

9.01.2018 Obradował Zarząd Regionu Gorzów. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2018 r. po-
siedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ 
Solidarność (ZRG) .Tematyka spotkania: 

1.Odczytano i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia ZRG    

    (14.11.2017 r.) 

2.Relacja z zebrania Komisji Krajowej w Gdańsku  

    (11-12.12.2017r ) 

3.Wybory na nową kadencję 2018-2022. Podsumowano dotychcza-

sowe wybory, uchwałą przyjęto termin  Wyborczego Zebrania Delega-

tów ZRG -15.06.2017 r. 
4.Nagroda Feniks 2017. Przyznano dwie nagro-

dy za działalność w 2017 r. Otrzymali je: Kape-
lan Gorzowskiej „Solidarności” Andrzej 
Szkudlarek oraz Poseł Jarosław Porwich. 
5.Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego -7.12.2017 Zielona Góra. 

6.Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. 
Członkowie ZRG zapoznali się z projektem 

pomnika, oraz planami związanymi z jego  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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budową i planowanym terminem odsłonięcia. Sponsorzy mile  
widziani. 
7.Relacja z Gorzowskich obchodów rocznic wprowadzenia stanu 
wojennego oraz pacyfikacji Ursusa. 
8.Ustalono termin następnego zebrania ZRG- 6.03.2018 r. 

 

 

9.Pożegnanie Andrzeja Grontkowskiego. 
Andrzej poinformował członków ZRG , że nie 

przyjął wypowiedzenia zmieniającego  

wręczonego mu przez pracodawcę  

(PKS Słubice) i od 1 lutego podejmuje pracę u 
innego pracodawcy. 
 

 

10.Spotkanie noworoczne. Po zakończeniu roboczej części zebra-

nia ZRG na okolicznościowe spotkanie przybył ks. Andrzej Szkudla-
rek oraz członkowie Koła Emerytów i Rencistów. J ak zwykle przy 

takich okazjach był opłatek, wspólna modlitwa, życzenia oraz wspólne 

śpiewanie kolęd.   

10.01.2018 Enea sponsorem tytularnym  
Stelmetu Zielona Góra 

Od początku tego roku Enea jest sponsorem tytularnym koszykarskie-
go Mistrza Polski – Stelmetu Enea BC Zielona Góra. J est to kon-

tynuacja kilkuletniego zaangażowania Enei w utytułowany klub z 

Zielonej Góry. Enea jest sponsorem głównym drużyny od marca 2015 
r. Od tego czasu zespół nieprzerwanie wygrywa zmagania o Mi-

strzostwo Polski. Uczestniczy również w rozgrywkach międzynarodo-

wych oraz zajmuje się szkoleniem młodzieży. 

„ Jesteśmy bardzo dumni i zarazem szczęśliwi, że udało nam się za-
chęcić firmę Enea, jednego z liderów rynku energetycznego w Pol-

sce, do jeszcze mocniejszego zaangażowa-
nia się w projekt naszego klubu koszykar-
skiego. Jest to otwarcie nowego etapu w 
dziejach klubu i ogromny sukces, że tak 
szacowny partner obdarzył nas zaufaniem. 
Biorąc pod uwagę plany rozwojowe druży-
ny Stelmet Enea BC Zielona Góra jest to 
następny kamień milowy w naszej historii” 

– powiedział Janusz Jasiński, przewodniczą-

cy rady nadzorczej spółki Grono zarządzają-
cej klubem Stelmet Zielona Góra. 

 

10.01.2018 W Enea SA. O SOP, premii rocznej, 
ZUZP, PPE, umowie społecznej… 

Zarząd Enea S.A. zaprosił stronę społeczną do siedziby Spółki w Po-

znania by kontynuować rozmowy mające na celu przekonanie związ-

kowców do „najważniejszej sprawy” wymagającej pilnego uzgodnie-
nia w Enea S.A. tj.  Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Konty-

nuowano miejscami burzliwą dyskusję, która wcześniej odbywała się 

na specjalnym zespole powołanym do tego celu. Po raz kolejny pod-

kreślaliśmy, że wprowadzanie nowych systemów doprowadza do sytu-

acji, że nie ma czasu dla klientów-bo ważniejsza jest obsługa syste-
mów. Uważamy, że jest dużo tematów ważniejszych od SOP, które 

wymagają uzgodnienia. Ponownie przypomnieliśmy naszą rekomen-

dację z 20.11.2017 r.: 

1.Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu 

Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi 

z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją 

rekomendację dla zarządu Enea S.A. 

