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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

5.02.2018 Śmiertelny wypadek porażenia 

 prądem w Zielonej Górze. 

2 lutego po godz. 13.00 ludzie przechodzący ul. Chłodną w  
Zielonej Górze zauważyli otwarte drzwi trafostacji. Obok leżało 
ciało mężczyzny.  
Jak ustalono, to pracownik Enei, który wszedł do środka. Niestety 
mężczyzna został śmiertelnie porażony prądem.  
Na miejsce wypadku przybyła policja i prokurator. – Trwa wyjaśnie-
nia okoliczności zdarzenia – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, 
rzeczniczka zielonogórskiej policji. 
Zginął 37-letni pracownik firmy Enea. Nie wiadomo po co wszedł 
do trafostacji, do której nie powinien w ogóle zaglądać. Mężczyzna 
w Enei pracował od roku. 

5.02.2018 Nie tylko o płacach w Enea S.A. 

W Poznaniu kontynuowano negocjacje celem ustalenia polityki 
płacowej w 2018 r. w Enea S.A.  
 1. Rozliczenie płac z 2017 r. Dyrektor A. Pelczarska przedstawiła 
stronie społecznej rozliczenie akcji przeszeregowań w 2017 r. Z rozli-
czenia wyszło, że średnia podwyżka płacy zasadniczej w 2017 r. w 
Enea S.A. wyniosła 157 zł.!!!, podczas gdy uzgodniona w porozu-
mieniu płacowym kwota wynosiła 90 zł. Pani Dyrektor  wyjaśniła, 
że wyższa kwota wynika z awansów i indywidualnych przeszerego-
wań w trakcie roku…Szkoda tylko, że sygnał o możliwości finan-
sowania awansów z innych funduszy nie popłynął do innych spółek 
GK Enea. Na pytanie ile osób otrzymało indywidulane podwyżki, i 
jaka była najwyższa kwota tej podwyżki, odpowiedź nie padła. 
Dane takie mamy otrzymać na następnym spotkaniu. 
2. Negocjacje wzrostu płac w 2018 r. Strona pracodawcy nawiązując 
do propozycji strony związkowej, przedstawiła swoją optykę w tema-
cie polityki płacowej: -podwyżki płac zasadniczych + premia za 
dobre wyniki w 2017 r. +  nagroda na Dzień Energetyka. 
„Karpiowe” miałoby być przedmiotem odrębnych uzgodnień pod 
koniec roku. Ponownie podjęto próbę przekonania zarządu Enea 
S.A. do wspólnych negocjacji płacowych dla GK Enea. Kilkuletnie 
doświadczenia wskazują na celowość takich działań. Po krótkiej dys-
kusji w tym temacie, powrócono do rozmów płacowych.  Niestety 
zaproponowana kwota podwyżek płac zasadniczych jest nie do 

przyjęcia dla strony związkowej. Negocjacje mają być kontynuo-
wane 19 lutego 2018 r. Związki zawodowe zaproponowały by na te 
negocjacje przyszła wspólna reprezentacja pracodawców z GK 
Enea. Obecni na spotkaniu członkowie zarządu P. Olejniczak oraz 
Z. Piętka pr zekażą tą sugestię pozostałym członkom zarządu Enea 
S.A. 
3. Premia roczna. Zarząd przychylił się do sugestii związków i podjął 
decyzję o przyspieszeniu wypłaty premii- 15 luty 2018 r. 
Strona społeczna korzystając z okazji spotkania z zarządem Enea 
S.A. poruszyła jeszcze inne tematy: 
1.System Oceny Pracowniczej (SOP). Apele strony społecznej o 
zaniechanie wyrzucania pieniędzy w błoto, pozostają bez odzewu. 
Kolejne pisma nie przynoszą spodziewanego efektu. Ponownie rozgo-
rzała miejscami ostra dyskusja (który to już raz). Czekamy na decyzje 
właścicielskie w tym temacie. 
2. Odprawa emerytalna- zapis Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy (ZUZP) zmuszający do odejścia na emeryturę w ciągu 3 miesię-
cy od uzyskania prawa do ustawowej emerytury, stoi w sprzeczno-
ści z polityką obecnego rządu oraz sytuacją na rynku pracy.10 
stycznia 2018 na poprzednim spotkaniu w Enea S.A. przedstawiciele 
NSZZ Solidarność zaproponowali wykreślenie tego punktu z 
ZUZP. Do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Przekazano nam, że ak-
tualnie trwają analizy tego tematu ze Spółkami GK Enea… 

3.ZUZP-kiedy spotkanie zespołu ds. aktualizacji jego zapisów. 
Strona pracodawcy miała zaproponować nową treść  załącznika nr 16- 
Zasady współpracy partnerów społecznych. Pilnego załatwienia 
wymaga również temat taryfy pracowniczej. Nie podano nam kon-
kretnej daty spotkania zespołu. 

7.02.2018 Zmiany w Zarządzie  
Enei Wytwarzanie.  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei Wytwarzanie 1 lutego 
2018 r. odwołało ze składu zarządu spółki Dariusza Skibę, wicepreze-
sa ds. ekonomiczno-finansowych oraz Stefana Pacyńskiego, wice-
prezesa ds. strategii rozwoju. 
 