2.W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po po-
przednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji 
dzielenia i skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK 
Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakłado-
wego Układu Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. 
Dlatego dalsze generowanie kosztów w tym temacie może zostać 
podciągnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea. 
3.Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych 

(korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowni-
czej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjo-
nowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt 
demotywujący dla pracowników. 
4.Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych 
mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, któ-
re to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, 
co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu 
i dyskryminacji. 
5.Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty 

natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozy-
tywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do 
czynników negatywnych. 
6.Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny 
Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy 

o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w 
jaki sposób można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK 
Enea. 
Nawiązując do pkt.6 podkreśliliśmy, że w Zakładowym Układzie 

Zbiorowym Pracy (ZUZP) jest zapis umożliwiający poprawienie efek-
tywności i atmosfery w pracy poprzez nagradzanie wyróżniają-
cych się Pracowników (1 % Fundusz Nagród). Niestety idea fun-

duszu została wypaczona przez stronę pracodawcy –fundusz jest uru-
chamiany w drugim półroczu, a w większości przypadków w IV 
kwartale. Przysłuchujący się dyskusji członkowie zarządu ( Zbi-
gniew Piętka i Piotr Olejniczak) przekazali, że w I kwartale planu-
ją zakończyć pilotaż. Wcześniej chcą skierować ankietę do Pra-
cowników, w której chcą poznać zdanie załóg.  
Po analizie dyskusji oraz wniosków z analizy zarząd zdecyduje co 
dalej z SOP-em. Strona związkowa ze zdziwieniem przyjęła 

stwierdzenie o poznaniu zdania załóg –związki zawodowe to niby 
kogo reprezentują? Podkreśliliśmy, że wcześniej przekazaliśmy 

uwagi, które do nas wpłynęły od Pracowników. Jeżeli ankieta ma zo-

stać przeprowadzona to na pewno nie przez kontrolowaną przez praco-
dawcę pocztę elektroniczną. Zasugerowaliśmy, żeby pytania do 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



ankiety były uzgodnione ze stroną społeczną    
Strona społeczna korzystając z możliwości spotkania z zarządem Enea 

S.A. zgłosiła następujące tematy : 

1. Negocjacje przyrostu płac w 2018 r. 12 grudnia 2017 przekaza-

liśmy nasze oczekiwania odnośnie podwyżek w 2018 r. (500 zł. w tym 
200 zł. na wyrównywanie dysproporcji płacowych). Czekamy na 

kontynuację negocjacji płacowych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 

nie są znane jeszcze wyniki Spółek GK Enea za 2017 r. dlatego zarząd 

planuje kontynuacje negocjacji płacowych w lutym. Strona związ-

kowa podkreśliła, że w ZUZP jest zapis mówiący o uzgodnieniu zasad 
polityki płacowej do końca lutego danego roku. J ak wszystkim 

wiadomo, dopóki „mamusia” nie uzgodni takich zasad, żaden z 
„niezależnych” zarządów GK Enea nie ośmieli się uzgodnić skali 
podwyżek w tych Spółkach. Przy takim podejściu „mamusi” nego-

cjacje płacowe na pewno nie zakończą się w lutym. Zaapelowaliśmy o 
jak najszybsze spotkanie w tym temacie. 
2. Premia roczna. Strona związkowa skierowała do zarządu pisma 

w sprawie przyspieszenia wypłaty premii rocznej. Czy jest decyzja 

w tym temacie?  Odp. ZUZP przewiduje wypłatę do końca marca. 
Znamy zapisy ZUZP, dlatego wystąpiliśmy o przyspieszenie wy-
płaty. Zarząd rozpatrzy nasze wnioski. 
3.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Mimo pilnych po-

trzeb zespół ds. aktualizacji zapisów ZUZP nie może się spotkać. 

Sprawa Odprawy emerytalnej wymaga pilnego załatwienia. Za-
proponowaliśmy wykreślenie zapisu zmuszającego do odejścia na 
emeryturę w ciągu 3 miesięcy od uzyskania prawa do ustawowej 
emerytury. Odp. Strona pracodawcy jest na końcowym etapie 

opracowywania projektu nowego załącznika 16 do ZUZP (Zasady 

współpracy partnerów społecznych w ENEA). Zespół spotka się w 

możliwie najszybszym terminie.    

4.Nowa Umowa Społeczna -kiedy następne spotkanie zespołu? Po 

przesłaniu rozwinięcia jednego z 21 zgłoszonych postulatów, zostanie 

zorganizowane posiedzenie zespołu.  
5.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Co dalej ze zmianą 

umowy ( na bardziej korzystną)? Powrócimy do negocjacji tego tema-
tu z firmami AVIVA i PZU. 
6.Porozumienia ze Zdroiska-kiedy następne spotkanie zespołu ds. 
polubownego załatwienia tego tematu? Po konsultacji z P. Adam-

czakiem zespół spotka się w najbliższym możliwym terminie. 

Strona pracodawcy już bez udziału zarządu zgłosiła też kilka tematów 

do rozpatrzenia przez stronę społeczną: Procedury rekrutacji, Regula-
min Premiowania, Regulamin ZPC. Poproszono stronę związkową 
o podpisanie lub ewentualne zgłoszenie uwag do tych dokumen-
tów. 
Jak widać z powyższej relacji tematy do pilnego załatwiania w 
Enea S.A. nawarstwiają się a my od blisko roku dyskutujemy o 
SOP-ie. 

12.01.2018 Nowe Emerytki  
<     Teresa Nowysz  
Jadwiga Bidol      > 

Samodzielny Referent ds. Obsługi 

Posprzedażowej Teresa Nowysz i 

Młodszy Specjalista ds. obsługi 

Klienta Jadwiga Bidol doczekały 

zasłużonej emerytury w GK Enea. Z tej okazji w Domu Studenckim 

DeSant w Gorzowie Wlkp. zorganizowały imprezę pożegnalną.  

Teresa przepracowała 37 lat z czego 26 w energetyce, a Jadwiga 42 
lata z tym 19 w energetyce.  

W imprezie pożegnalnej uczestniczyli byli i obecni współpracownicy 
oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność.  

Okolicznościowe spotkanie miało niepowtarzalny charakter. Oprócz 

tradycyjnych życzeń, toastów i prezentów, były też koncert Duetu 
Gitarowego (zdjęcie powyżej)  oraz występ Czterech Tenorów, którzy 
wykonali „Hymn Emerytów” (zdjęcie poniżej) .  

Były też wspólne śpiewy oraz tańce.  
Akademia filmowa przyznała OSKARY 2017 za udział w superpro-
dukcji „Tajemniczy klient”. Tereska otrzymała Oskara za Najlep-
szą Rolę Kobiecą, a Jadwiga za Najlepsze Kostiumy.   (zdj. poniżej) 

Emerytki zadbały o wyśmienite potrawy oraz napoje chłodzące. 
Zabawa była przednia, czas szybko mijał, i ani się obejrzeliśmy jak 

trzeba było kończyć wspólne spotkanie. Nie bez oporów musieliśmy 

się desantować z lokalu „DeSant”  

Właśnie takie imprezy wspomina się później latami.  
Teresko i Jadwigo dziękujemy i zapraszamy  

do częstych odwiedzin. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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15.01.2018 Kolędnicy z Operatora  
zawitali w OG Gorzów Wlkp. 

Od lewej zarząd Operatora- .A. Kojro, M. Szymankiewicz, T. Dachowski 
Od dwóch lat zarząd Enea Operatora (EO) w okresie świąteczno-

noworocznym odwiedza Oddziały i Rejony Dystrybucyjne. W tym 

roku zarząd stawił się w następującym składzie : prezes Andrzej Kojro 
i v-ce prezesi Tadeusz Dachowski i Marek Szymankiewicz. Z za-

proszonych gości obecni również byli ks. Jarosław Zagozda- Duszpa-
sterz Gorzowskich Energetyków i Czesław Szablewski –

Przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków 
„Nazaret”. Były życzenia, opłatek i kolęda.  Poszczególni członko-

wie zarządu podsumowali najważniejsze wydarzenia roku 2017r. , 

złożyli życzenia noworoczne, i poczęstowali wszystkich obecnych 

obiadem. Była też krótka dyskusja dotycząca: Systemu Oceny Pra-
cowniczej, przyszłości gospodarki magazynowej, standaryzacji i 
etatyzacji Rejonów i Oddziałów Dystrybucji oraz „dobrej zmia-
ny”.  

16.01.2017 Wybory w  
KW NSZZ Solidarność RD Sulęcin. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji (RD) Sulęcin spotkali się członkowie 

NSZZ Solidarność RDS by dokonać wyboru władz Komisji  
Wydziałowej (KW) na kadencję 2018-2022 r. 
Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali obszerne-
go sprawozdania z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego 
przez Przew. KW Tomasza Króla. Po krótkiej dyskusji nad spra-

wozdaniem przystąpiono do wyborów władz związkowych. 

 

W tajnych wyborach Przewodniczącym KW 
NSZZ Solidarność w RD  Sulęcin został  
ponownie wybrany Tomasz Król. (zdjęcie obok) 
 

Następnie przystąpiono do wyboru Prezydium 
KW. Skład Prezydium uzupełnili  

Rafał Gruza i Sławomir Służyński . 
(na zdjęciu poniżej obok T. Króla ). 