7.02.2018 Kontrole w Enea Centrum i Enea S.A. 

Pani Joanna Markiewicz – inspektor PIP (zdjęcie poniżej od lewej) w 
Poznaniu , zapoznała stronę społeczną z wnioskami  jakie  zostaną 
zawarte w protokole pokontrolnym. Kontrola w Sp. Enea Centrum 
(EC) ujawniła między innymi : opieszałość pracodawcy w wykonywa-
niu zaleceń po ostatniej kontroli (zaległe zalecenia były realizowa-
ne w trakcie obecnie prowadzonej kontroli), rozliczanie umów 
zleceń z przekroczeniem wymagalnych terminów oraz przykłady 
zaniżania godzinowych stawek minimalnych, brak zasad co do 
sposobu informowania oraz uzgadniania ze stroną społeczną ilości 
oraz zasad zatrudniania pracowników z Agencji Pracy Tymczaso-
wej, nadal zdarzają się przykłady nieprawidłowej organizacji 
pracy ( brak wymaganej 11 godzinnej przerwy po między dobami 
pracowniczymi – praca nawet po 19 godzin) , duża ilość dni pracy 
poza przyjętym rozkładem pięciodniowego tygodnia pracy od 
poniedziałku do piątku. PIP również będzie domagać się rozwiązania 
sprawy zaległych urlopów wypoczynkowych . Z uwagi na dość po-
ważne uchybienia w przestrzeganiu prawa pracy jakim dopuścił się 
pracodawca , PIP będzie zmuszona wymierzyć  kary dyscyplinujące 
osobom winnym zaniedbań. Pani inspektor udzieliła stronie społecz-
nej wskazówek, co do  dalszych działań strony społecznej, w sprawie 
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braku realizacji przez zarząd Sp. Enea Centrum porozumienia , które-
go efektem było zakończenie sporu zbiorowego dotyczącego spraw 
płacowych (brak uzgodnionej tabeli płac zasadniczych) . Na zakończe-
nie tematów związanych z kontrolą przeprowadzoną w Sp. EC przed-
stawiciele Społecznej Inspekcji Pracy(SIP) obszaru poznańskiego  
przekazali pani inspektor dokumentację w sprawie nieprawdy jaką 
poświadczył pracodawca w sprawie realizacji zaleceń pokontrol-
nych SIP.  
Pani Joanna Markiewicz – inspektor PIP poinformowała zebra-
nych , że na wniosek  NSZZ Solidarność  z dniem dzisiejszym rozpo-
czyna kontrolę w Enea SA. Jednocześnie poprosiła wszystkich przed-
stawicieli organizacji związkowych będących na spotkaniu o bardziej 
szczegółowe wskazówki co do zakresu jakim powinna być objęta 
kontrola.  

8.02.2017 Partycypacja w zarządzaniu-

propozycje zmiany ustaw. 

Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości proponują zmiany w wyborze 
pracowników do rady nadzorczej. Zniesiona ma być część dotych-
czasowych wymagań. Projektem zajmowała się sejmowa komisja ds. 
energii skarbu państwa.  
Tematem obrad komisji ds. energii i skarbu państwa było pierwsze 
czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracowników. Projekt przedstawił 
poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Kubów. 
W myśl poselskiej nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mie-
niem państwowym, osoby wybrane przez pracowników do rady nad-
zorczej spółki lub grupy kapitałowej, nie będą musiały m.in. speł-
niać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek, 
wykształcenia wyższego. 
Minister Tchórzewski powiedział, że "przedstawiciele związków za-

wodowych w spółkach poprosili mnie o poparcie  tego poselskiego 

projektu ustawy". - Rzecz polega na tym, że pracownicy w wyniku 
komercjalizacji części przedsiębiorstw zostali członkami rad nadzor-
czych. Spółki z udziałem skarbu państwa, jak Polska Grupa Energe-
tyczna, nie mają takich przedstawicieli. Przedstawiciele związków 
pracowniczych przedstawiali argumenty, że strona społeczna powinna 
także sama decydować kto ma takie doświadczenie, ale nie ma 
wyższego wykształcenia czy MBA, ale kieruje nim interes i dobro 
spółki, są wieloletnimi pracownikami, dysponują wiedzą, mają 
jednocześnie poparcie innych członków związków zawodowych - 
powiedział minister.  
Projekt został przyjęty przez Komisję wraz ze zgłoszonymi poprawka-
mi został skierowany do dalszych prac w Sejmie. 
Uzasadnienie głosi, że "projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i 
niektórych uprawnieniach pracowników, zwany dalej projektem, ma 
na celu korektę niektórych rozwiązań ustawy z dnia 16 grudnia 2016 
r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustaw zmienio-
nych z dniem l stycznia 20l7 r. w związku z reformą sytemu zarządza-
nia mieniem państwowym. Niniejszą ustawą zostanie zmieniona 
ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 
uprawnieniach pracowników". 
Projekt przewiduje korektę przepisów odnośnie wymogów, jakie mu-
szą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez 
podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do 
skarbu państwa lub państwową osobę prawną, w tym osoby wybrane 

do organu nadzorczego przez pracowników spółek z udziałem skarbu 
lub państwowych osób prawnych oraz przepisów dotyczących rady do 
spraw spółek. 
Projekt przewiduje również, że "  osoby wybrane do organu nadzor-
czego przez pracowników nie będą musiały spełniać wymogu posia-
dania pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem skarbu 
państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub 
wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz m.in. posiadać potwierdzenie złożenia egza-
minu dla kandydatów na członków rad nadzorczych" . 
Ponadto, wobec tych kandydatów zrezygnowano z zakazu pozostawa-
nia w stosunku pracy ze spółką i spółką zależną. " Takie rozwiązanie 
umożliwia wskazanie do rady nadzorczej wielu kandydatów z grona 
pracowników, którzy pomimo braku spełniania tego wymogu, posia-
dają wiedzę o spółce oraz niezbędne zaufanie samych pracowników" - 
czytamy w uzasadnieniu. 
Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie zmian do ustawy z 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracow-
ników. Rozwiązania wprowadzają przepisy rozszerzające partycypację 
pracowników przy wyborze organów nadzorczych podmiotów, 
które powstały w wyniku komercjalizacji, a które obecnie działają 
w ramach struktury grupy kapitałowej.  
 

 12.02.2018 Powiększenie  
Rady Nadzorczej Enei Operator  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Operator Sp. z o.o. 
8 lutego powołało do składu Rady Nadzorczej Enea Operatora  
Wojciecha Pawlika.  
Skład Rady Nadzorczej Enei Operator Sp. z o.o. przedstawia  
się następująco:  
Mirosław Kowalik Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 
( prezes Enea S.A.) 
Paweł Górski Członek Rady Nadzorczej  
Radosław Galicki Sekretarz Rady Nadzorczej  
Marek Michalczyk Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Statucki Członek Rady Nadzorczej  
Agnieszka Dwurzyńska Członek Rady Nadzorczej  
Wojciech Pawlik Członek Rady Nadzorczej 
 

13.02.2018 Enea Siarka Tarnobrzeg  
–kolejny sponsoring. 

Enea została sponsorem tytularnym klubu Tenisa Stołowego -KTS 
Tarnobrzeg. Od ubiegłego tygodnia  jego nazwa to Enea Siarka 
Tarnobrzeg. „Konsekwentnie wspieramy sport na terenie działania 
Grupy Enea, angażując się we współpracę z klubami” – powiedział 
Paweł Antończyk, rzecznik prasowy Enei Połaniec. 
 