Członkowie KW wybrali również swoich  
Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów Organizacji  
Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Delegata-

mi  zostali wybrani:  Renata Baranowska, Daria Fedyszyn, Dariusz 
Kowal, Rafał Gruza i Sławomir Służyński. 
Podczas zebrania wyborczego poruszano też tematy związane z aktu-
alnymi problemami w GK Enea: medycyna pracy-obniżenie stan-
dardów badań okresowych, podwyżki płac zasadniczych w 2018 r. 
– wyrównywanie dysproporcji płacowych, premia roczna, System 
Oceny Pracowniczej, nowa umowa społeczna, -aktualizacja zapi-
sów ZUZP, gospodarka magazynowa w Operatorze.  
Większość z tych tematów będzie wyzwaniem dla władz związku w 

kadencji 2018-2022 r. 

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy owocnej 
działalności w nowej kadencji. 
18.01.2018 Wybory KW  

w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

W pomieszczeniu po byłej Rejonowej Dyspozycji Ruchu w Rejonie 
Dystrybucji Gorzów spotkali się członkowie NSZZ Solidarność 
Komisji Wydziałowej RD Gorzów oraz Biura Obsługi Klienta 
Gorzów , by wspólnie dokonać wyboru władz Stanowiących i Wy-
konawczych w/w Komisji Wydziałowej na kadencję 2018-2022 r. 

 

W wyniku przeprowadzonych wyborów postano-

wiono w głosowaniach tajnych , że  

Przewodniczącym w/w Komisji będzie ponownie 
Przemysław Kononiuk . 
 

 

 

Skład Prezydium uzupełnili:  Cezary Kościukiewicz i  Andrzej Cy-
bulski . Ponadto zostali też wybrani Delegaci na Zebranie Delega-
tów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów: 
Ewa Michniewicz ,  Dariusz Łochiński,  Krzysztof Ruszczak,  Ja-
rosław Soniewski,  Przemysław Kononiuk,  Dariusz Gaik i   
Krystian Józefczyk . 

     D. Łochiński,    D. Gaik, K. Józefczyk,E. Michniewicz,K. Ruszczak, P. Kononium,C. Kościukiewicz. 

W trakcie zebrania wysłuchano sprawozdania z działalności w kaden-

cji 2014-2018 złożonego przez Przew. KW Przemysława Kononiuka . 
Podczas przerw technicznych ( liczenie głosów przez komisję skruta-

cyjną ) zebrani dyskutowali na tematy związane z aktualnymi proble-

mami w GK Enea: podwyżki płac zasadniczych w 2018 r. – wyrów-
nywanie dysproporcji płacowych, premia roczna, System Oceny 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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Pracowniczej, nowa umowa społeczna, -aktualizacja zapisów 
ZUZP, wspólna działalność socjalna. Większość z tych tematów 

będzie wyzwaniem dla władz związku w kadencji 2018-2022 r. 

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej 
działalności w nowej kadencji. 

18.01.2018 STOP SOP 

 w GK ENEA. 
Niestety spotkania z zarządami, rozmowy na 

argumenty, negatywne opinie wyrażone na pi-

śmie przez organizacje związkowe z GK Enea, 

nie spowodowały zaniechania wyrzucania 
pieniędzy w błoto –kontynuowanie „pilotażu” 
dotyczącego Systemu Oceny Pracowniczej 

Mail rozsyłany przez Departament HR: 
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi informuje o  

kontynuacji pilotażu Systemu Ocen Pracowniczych (SOP), który  

potrwa do końca marca 2018 r. w następujących spółkach: 

-        Enea SA, 

-        Enea Centrum, 

-        Enea Operator (poziom N-1, N-2), 

-        Enea Wytwarzanie, 

-        Enea Trading, 

-        Enea Serwis, 

-        Enea Pomiary, 

-        Enea Oświetlenie. 

Zapraszamy Państwa do przeprowadzenia z podległymi Pracownikami 

spotkań podsumowujących rok pracy. 
Więcej informacji na temat rozmów oceniających znajdą Państwo na 

szkoleniach pt. „Rozmowa Oceniająca”, które pozwolą przygotować 

się do ostatniego etapu SOP. Szkolenia realizowane będą przez firmę 
zewnętrzną. 
Przypominamy, że materiały dot. SOP – zarówno dla Pracowników, 

jak i kadry kierowniczej – znajdują się w Strefie Pracownika: https://

zzl.enea.pl/. 

Wszelkie pytania prosimy kierować do odpowiednich HR Biznes Part-

nerów.  

Życzymy owocnych rozmów.  
Widać, że pracodawcy brną do konfrontacji… 

Poniżej kolejne stanowisko ws. SOP NSZZ Solidarność kierowanie do 
Zarządu Enea S.A. i RN Enea S.A. z powiadomieniem Ministra 
Energii Krzysztofa Tchórzewskiego: 

 23.01.2017 Wybory władz  
KW NSZZ Solidarność w Centrali OD Gorzów 

Członkowie najliczniejszej Komisji Wydziałowej (KW) NSZZ Soli-

darność w Enea Gorzów spotkali się w świetlicy Oddziału Dystrybucji 

Gorzów Wlkp. by dokonać wyboru KW NSZZ Solidarność działającej 
przy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali  sprawozda-
nia z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego przez Przew. 
KW Krzysztofa Gonerskiego.  Krótka dyskusja nad sprawozda-

niem poprzedziła wybór władz związkowych na kadencję 2018-2022. 