W drużynie Siarki  grają najlepsze zawodniczki: Han Ying, m.in. 
srebrna medalistka igrzysk w Rio de Janeiro, wielokrotna mistrzyni 
Europy w drużynie z reprezentacją Niemiec; Wiktoria Pawłowicz z 
Białorusi, br ązowa medalistka drużynowych mistrzostw świata, 
indywidualna i deblowa mistrzyni Europy; Li Qian, która trzykrotnie 
reprezentowała Polskę na olimpiadzie, medalistka Mistrzostw Świata 
w Suzhou ; Elizabeta Samara z Rumunii, aktualna brązowa medalistka 
indywidualnych mistrzostw Europy i złota medalistka drużynowych 
mistrzostw Europy. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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14.02.2018 Negocjacje płacowe 

- rozmowy o problemach Enea Centrum. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia polityki płaco-
wej w Enea Centrum (EC) w 2018 r. Jak można było się spodzie-
wać negocjacje trwały krótko ( w Enea S.A. nie zawar to jeszcze 
porozumienia płacowego- trudno oczekiwać od zarządu EC, że jako 
pierwsza spółka w GK Enea uzgodni politykę płacową w 2018 r.).  
Stronie społecznej przedstawiono średnie płace zasadnicze z lat 2016-

2017 r. oraz procentowy udział płac w ogólnych kosztach Spółki. Do 
tematu polityki płacowej wrócimy po uzgodnieniach w Enea S.A. 
Prezes Krzysztof Kierzkowski nawiązał do kolejnej kontroli Państwo-
wej Inspekcji Pracy. Poinformował, że 260 osób, które wcześniej 
było zatrudnianych przez Agencje Pracy Tymczasowej dostało 
umowy o pracę. (  na ok 1500 Pracowników EC nadal ponad 300 
jest zatrudnionych na „umowach śmieciowych”).  Zaległe urlopy to 
zaszłość ,są  na bieżąco wykorzystywane. Nadgodziny wynikają z 
akcyjności niektórych zagadnień i trudno jest je wyeliminować. Wy-
wiązała się dyskusja na temat atmosfery jaka panuje w EC. „Wyścig 
szczurów” motywowanie przez ciągłe konkursy, powoduje, że 
niektórzy nie wytrzymują presji, i muszą leczyć się psychiatrycz-
nie. Przedstawiliśmy przykład Koleżanki z BOK, która straciła 
zdrowie w pracy. Po długotrwałym zwolnieniu lekarz medycyny 
pracy w orzeczeniu o zdolności do pracy zabronił bezpośredniego 
kontaktu z klientami. Pracownicę poinformowano, że nie ma dla 
niej pracy, i wysłano na urlop bezpłatny!!! Zasugerowano, że naj-
lepiej jakby się zwolniła. Przypadek ten nie był znany pracodawcy-

zostanie sprawdzony. Poproszono nas by nie ocenić sytuacji w całej 
Spółce poprzez indywidualne przypadki, które w złym świetle przed-
stawiają EC. Sytuacja stale się poprawia, wpływają na to między 
innymi otwarte spotkania z Pracownikami, na których można przed-
stawiać wszystkie problemy. Ocena strony związkowej jest troszeczkę 
inna – dużo Pracowników w ramach rekrutacji wewnętrznej ucie-
ka z EC. Niektórym przełożeni nie wyrażają zgody na przejście do 
innego pracodawcy w GK , i tylko dlatego jeszcze pracują w EC. 
Pracodawca stwierdził ,że nie było takiego przypadku , więc go poda-
liśmy.  Strona zarządu stwierdziła, że jest wiele przykładów przejść z 
Operatora do EC.   Doceniamy próby poprawy sytuacji w EC jednak 
proces ten przebiega bardzo powoli. Kolejnym negatywnym trendem 
są degradacje osób zatrudnionych poza siedzibą spółki w Poznaniu. 
Ostatni przykład kierownika z Gorzowa Wlkp. Ciekawe gdzie 
zostanie odtworzone to stanowisko ? (Poznań?-przyjmujemy zakłady). 
Temat zostanie sprawdzony i wyjaśniony. A może trzeba przenieść 
siedzibę EC do innej miejscowości? ( na pewno będzie taniej). Poru-
szyliśmy też temat tabeli płac zasadniczych. Zalecania PIP w tema-
cie przyjęcia uzgodnionej tabeli z 2014 r. nie są realizowane. Temat 
tabeli z 2014 r. strona pracodawcy uważa za zamknięty-obowiązującą 
jest tabela z 2012 r. Zespół powołany do załatwienia tego tematu nie 
wypracował wspólnego stanowiska… 

Na zakończenie zebrania prezes K. Kierzkowski poinformował, że 
zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) są archa-
iczne i dlatego zamierza rozpocząć prace nad opracowaniem no-
wego ZUZP dla EC, i zaprosi stronę związkową do rozmów w tym 
temacie.  Związki zawodowe już od dawna nie mogą się doprosić by 
zaktualizować zapisy ZUZP.  
Krótki komentarz po spotkaniu: 
Podobno nasze relacje ze spotkań z pracodawcami są tendencyjne i 

przedstawiają fałszywy obraz. Najlepiej jakbyśmy ich zaniechali…   

My tylko „MÓWIMI I PISZEMY JAK JEST”. Ale może się mylimy, 
może informacje, które do nas docierają-skupiają się tylko na nega-
tywach nie widząc pozytywów. Czekamy na Wasze opinie i pozytywne 
sygnały  o sytuacji w EC pod tel. 95 7217504. 

15.02.2018 Obradowała Rada  
KSE NSZZ Solidarność. 

W Koninie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji Energe-
tyków NSZZ Solidarność (KSE). Dyskutowano o najważniejszych 
problemach branży energetycznej. Tematyka obrad: 
1. Pozorowany dialog-uzgodnienia dotyczące powołania związku 
pracodawców oraz rozporządzenia BHP nie są realizowane przez stro-
nę Ministerstwa Energii (ME). 
2. Łączenie Grup Energetycznych- z mediów można się dowiedzieć 
o pomysłach powołania dwóch dużych grup energetycznych. Niezro-
zumiałe jest milczenie w tej sprawie właściciela tych grup- ME 

3.Umowy społeczne- ME przedstawił nieprawdziwą informację ws. 
stanowiska KSE w temacie umów społecznych. 
Rada przyjęła stanowiska w w/w sprawach oraz przyjęła harmo-
nogram działań na wypadek braku odzewu ze strony ME. 
Dyskutowano również o terminie Zjazdu Delegatów KSE oraz   
Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. 

16.02.2018 Wojciech Cybula-emerytura. 
Po przepracowaniu 43 lat w tym 15 w energe-
tyce zasłużonej emerytury doczekał Elektro-
monter Enea Serwis Oddział w Gorzowie Wlkp. 
Wojciech Cybula. Uroczyste pożegnanie Wojt-
ka odbyło się w kultowym Barze MIŚ w  
Gorzowie Wlkp. W okolicznościowym spo-
tkaniu uczestniczył zarząd Enea Serwis, byli i 
obecni Współpracownicy oraz przedstawicie-
le związku do, którego świeżo upieczony 
Emeryt należy. J ak zwykle przy takich  

okazjach były życzenia, 
prezenty wspomnienia 
oraz tradycyjne STO 
LAT.  
Zgodnie z Solidarno-
ściową tradycja Chór 
Trzech Tenorów wy-
konał Hymn Emery-
tów, Akordeonista 
Mirek umilał wszyst-
kim wspólnie spędzony  czas. Wielu popisywało się swoimi umie-
jętnościami wokalnymi, brylował wśród nich Czesław. Wojtek 
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zadbał o to by nikt nie wyszedł głodny i nie umarł z pragnienia. Dzię-
kujemy Wojtku.  

Uczestnicy pożegnalnego spotkania Emeryta Wojtka Cybuli 
Twoja kariera zawodowa dobiegła końca, ale kariera związkowa  
jeszcze nie –zachęcamy do działalności w coraz większym  
Kole Emerytów i Rencistów.  

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. STO LAT 

 

16.02.2018 Prezes Bogdanki odwołany. 
Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka 
odwołała Krzysztofa Szlagę z funkcji prezesa 
zarządu.  
Rada nadzorcza, podjęła też uchwałę w spra-
wie powierzenia funkcji pełniącego obo-
wiązki prezesa zarządu Sławomirowi 
 Karlikowskiemu obecnemu zastępcy preze-
sa zarządu ds. produkcji, pełniącemu równo-
cześnie funkcję kierownika ruchu Zakładu 
Górniczego. Sławomir Karlikowski jest zwią-
zany z LW Bogdanka od 1991 roku, od 2016 

roku jako członek zarządu spółki.  
Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zdecydowano także o wszczę-
ciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu 
spółki oraz przyjęcia szczegółowych zasad i trybu postępowania 
kwalifikacyjnego na to stanowisko.  
„Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za 5 lat pracy w zarządzie LW 
Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój Spółki. Był to ważny okres 
dla Bogdanki. Spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynko-
wym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju. 
Ciągłość wysokiej jakości zarządzania zapewnią pozostali członkowie 
Zarządu, którzy pozostają w Spółce. Krzysztofowi Szladze życzę suk-
cesów w dalszej karierze zawodowej” - powiedział Mirosław Kowalik, 
Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka.  
„Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego 
życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki 
wspólnej pracy Zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w 
bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie - wskaźniki 
efektywności należą do najwyższych w branży, Spółka wypracowuje 
bardzo dobre wyniki finansowe, a dzięki otrzymaniu w 2017 roku 
koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych 
blisko 50 lat” - powiedział Krzysztof Szlaga, odchodzący Prezes  
Zarządu LW Bogdanka. 

19.02.2018 Negocjacje płacowe w Enea S.A. 
W Enea S.A. odbyła się kolejna tura negocjacji, których celem jest 
uzgodnienie polityki płacowej w Enea S.A. w 2018 r. Jak po-
wszechnie wiadomo uzgodnienia te mają decydujący wpływ na nego-
cjacje płacowe w pozostałych Spółkach GK Enea. Po ponad dwóch 
godzinach negocjacji, udało się uzgodnić… termin następnego spotka-
nia -26.02.2018 r.  
Ale po kolei. 
Zarząd Enea S.A. podczas negocjacji reprezentowany był przez Piotra 
Olejniczaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Zbigniewa 
Piętkę – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych. Spotkanie rozpo-
czął doradca zarządu Bogdan Klepas. Poinformował, że podczas dzi-
siejszego spotkania będziemy rozmawiać tylko o płacach nie porusza-
jąc innych tematów ( podobno był to wniosek jednego ze związ-
kowców).  
Strona związkowa nawiązując do ustaleń z 5 lutego 2018 miała otrzy-
mać materiał prezentowany na tym spotkaniu ( rozliczenie płac za 

2017 r.) oraz opinię prawną w temacie zał. 16 do ZUZP. Rozlicze-
nie 2017r. mamy otrzymać po tym spotkaniu, a tematu opinii prawnej 
strona pracodawcy nie pamięta. Nawiązaliśmy też do indywidualnych 

podwyżek w Enea S.A. w 2017 r.-mieliśmy dostać 
dane ile osób dostało te podwyżki i jaka była ich ska-
la. Poinformowano nas, że oprócz podwyżek płac zasad-
niczych uzgodnionych w porozumieniu płacowym 
średnio 90 zł. (od 60 do 110 zł),  grupa 19 % Pracow-
ników Enea S.A. otrzymała indywidualne podwyżki w 
średniej wysokości 800 zł !!! Po tej infor macji rozgo-
rzała dyskusja na temat złamania porozumienia płacowe-
go z 2017 r. Dyr. A. Pelczarska próbowała wytłuma-
czyć takie postępowanie awansami, oraz powstaniem 
Departamentu Finansowego w Enea S.A. (wcześniej 
przy tworzeniu Centrum Usług Wspólnych przeniesiono 
wszystkie służby finansowo- księgowe z GK Enea do 