 

W tajnych wyborach Przew. KW NSZZ 
Solidarność Centrali OD Gorzów Wlkp. 
został ponownie wybrany  
Krzysztof Gonerski. 
K. Gonerski zaproponował skład  
Prezydium , który w tajnych wyborach  

uzyskał akceptację zebranych. 

 Skład Prezydium KW uzupełnili: 
Arleta Kopeć- Belowska i Roman Kubiak. 
 

Członkowie KW z Centrali OD Gorzów Wlkp. wybrali również  

swoich Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów Organizacji  
Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Delegatami  zostali wybrani: 

CISZAK MARCIN, GAJEK TOMASZ, GARUS MIECZYSŁAW, 
GONERA ANGELIKA, KANIA KONRAD ,KOPEĆ-

BELOWSKA ARLETA, KUBIAK ROMAN, MIŃCZUK  ZBI-
GNIEW, MOLKA ANNA, RUSIN DARIUSZ, WĘTŁY ANNA.  
Podczas zebrania wyborczego poruszano też tematy które wymagają 

pilnego załatwienia: -podwyżki płac zasadniczych –wyrównywanie 
dysproporcji płacowych, -premia roczna,- System Oceny Pracow-
niczej, -nowa umowa społeczna, --aktualizacja zapisów ZUZP, -
Wspólna Działalność Socjalna, -zmiana Statutu Enea S.A., -
umowy śmieciowe, -uprawnienia emerytalne.  Większość z tych 
tematów będzie wyzwaniem dla władz związku w kadencji 2018-

2022 r. 
Wszystkim   
wybranym  

gratulujemy i 
życzymy owocnej 

działalności w 
nowej kadencji. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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25.01.2018 Wybory Władz Solidarności  
w Rejonie Dystrybucji Choszczno 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji (RD) Choszczno spotkali się członko-

wie NSZZ Solidarność by dokonać wyboru władz Komisji Wydziało-
wej (KW) na kadencję 2018-2022 r. 
Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali obszerne-
go sprawozdania z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego 
przez Przew. KW Damiana Derewońko. Po krótkiej dyskusji nad 

sprawozdaniem przystąpiono do wyborów władz związkowych. 

 

W tajnych wyborach Przewodniczącym KW 
NSZZ Solidarność w RD Choszczno został 

ponownie wybrany Damian Derewońko. 
 

Następnie przystąpiono do wyboru Prezy-
dium KW. Skład Prezydium uzupełnili 

Andrzej Komarzański i Stefan Bodnar.  
 

 

 

Członkowie KW wybrali również swoich Przedstawicieli na 
Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. Delegatami  zostali wybrani:  Stefan Bodnar, 
Andrzej Komarzański, Adam Prusak, Jacek Krzyściak. 

         S. Bodnar, D. Derewońko, J. K rzyściak, A. Komarzański, A. Prusak 

 

Podczas zebrania wyborczego poruszano też tematy związane z aktu-
alnymi problemami w GK Enea.  

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy owocnej 
działalności w nowej kadencji.   

25.01.2017 Wybory   
KW NSZZ Solidarność w RD Międzychód. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód spotkali się członkowie 

NSZZ Solidarność by dokonać wyboru władz Komisji Wydziałowej 
(KW) na kadencję 2018-2022 r. 
Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali  sprawozda-
nia z działalności w kadencji 2014-2018 złożonego przez Przew. 
KW Jarosława Janasa. Po przyjęciu sprawozdania przystąpiono do 

wyborów władz związku w Międzychodzie. 

 

W tajnych wyborach nowym Przewodniczą-

cym KW NSZZ Solidarność w RD Między-

chód został wybrany Marcin Borkowski.  
 

Następnie przystąpiono do wyboru Prezy-
dium KW. Skład Prezydium uzupełnili  

Ewa Jóźwiak i Jarosław Janas.  
 

 

 

Członkowie KW wybrali również swoich Przedstawicieli na 
Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. Delegatami  zostali wybrani:  

Ewa Jóźwiak, Marek Cedro, Roman Hibner, Cezary Stachowiak. 

      R.Hibner,  E.Jóźwiak,  M.Borkowski,  C.Stachowiak,  R.Milewski,  M.Cedro, J.Janas 

 

Podczas zebrania wyborczego poruszano też tematy związane z aktu-
alnymi problemami w GK Enea.  