Enea Centrum ).  
Indywidualne podwyżki oprócz ogólnych przeszeregowań i powrót 
służb finansowych do spółek GK- naśladownictwo innych spółek GK 
wskazane. 
Wracając do negocjacji płacowych, zarząd zaproponował wyższą 
o 100 zł. kwotę nagrody jednorazowej  (600 zł). (za dobre wyniki w 
2017 r.). Strona związkowa kolejny raz podkreśliła, że priorytetem są 
podwyżki płac zasadniczych. Argumenty :- rynek pracownika-

przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą, pozbyliśmy się fa-
chowców-duża kasa poszła na PDO- nie ma kto ich zastąpić,- może 
mniej sponsoringu gmin i klubów sportowych, a większe podwyżki 
dla Pracowników. Zarząd uwzględniając te uwagi, dołożył do swojej 
propozycji z 5 lutego -5 zł.!!! (120 zł.) Strona związkowa przedsta-
wiła swoją propozycję (290 zł.), która nie spotkała się z akceptacją 
strony pracodawcy.   

20-21.02.2018 Wybory Władz  
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Barlinku spotkali się Delegaci Organizacji Podzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by 
dokonać wyboru władz związku na kadencję 2018-

2022. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:- 
Duszpasterz Gorzowskiej Solidarności ks. Andrzej 
Szkudlarek, -Członek Zarządu Enea Serwis wybrany 

przez Załogę Piotr Bogusławski,- Przewodniczący Zarządu Regionu 
Gorzów NSZZ Solidarność Waldemar Rusakiewicz- przedstawiciel 
Regionalnej Komisji Wyborczej oraz Przewodniczący Komisji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin-Krzysztof Nawrocki. 

Zjazd rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Solidarności oraz uczczenie 
minutą ciszy wszystkich „Ludzi Solidarności”, którzy odeszli do 
Pana w minionej kadencji. Ks. A. Szkudlarek skierował do zebra-
nych Słowo Boże, i życzył owocnych obrad oraz roztropnych  
wyborów.   

Następnie przystąpiono do reali-
zacji wcześniej przyjętego pro-
gramu Zebrania Sprawozdawczo- 
Wyborczego. 
(od lewej A.Szkudlarek, K.Gonerski) 
Po wybraniu osób funkcyjnych 
zjazdu i przyjęciu uchwał porząd-
kowych, Delegaci wysłuchali 
obszernego sprawozdania za 
działalność w kadencji 2014-

2018 złożonego przez Krzysztofa Gonerskiego.  
Następnie wysłuchano sprawozdania finansowego złożonego przez 
Mariusza Kępiszaka, oraz protokołu z kontroli Komisji  
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Rewizyjnej  przedstawionego przez Annę Molkę. Krótka dyskusja 
nad sprawozdaniami poprzedziła udzielenie absolutorium Komisji 
Podzakładowej za działalność w kadencji 2014-2018.  

Następnie przystąpiono  do wyboru 
Władz  Organizacji Podzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów Wlkp. na nową kadencję. 
W tajnych wyborach wybrano: 
Na funkcję Przewodniczącego Komisji Podzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP 
G) ponownie wybrano Krzysztofa Gonerskiego. 
 

-24 osoby, które wraz z Przewodniczącym weszły 
do KPG:- Przemysław Kononiuk, Tomasz Król, Damian  
Derewońko, Marcin Borkowski, Agnieszka Wiarus-Sabeł, Robert 
Czaiński, Andrzej Miszczyk, Grażyna Zych, Marcin Ciszak,  
Dariusz Gaik, Tomasz Gajek, Mieczysław Garus, Angelika  
Gonera, Mariusz Kępiszak, Andrzej Komarzński, Arleta  
Kopeć-Belowska, Roman Kubiak, Ewa Leszkiewicz, Dariusz  
Łochiński, Ewa Michniewicz, Zbigniew Mińczuk, Andrzej  
Pietrzak, Dariusz Rusin, Krzysztof Ruszczak.  

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
-3 osobową Komisję Rewizyjną, która po ukonstytuowaniu przed-
stawia się następująco: Przewodnicząca Anna Molka, Członkowie  
Konrad Kania i Krystian Józefczyk. 
 -12 Delegatów na Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakłado-
wej NSZZ Solidarność Enea: Marcin Borkowski, Damian Dere-
wońko, Dariusz Gaik, Mieczysław Garus, Krzysztof Gonerski, 
Rafał Gruza, Mariusz Kępiszak, Tomasz Król, Przemysław Kono-
niuk, Dariusz Łochiński, Andrzej Miszczyk, Jarosław Soniewski. 
10 Delegatów na Zjazd Delegatów Zarządu Regionu Gorzów 
Wlkp. NSZZ Solidarność: Zbigniew Mińczuk, Dariusz Łochiński, 
Tomasz Król, Dariusz Gaik, Mieczysław Garus, Krzysztof Goner-
ski, Mariusz Kępiszak, Arleta Kopeć-Belowska, Przemysław Ko-
noniuk, Andrzej Miszczyk. 
-2 Delegatów na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki 
NSZZ Solidarność: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak. 
Zaproszeni goście, wykorzystując przerwy na liczenie głosów, wielo-
krotnie zabierali głos w temacie najważniejszych spraw jakimi powi-
nien zajmować się związek w nowej kadencji. 

Przy  mikrofonie Waldemar Rusakiewicz 
Po zakończeniu wyborów zebrani rozpatrzyli następujące tematy: 
-Zapomogi losowe- 3 Osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji 

życiowej udzieliliśmy zapomóg losowych. 
-Przejęcia członków- stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji 
przyjęto 4 Osoby. 
-Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. Podjęliśmy decyzję o finan-
sowym wsparciu inicjatywy budowy zmarłego w 2015 r. Kapelana 
Gorzowskiej Solidarności. 
Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posie-
dzenie KP G. Na wniosek K. Gonerskiego Członkowie KP G w taj-
nym głosowaniu zaakceptowali skład Prezydium  KP G w składzie: 
Przewodniczący -Krzysztof Gonerski, Zastępcy Przewodniczącego
- Dariusz Gaik i Tomasz Król, Sekretarz-Skarbnik-Mariusz  
Kępiszak.  

               M. Kępiszak          K. Gonerski                D. Gaik                  T. Król  
 

Stosowną uchwałą wskazano osoby, którym powierzone będą etaty 
związkowe przysługujące Naszej Organizacji w kadencji 2018-2022.  
 

26.02.2018 Porozumienie płacowe w Enea S.A. 

       B.Klepas       P.Olejniczak       A.Pelczarska          Z.Piętka  
Piąta tura negocjacji doprowadziła do zawarcia porozumienia płaco-
wego w Enea S.A. Podczas negocjacji strona pracodawcy repre-
zentowana była przez:- członków zarządu Enea S.A. Piotra  
Olejniczaka i Zbigniewa Piętkę, doradcę zarządu Bogdana Klepasa i 
dyr. Anetę Pelczarską. Argumenty, które były przytaczane podczas 
wcześniejszych negocjacji oraz kolejne propozycje przedstawicieli 
Pracowników i zarządu Enea S.A. po ponad 4 godzinach negocjacji 
doprowadziły do zbliżenia stanowisk, i jak się później okazało 
zawarcia porozumienia płacowego.  
Parametry zawartego porozumienia : 
1. Obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od stycznia 2018 r. 
(średnio 130 zł.) Wyższą podwyżkę dostaną osoby będące poniżej 
średniej płacy zasadniczej w swojej kategorii zaszeregowania. 
2.Indywidualne przeszeregowania. Strona związkowa wyciągnęła 
wnioski z rozliczenia 2017 r. - wyodrębniła i uzgodniła kwotę bazową 

na indywidualne przeszeregowania. (70 zł. razy liczna etatów) 
3.Spłata braku podwyżek w styczniu i lutym. Ponieważ podwyżki 
płac zasadniczych nastąpią od marca 2018 r., 20 marca 2018 r. zosta-
nie wypłacona rekompensata za dwa pierwsze miesiące 2018 r. 
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4.Jednorazowa wypłata. Uwzględniając dobre wyniki wypracowane 
w 2017 r. , oraz zbliżające się Święta Wielkanocne uzgodniono że 20 
marca 2018 zostanie wypłacona jednakowa dla wszystkich Pracowni-
ków premia w wysokości 800 zł. 
5.Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono minimalną kwotę 
nagrody -1650 zł.( z możliwością jej podwyższenia). 
6. Premia na Święta Bożego Narodzenia. O wysokości tej premii 
będziemy rozmawiać w czwartym kwartale 2018 r. 
Szczegółowe zasady podwyżek płac zasadniczych z pkt 1 i 2 zostaną 
uzgodnione 28 lutego 2018 r. 

„Mamusia” zawarła porozumienie płacowe, teraz czas na          
pozostałe Spółki GK Enea. 

27-28.02.2018 Obradowała  
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność 

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 

W Gdańsku na pierwszym w 2018 r. zebraniu spotkali się członkowie 
Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Po przyjęciu protokołu z 
ostatniego spotkania przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego 
programu zebrania.  Podczas posiedzenia KK wybrano nowego redak-

tora naczelnego Tygodnika Solidarność. Zo-
stał nim Michał Ossowski (na zdjęciu obok)- 
związany z "Solidarnością" od 13 lat, od 2015 
roku był prezesem spółki Tysol, która z ramie-
nia Związku Zawodowego wydaje Tygodnik 
Solidarność. Wysłuchano informacji z prac 
Prezydium, zespołów KK, Rady Dialogu 
Społecznego oraz Rady Ochrony Pracy. Sto-
sownymi uchwałami przyjęto wykonanie bu-
dżetu za 2017 i  preliminarz na 2018 r. Dys-

kutowano też o pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Inne te-
maty poruszane podczas obrad KK: -legitymacja elektroniczna, -
ograniczenie handlu w niedzielę, -wybory na kadencję 2018-2022. 
Przyjęto stanowisko w/s polityki klimatyczno-energetycznej.  

Przedstawiciele sekretariatów branżowych i regionów przekazali in-
formacje o problemach z jakimi aktualnie się borykają. Krzysztof 
Gonerski zapoznał zebranych z sytuacją w branży energetycznej: -
pozorowany dialog , -szykanowanie i szkalowanie władz NSZZ 
Solidarność, -plany restrukturyzacji branży bez konsultacji z 
przedstawicielami załóg. Zamiast „dobrej zmiany” kontynuacja 
chorych pomysłów poprzedników.  Jeżeli sytuacja nie ulegnie po-
prawie, Energetycy w kwietniu planują manifestację przed Mini-
sterstwem Energii w Warszawie. 

26-28.02.2018 O płacach w Enea Pomiary , Enea 
Serwis, nie tylko o płacach w Operatorze. 

26.02.2018 W Enea Pomiary odbyły się negocjacje, których celem 
było zawarcie porozumienia płacowego w tej Spółce. Doszło do zbli-
żenia stanowisk, jednak nie doprowadziło to do zawarcia stosow-
nego porozumienia. 

28.02.2018 Enea Serwis- strony dialogu społecznego spotkały się by 
rozpocząć uzgodnienia dotyczące polityki płacowej w Sp. na 2018rok.  
Okazją do rozpoczęcia konstruktywnych rozmów stało się podpisanie 
uzgodnienia płacowego w Enea S.A. Z uwagi na taką a, nie inną sytu-
ację  korporacyjną pole manewru negocjacyjnego jest bardzo zawężo-
ne więc strony określiły swoje parametry dotyczące : ogólnej średniej  
kwoty przeszeregowania na etat , wysokość kwoty jednorazowej 
( zając) . Na ten moment kwoty przedstawione przez obie strony są 
niewiele się różniły , co rokuje na następnych spotkaniach nego-
cjacyjnych zawarcie stosownego uzgodnienia.  