Nowym Władzom gratulujemy i życzymy owocnej 
 działalności w nowej kadencji. 

25.01.2018 Spotkanie Prezydiów  
Krajowej Sekcji Energetyki i 

 Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. 
W Koninie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Krajowych 
Sekcji Energetyki i Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ 
„Solidarność”. Omówiono problemy w poszczególnych Sekcjach, 

oraz ich funkcjonowanie w Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Ener-

getyki NSZZ „Solidarność”. Zwrócono uwagę na marginalizację pro-
blemów w Energe-
tycznych Grupach 
Kapitałowych i po-
wracającym pozoro-
wanym dialogu spo-
łecznym .  
Wskazano pilną  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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potrzebę realizacji wspólnej polityki energetycznej dla sektora paliwo-

wo-energetycznego . Dokonano wstępnej analizy celem poprawy 

obecnej sytuacji , po której wyznaczono kierunki działania . Ustalono 

iż obie Sekcje będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami i har-

monogramem działań. W trakcie dyskusji rozważano również mie-
dzy innymi dokonanie zmian organizacyjnych, w tym struktur. 
Pozorowany dialog ze strony Ministerstwa Energii z jakim od 
wielu miesięcy mamy do czynienia w sektorze energetycznym, daje 
wyraźny sygnał do rozpoczęcia działań protestacyjnych. Na naj-

bliższym posiedzeniu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 

NSZZ „Solidarność”, zostaną zaproponowane wspólne działania, które 

muszą doprowadzić do rozwiązania problemów z jakimi boryka się 

sektor energetyczny. Ratowanie gospodarki tylko kosztem energetyki 
może doprowadzić do jej trudnej sytuacji finansowej, a starzejący 
się sektor potrzebuje natychmiastowej reanimacji. 

25.01.2018 Wybory KW  
w Enea Logistyka O/Gorzów Wlkp. 

W pomieszczeniu Obsługi Klienta  Enea Logistyka O/Gorzów Wlkp. 

spotkali się członkowie NSZZ Solidarność by dokonać wyboru władz 

Komisji Wydziałowej (KW) na kadencję 2018-2022 r. 

Zebrani po przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchali obszerne-

go sprawozdania  z kadencji 2014-2018 złożonego przez Przew. 
KW Roberta Czaińskiego. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem 

przystąpiono do wyborów władz związkowych.  

W tajnych wyborach Przewodniczącym 

KW NSZZ Solidarność w Logistyka O/

Gorzów Wlkp.  został ponownie             

wybrany  Robert Czaiński .  

Następnie przystąpiono do wyboru          

Prezydium KW.  

Skład Prezydium uzupełnili Tomasz Ma-
met i Tomasz Kimon . Członkowie KW 

wybrali również swoich Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów Organi-

zacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów. 

Wlkp. Delegatami  zostali wybrani:  Tomasz Mamet i Robert     
Czaiński. Podczas zebrania wyborczego poruszano też tematy 

związane z aktualnymi problemami w GK Enea.  

       Tomasz Mamet               Tomasz Kimon                    Robert Czaiński  

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy owocnej 
działalności w nowej kadencji.  

26.01.2018 Emeryt 
Zbigniew Chasiak. 
Zbigniew Chasiak z 
Enea Serwis dołączył do 
szczęśliwego grona eme-
rytów, którzy doczekali 

emerytury w GK Enea.  

Zbyszek przepracował 
42 lata z czego 38 w 
energetyce.  

Od zawsze związany był z transportem, najpierw w Gospodarstwie 
Samochodowym w Zakładzie Energetycznym Gorzów, później w 
spółkach ZE Gorzów- EnergoAuto, EnergoTrans i ostatecznie 

wylądował w Enea Serwis gdzie przechodząc na emeryturę zakończył 

karierę zawodową na stanowisku Starszy Specjalista ds. rozliczeń.  
Kameralna uroczystość pożegnalna odbyła się w kultowym „Barze 
Miś” w Gorzowie Wlkp. J ak zwykle przy takich okazjach były 
wspomnienia, życzenia oraz tradycyjne STO LAT.  
Dołączamy się do życzeń-Wszystkiego najlepszego na nowej drodze 

życia, jaką na pewno jest emerytura. 

„W 1995 żegnałem pana 
Bolka Bubienko odchodzą-
cego na emeryturę i po 23 

latach /nie wiem kiedy 
minęły / najstarszy emeryt 

transportu pan Bolek w 
obecności byłych pracowni-
ków Gospodarstwa Samo-

chodowego przyjmuje mnie 
do grona emerytów”  

 29.01.2018 Nowy członek 

Rady Nadzorczej Enei Operator  
Minister Energii 26 stycznia 2018 r. powołał do składu Rady Nadzor-

czej Operatora (RN) Agnieszkę Dwurzyńską. Skład Rady Nadzorczej 

Enei Operator Sp. z o.o. przedstawia się następująco:-Mirosław  
Kowalik Przewodniczący RN (Prezes Enea S.A.) -Paweł Górski, 
Marek Michalczyk, Krzysztof Statucki, Agnieszka Dwurzyńska –
Członkowie RN, -Radosław Galicki- Sekretarz RN. 