28.02.2018 Enea S.A. Uzgodnienia zasad indywidualnego podziału 
środków przeznaczonych na przeszeregowania –średnio 130 zł (min. 
80 max 170 zł)., oraz rozdysponowania kwoty na indywidualne pod-
wyżki i awanse z określeniem terminów realizacji , co stanowi uzupeł-
nienie do porozumienia płacowego z dnia 26.02.2018. 

28.02.2018 Enea Operator. Agenda spotkania zwierała : uzgodnie-
nie zmian w Regulaminie Pracy , powołanie na nową kadencję 
2018-2021 składów Komisji Pojednawczych w przyjętych obsza-
rach Operatora i przyjęcie Regulaminu Funkcjonowania Komisji Po-
jednawczych , uzgodnienia ekwiwalentu za odzież i okulary, omó-
wienie prezentacji multimedialnej Zespołu ds. Etatyzacji w Liniach 
Biznesowych, polityka płacowa w Operatorze w 2018r. 
Zmiany zapisów Regulaminu Pracy jakie zaproponował zarząd w 
związku z reorganizacją struktury organizacyjnej Sp. zostały zaakcep-
towane przez stronę społeczną , co zostało zwieńczone podpisa-
niem obowiązującego od 1 kwietnia nowego Regulaminu Pracy. Orga-
nizacje związkowe i strona pracodawcy podpisały uzgodnienia w spra-
wie składów Komisji Pojednawczych oraz Regulaminu Funkcjo-
nowania Komisji Pojednawczych na kadencję 2018-2021.  Zarząd 
zaproponował by podnieść ekwiwalent za odzież roboczą i okulary o 
wysokość stopy inflacji to znaczy 2%(wyliczenia zarządu) w zao-
krągleniu do pełnych złotych. Strona społeczna uważa , że inflacja na 
pewno jest na poziomie wyższym niż 2% , ponadto nie znajduje 
uzasadnienia , dla którego wskaźnik inflacji miałby być wyznacz-
nikiem podwyższenia ekwiwalentów. Uważa też, że realne koszty 
powinny być wyznacznikiem kwot do negocjacji zwłaszcza przy 
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ekwiwalencie za odzież roboczą. Zarząd po przeanalizowaniu su-
gestii strony społecznej do tematu wróci na kolejnym spotkaniu. Z 
uwagi na ograniczenia czasowe ,strona społeczna  w dużym skrócie 
została zaznajomiona z wynikami prac zespołu do spraw etatyza-
cji . Z pomocą pokazu multimedialnego poszczególni przedstawi-
ciele zespołu roboczego zaprezentowali  skrótowo wyniki prac swoich 
podzespołów  (propozycje) w obszarach linii biznesowej : Majątku 
Sieciowego , Układów Pomiarowych oraz Rozwoju i Inwestycji . 
Zarząd podkreślił , że prezentowany materiał jest propozycją , a po 
jego oficjalnym przyjęciu do realizacji będzie on szerzej i oficjalne 
konsultowany ze stroną społeczną . Rozpoczynając negocjacje 
płacowe zarząd zaproponował by w pierwszej kolejności zgodnie z 
zapisami ZUZP uzgodnić i przyjąć do stosowania tabelę płac na 
2018r. Zarząd zaproponował , a strona społeczna przyjęła 5% 
przyrost w tabeli płac . Następnie strona społeczna przedstawiła 
swoje oczekiwania w zakresie przyrostu płac w spółce na 2018r.  Zda-
niem zarządu  oczekiwanie te są zbyt wysokie. Pracodawca zade-
klarował się , że przyrost płacy zasadniczej w roku bieżącym powinien 
być porównywalny z rokiem ubiegłym , no może zbliżony do 
uzgodnionych wysokości w Enea SA , ale zarząd nie widzi możli-
wości przede wszystkim finansowych by móc sprostać oczekiwa-
niom strony społecznej.  Z uwagi na rozbieżności w oczekiwaniach 
stron i konieczności zakończenia spotkania , ustalono , że następne 
spotkanie w sprawach płacowych odbędzie się 5 marca .  
 

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

PRZEGLĄD PRASY 

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

14.02.2018 Newsweek 
zamieszcza sprostowanie 

artykułu "Zemsta za 
Kacperka" -                     

"Nie jest prawdą", 
"nieprawda" 

Newsweek zamieścił sprostowanie 
jednego z serii artykułów, przy pomocy której usiłował zaatakować 
Przewodniczącego Solidarności Piotra Dudę. Tekst dotyczy ar ty-
kułu „Zemsta za Kacperka”  
opublikowanego na łamach Newsweeka w dniu 18.04.2016 r. 
zleceń i dlatego stosowano doraźne porozumienia cywilnoprawne 
niepodlegające klasyfikacji jako śmieciówki. Aktualnie osoba ta jest 
zatrudniona w Dekomie na podstawie umowy o pracę. 
6. Nie jest prawdą, że istnieje jakikolwiek związek między zwolnie-
niem Stanisława Mroza a przeprowadzeniem przezeń rozmowy z Pio1. 
Nie jest prawdziwa teza z ar tykułu „Zemsta za Kacperka” opubli-
kowanego na łamach czasopisma „Newsweek Polska” w dniu 
18.4.2016 r., że spółka Dekom zwolniła całą kadrę zarządzającą Sana-
torium „Bałtyk” oraz że miało to związek z przeciekiem do 
„Newsweeka”. Zwolniono bowiem tylko jednego kierownika, zaś 
powodem była zmiana koncepcji zarządzania jednostką – publikacja w 
prasie nie miała wpływu na podjęcie tej decyzji personalnej. Pozostałe 
osoby z kadry kierowniczej odeszły za porozumieniem stron. 
2. Nieprawda, że prezesi zapowiedzieli, iż wytropią źródła przecie-
ku do „Newsweeka”. Takie zdarzenie nie miało miejsca. 
3. Nie jest prawdą, że szukano na pracowników haków – zbierano, 
na użytek przyszłych postępowań, materiał dowodowy obrazujący 
rzeczywisty stan rzeczy. 
4. Nie jest prawdziwa teza z artykułu „Zemsta za Kacperka”, opu-
blikowanego na łamach czasopisma „Newsweek Polska” w dniu 
18.4.2016 r., że powodem zrezygnowania z usług firmy sprzątającej 
był przeciek do „Newsweeka”. Rzeczywistą przyczyną zmiany kontra-
henta świadczącego usługi w zakresie sprzątania było niezadowolenie 
z jakości usług świadczonych przez dotychczasowego wykonawcę. 
5. Nie jest prawdziwa teza z ar tykułu „Zemsta za Kacperka”, opu-
blikowanego na łamach czasopisma „Newsweek Polska” w dniu 
18.4.2016 r., że Dekom wyprowadzał pracowników do firmy ze-
wnętrznej, która zawierała z nimi umowy cywilnoprawne zastępujące 
umowy o pracę, zwane potocznie śmieciówkami. W rzeczywistości 

spółka Dekom stosowała praktykę odwrotną, tj. proponowała pracow-
nikom firm zewnętrznych, związanych z tymi podmiotami umowami 
cywilnoprawnymi, zawarcie umowy o pracę ze spółką Dekom. W 
odniesieniu do stosunku prawnego łączącego spółkę z ogrodnikiem – 
usługi, które świadczył na rzecz spółki, miały charakter doraźnych 
trem Dudą. W rzeczywistości zarząd podjął decyzję o zakończeniu 
współpracy z p. Mrozem przed jego rozmową z Piotrem Dudą, zaś o 
tym, że taka rozmowa miała miejsce, zarząd dowiedział się później, 
już po wręczeniu wypowiedzenia. Decyzja o zakończeniu współpracy 
była natomiast motywowana niezadowoleniem z jakości pracy wyko-
nywanej przez p. Mroza oraz podjęciem decyzji gospodarczej o inte-
gracji obsługi BHP poprzez wynajęcie jednego podmiotu świadczące-
go obsługę BHP dla wszystkich obiektów spółki w Polsce. 
7. Nieprawda, że pracownik, o którym mowa w mater iale praso-
wym, poszedł z otrzymanym wypowiedzeniem do sądu pracy i wygrał 
sprawę. Postępowanie przed sądem wciąż się toczy, jak dotąd w spra-
wie nie zapadło żadne rozstrzygnięcie. 8. Nie jest prawdziwa teza, że 
nieścisłości w stanach magazynowych, które były przyczyną zwolnie-
nia, miały związek z przygotowywaniem świątecznych paczek. Kon-
trola, która wykazała nieprawidłowości, została bowiem przeprowa-
dzona po okresie świątecznym i dotyczyła bieżącego stanu magazyno-
wego. PPUH Dekom sp. z o.o. 
======================================================== 

Wiersze Henryka 

 

  Moje Życie 

 

 

 

Kiedy ja już zaistniałem, 
W drodze życia jakoś trwałem, 
Los też płatał dla mnie figle, 
I doświadczał mnie obrzydle. 
 

Gdy szczenięce lata wspomnę, 
Pewnych faktów nie zapomnę, 
Jakieś pierwsze ułomności, 
Nigdy jednak już całości. 
 

Też przetrwałem mroczne czasy, 
Z dala od ojczyzny i to nie wczasy, 
Deportowani byliśmy na wygnaniu, 
A był to okres w okrutnym  
wydaniu. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Sporo w życiu już widziałem, 
Różnie też się w życiu miałem, 
Przeszło wszystko jak strzał z bata, 
Już w leciwe wpadłem lata. 
 

Dziś zostaje pamięć wsteczna, 
Z wiekiem zmiana ta skuteczna, 
Sprawy miłe zanikają, 
Dawne przykre pozostają. 
 

A gdy jestem już wapniakiem, 
Również staję się maniakiem, 
Choćbym nie wiem, ile miał, 
Z życia jeszcze coś bym chciał. 
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HUMOR Z INTERNETU 

Biegnie zajączek przez las, spotyka ślimaka. Ślimak pyta zajączka:  
– Ty, co tak szybko zasuwasz? Zajączek: – Co ty nie słyszałeś?! Na 
nasze  łąki weszła Izba Skarbowa i spieprzam, bo się nie wytłuma-
czę. Ja futro, żona futro, dzieci futro. Ślimak przyśpieszył, spotyka  
bociana. Bocian pyta: – Ty ślimak, co tak zasuwasz? – Nie słyszałeś?!
Na nasze łąki weszła Izba Skarbowa i spieprzam, bo się nie wytłuma-
czę. Ja domek, żona domek, dzieci domki. Bocian poleciał do Afryki, 
spotyka pawiana. – Ty bocian, co ty tu robisz?  – Musiałem uciekać, 
bo na nasze łąki weszła Izba Skarbowa, a ja się nie wytłumaczę.  
Co roku wakacje za granicą, żona wakacje za granicą, dzieci wakacje  
za granicą.– Ty bocian, a gdzie ta łąka jest? – W Polsce. Na to pawian:  
– Ty, to kraj dla mnie! Ja z gołą d..., żona z gołą d..., dzieci z gołą d... 

ARCHIWUM CZESŁAWA M. 

IX 2005 Pożegnanie Michała Saganowskiego ( emerytura)  
 

OKIEM JUJKI 

GORZÓW MOJE MIASTO 

Zima 1928 roku w Landsbergu. Na Warcie miejski parowiec Wepritz (Wieprzyce), 
 

ZNALEZIONE 

ZŁOTE MYŚLI 

LICZBY MIESIĄCA 

-10,04 zł. wartość akcji Enea  28.02.2017 r. godz. 17,00. 
-1963 godziny – średnio tyle godzin przepracował w ubiegłym roku 
statystyczny Polak. Jak wynika z danych OECD, to najwięcej od 6 lat.  
W rankingu OECD,  pod względem liczby przepracowanych  
    godzin, zajmujemy 7 miejsce na 38 państw. 
-6,9 %- stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec stycznia 
2018 r. (wzrosła o 0,3 % wobec danych z grudnia). 
-26701 bezrobotnych, w tym 15441 kobiet- liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubu-
skiego. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych 
zwiększyła się o 2096 osób (o 8,5% ).W stosunku do stycznia 2017r . 
liczba bezrobotnych była mniejsza o 7118 osób(o 21,0%). 
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