30.01.2018 Wspólna  
Działalność Socjalna w 2018 r. 

Przy mikrofonie kier. biura administracji FŚS  Grażyna Błauciak   
W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspól-

nej Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było 
ustalenie zasad według jakich będzie można korzystać z działalno-
ści socjalnej w Spółkach objętych WDS.  Strona pracodawcy na 

podstawie planowanych przychodów i wydatków prognozowanych na 
podstawie wykonania roku 2017 przedstawiła propozycje funkcjo-
nowania WDS w okresie od 1.03.2018 do 28.02.2019 r.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić Preliminarz określający 

szczegółowe zasady działalności socjalnej w 2018 r. Najważniejsze 

zmiany w porównaniu do preliminarza z 2017 r.: -przywrócenie dofi-
nansowania do wczasów i turnusów rehabilitacyjnych dla emery-
tów i rencistów (w dwóch najniższych progach dochodowych) ,- 
powrót świadczeń grudniowych dla dzieci (różne formy),- o 5 % 
podniesiono kwotę „gruszy”, -finansowanie grupowej działalności 
sportowo-rekreacyjnej ( do wysokości indywidualnych progów 
powiększonych o 100 zł w stosunku do 2017 r.), - wprowadzono 
możliwość dofinansowania drugiego wyjazdu grupowego do 5 dni 
(w przypadku rezygnacji z dofinansowania do wyjazdu powyżej 5 
dni), - na wniosek administratora wykreślono zapis mówiący o 
pożyczkach na ratowanie zdrowia (strona pracodawcy przedstawi 
opinię prawną w tym temacie).  
Komisje socjalne w poszczególnych obszarach WDS będą mogły 
przesuwać zaplanowane środki według potrzeb danego obszaru 
( po uzyskaniu akceptacji administratora WDS). 

Strona związkowa zawnioskowała o udostępnienie wyników audytu 
działalności socjalnej w GK Enea (strona pracodawcy rozważy 
taką możliwość). 
Przedstawiciel NSZZ Solidarność Obszaru Gorzowskiego pod rozwa-

gę stronie związkowej pozostawił dalsze kontynuowanie eksperymen-
tu pod nazwą Wspólna Działalność Socjalna. Tym bardziej, że 

Kozienice, Połaniec, Bogdanka, Białystok są poza WDS.   
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 

 

30.01.2018 Prezydent podpisał ustawę  
ograniczającą handel w niedzielę. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał w Pałacu Prezydenckim ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, oraz niektóre inne dni. 
Podczas uroczystości obecny był przewodniczący NSZZ 

"Solidarność" Piotr Duda, który nie ukrywał, że realizacja tego postu-

latu była niezwykle ważna dla związkowców. 
„Na ten dzień czekaliśmy długo, a czekali szczególne 
pracownicy w handlu - a jest ich blisko 1,2 mln. Jestem 
bardzo wzruszony, że w tak uroczystej formule złożył Pan 
podpis, Panie Prezydencie”  - powiedział Piotr Duda. 
Dodał, że to w przeciągu 28 lat trzeci projekt oby-
watelski, który przeszedł całą procedurę legisla-

cyjną: od zawiązania komitetu, zebrania podpisów, 

przejścia całej drogi parlamentarnej, aż do podpisu 

prezydenta. We wszystkich trzech projektach uczestniczyła Solidar-

ność. Innych projektów obywatelskich nie było. 

 „To 100% skuteczność. Przypomnę: 2005 rok - emerytury górnicze. 2010 rok 
- święto Trzech Króli. I ta ostatnia inicjatywa. To wielki krok do przodu w 
kierunku cywilizacji, jeśli chodzi o prawo pracy, pracowników i traktowanie 
ich w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. W sali BHP wiszą postulaty 
sierpniowe, w których wpisano ograniczenie zatrudnienia w soboty, a dziś 
musimy walczyć o niedziele” - mówił Piotr Duda. 
 

Po ponad roku walki związkowców z Solidarności udało się wprowa-

dzić w życie ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele. Już w marcu 

po raz pierwszy sklepy zostaną zamknięte nie dlatego, że tego dnia 

wypada duże święto państwowe, ale ponieważ jest niedziela. I  
pracownikom handlu po prostu należy się odpoczynek. W handlu 
jest zatrudnionych ok. 1 200 tys. osób. 
Ustawa wejdzie w życie 1 marca br. Zgodnie z nią do końca roku skle-

py będą czynne w pierwszą i ostatnią niedzielę w miesiącu 

 

30.01.2018 Wybory Komisji Wydziałowej NSZZ 
Solidarność w RD Dębno. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno spotkali się członkowie NSZZ 

Solidarność by dokonać wyboru władz Komisji Wydziałowej (KW) na 

kadencję 2018-2022 r. Zebrani po przyjęciu programu zebrania wy-

borczego, wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności w ka-

dencji 2014-2018 złożonego przez ustępującą Przewodniczącą KW 
Emilię Rupenthal . Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniem i 

przyjęciu uchwał porządkowych, przystąpiono do wyborów władz 

komisji.  

W tajnych wyborach Przewodniczącą KW NSZZ 

Solidarność RD Dębno została wybrana Agnieszka 
Wiarus- Sabeł.                                        
Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych 

członków Prezydium KW. Skład Prezydium uzu-

pełnili : Agnieszka Dolacińska i Rafał Frieske .  
                                                                    

Członkowie KW wybrali również swoich  

Przedstawicieli na Zjazd  Delegatów  

Organizacji  Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów 

Wlkp. Delegatami  zostali wybrani: Agnieszka Wiarus-Sabeł, 
Agnieszka Dolacińska , Rafał Frieske.  Podczas zebrania wyborcze-

go poruszano też tematy związane z aktualnymi problemami w GK 

Enea. 

       Agnieszka Dolacińska ,          Rafał Frieske,      Agnieszka Wiarus-Sabeł,  

Wszystkim  wybranym gratulujemy i życzymy owocnej 
działalności w nowej kadencji.  

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

Nowa Rubryka 

-Wiersze Henryka 

Henryk Jarmołowicz –Gorzowski Opozycjo-
nista, Fotograf,   Człowiek o wielu pasjach. 

Wstęp do wierszy 

„Dla spokoju ducha” 

Co tu piszę i przedstawiam, do oceny wszem zostawiam, 

Bo to co tu wyskrobałem, to na swej wątrobie miałem, 

Pisząc sobie tym folguję, gdyż też raźniej po tym czuję, 

Jedno przy tym zawiniłem, że nie wszystko tu chwaliłem, 

Coś nowego jak mi wpadnie, to pochwalę znów dosadnie. 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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Resortowe pokolenie 

 

Ci z resortów mocno stoją, 

I do dziś nie mało doją, 

Stanowiska mają wszędzie, 
I prywatnie i w urzędzie. 

 

Wśród nich są też nawet klasy, 
Są ważniejsi i cieniasy, 

Bo zamożność decyduje, 

Kto w tych grupach dominuje. 
 

Ich potomstwo już dorosło, 

W te układy również wrosło, 

To rozlewa się jak woda, 
Choć już inna w tym uroda. 

 

Dziś brylują na salonach, 
Choć inaczej biją w dzwonach, 

I na dziś przenicowało się osób 

wiele,  
Jako ateiści, modlą się nawet w 

kościele. 

 

A że lata wciąż spływają, 

Pamięć ludziom przymulają, 

Sprawy przykre gdy wymiotą, 
Taki ktoś już patriotą. 
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-10,99 zł. wartość akcji Enea  31.01.2017 r. godz. 17,00. 

-251 dni roboczych czeka nas w 2018 r. (o 1 więcej niż w 2017 r.) 

868 tys. używanych samochodów pochodzących z importu   

               zarejestrowano w naszym kraju w 2017 roku . 

-3 % klientów zdecydowało się na zmianę sprzedawcy energii 
elektrycznej w ciągu 10 lat. Jednym z głównym powodów takiego 

stanu rzeczy jest ograniczone zaufanie do sprzedawców  

       alternatywnych.  

-2100 zł. brutto- minimalna płaca w 2018 r., czyli ok. 1530 zł na  
          rękę. Natomiast minimalna stawka godzinowa to 13,70 zł.  
-424 tys. wniosków emerytalnych wynikających z obniżenia 

wieku emerytalnego przyjął do końca grudnia ubiegłego roku ZUS. 
Minister E.Rafalska wskazała, że 134 tys. z ogólnej liczby wniosków 
złożyły osoby już pobierające świadczenia z ZUS. Z kolei ok. 120 
tys. wnioskodawców było zarejestrowanych w powiatowych urzę-

dach pracy i korzystało z pomocy społecznej, bądź nie posiadało 

otwartego tytułu ubezpieczeniowego, a więc nie odprowadzało żadnej 
     składki.  
 

str. 12 /Pod Napięciem 187 / 1 / 2018 

„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. 
Redakcja: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak 

Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37 

tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505 

Internet:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl   


