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1.08.2018  74 rocznica wybuchu  
Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17.00  milion mieszkańców okupo-
wanej Warszawy oraz 50 tysięcy żołnierzy podziemia znalazło się 
w ogniu najdłuższej i najbardziej krwawej bitwy partyzanckiej 
podczas II wojny światowej. Bitwa ta stała się jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii Polski. Z perspek-
tywy lat coraz lepiej widzimy ponadczasowy wymiar Powstania, coraz 
głębiej rozumiemy wpływ, jaki wywarło ono na dalsze losy naszej 
Ojczyzny. Powstanie Warszawskie było największym niepodległo-
ściowym zrywem Armii Krajowej i  największą akcją zbrojną 
podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. Rozpoczęte 
1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Ta-
deusza Komorowskiego „Bora”, miało w założeniach trwać kilka dni.  
Powstanie zakończyło się kapitulacją po 63 dniach walk. Poległo 
lub zostało zamordowanych przez Niemców 18 tys. powstańców i 
ok. 180 tys. cywilów. O zaciętości walk świadczy fakt, że Warsza-
wa walczyła o 24 dni dłużej niż armie francuska, belgijska, holen-
derska i brytyjska w kampanii 1940 roku. Siły zaangażowane 
przeciwko Powstaniu znacznie przewyższały liczebność słynnego 
Afrikakorps marszałka Rommla. Niemcy stracili 10 tysięcy zabitych, 7 
tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych. 

6.08.2018 Rozmowy w Enea Trading. 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące najpilniejszych spraw 
do załatwienia w Enea Trading. Stronę pracodawcy reprezentował 
Dawid Klimczak- Prezes Zarządu Enea Trading Sp. z o.o. 
Przebieg spotkania: 
1) Prezes przedstawił stronie społecznej osoby wybrane  do odznaki 
zakładowej „Zasłużony dla grupy kapitałowej ENEA” . J edna 
osoba z obszaru Kozienic i jedna z obszaru „Poznań" 

2) Ustalono wysokość oraz zasady wypłacania nagrody na Dzień 
Energetyka. Porozumienie zostało podpisane przez uczestników 

spotkania.  
3) Pracodawca przedstawił prezentację z zapisami, które chce 
wprowadzić  do ZUZP. Prezentacja zawierała różnice pomiędzy 
istniejącymi w różnych obszarach działalności ENEA Trading w sto-
sunku do obszaru Poznań oraz propozycje usunięcia niektórych 
„martwych” artykułów ZUZP. Ponadto Prezes przedstawił koszty 
wprowadzenia ZUZP w ENEA Trading. Łączny koszt to ok. 400 -500 
tyś. rocznie. 
4) Zapytano pracodawcę  jaki to byłby koszt procentowy w stosunku 
do całego funduszu płac w ENEA Trading. Prezes powiedział, że 
zorientuje się czy może takie dane przedstawić i jeżeli tak to pokaże je 
na najbliższym spotkaniu.  
5) Po wysłuchaniu pracodawcy, związki ustaliły między sobą, że od-
niosą się do prezentowanego materiału i wniosą swoje uwagi do 
13.08.2018r tak, aby na spotkaniu dotyczącym  umowy społecznej 
20.08.2018 ustalić wspólne stanowisko. 
6) Ustalono, że strona Społeczna wystąpi do Pracodawcy z propozy-
cją  terminu kolejnego spotkania.  
 

6.08.2018 Spotkanie w Enea Serwis. 

Z inicjatywy zarządu Enea Serwis w Poznaniu doszło do spotkania 
stron dialogu społecznego w tej Spółce. 
Tematy zgłoszone przez zarząd: 
1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Zarząd przygoto-
wał tekst jednolity ZUZP zawierający wszystkie dotychczasowe proto-
koły dodatkowe. Na spotkaniu przekazano stronie społecznej ten do-
kument. Na przeanalizowanie dokumentu strona związkowa potrzebu-
je dwóch tygodni. Ewentualne uwagi będą sukcesywnie zgłaszane 
pracodawcy.  
2.Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A. Zarząd otrzymał 
propozycję NSZZ Solidarność podpisania Porozumienia o stosowaniu 
ZUZP. Rozpoczęto dyskusję w tym temacie. Temat będzie kontynuo-
wany na następnych spotkaniach. 
3.Realizacja porozumienia płacowego. Przedstawiono infor mację 
o stanie realizacji porozumienia płacowego z dnia 21.03.2018 r. Za-
prezentowany materiał był zbyt ogólny. Na wniosek związków zawo-
dowych na następne spotkanie zostanie przedstawiona analiza w rozbi-
ciu na: - komórki organizacyjne, -progi podwyżek, -ilość osób w po-
szczególnych progach.  
4. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym ES (RO). Strona pra-
codawcy przedstawiła informację o zmianach w Strukturze Organiza-
cyjnej wynikające miedzy innymi z RODO. Zwróciliśmy uwagę, że 
temat zmian RO w Spółce wymaga konsultacji, a nie tylko informacji. 
Zarząd przeprosił za zaistniałą sytuację, zapewnił, że wprowadzone 
zmiany nie spowodowały zwiększenia etatów oraz kosztów funkcjo-
nowania Spółki.  
Tematy zgłoszone przez stronę społeczną: 
5. Tabela płac zasadniczych 2018 r. Powołany zespół opracował 
nową tabelę płac, kiedy wejdzie ona w życie?. Temat zostanie przed-
stawiony na następnym spotkaniu. 
6.Płace w grupach zawodowych- dysproporcje płacowe. Na wnio-
sek strony związkowej zostanie przygotowana analiza płac zasadni-
czych w poszczególnych grupach zawodowych w rozbiciu na Oddzia-
ły i Rejony. Materiał pomoże zdiagnozować temat dysproporcji płaco-
wych w ES. 
7.Jakość obuwia roboczego. Kolejny raz zgłoszono temat złej jako-
ści ubrań roboczych-szczególnie obuwia. Podczas upałów dochodzi do 
odparzeń stóp. Temat znany stronie pracodawcy. W procedurze kon-
kursowej wybrano już dostawcę zapewniającego wyższą jakość ubrań 
roboczych. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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7.08.2018 Nadzwyczajne  
Posiedzenie KK NSZZ Solidarność. 

J. Kopcińska,        E. Rafalska,       M. Morawiecki,           P. Duda  

W Gdańsku na Nadzwyczajnym Posiedzeniu spotkali się członko-
wie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). W zamkniętym 
dla mediów 5 godzinnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
Rządu RP: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny pracy 
i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, Minister edukacji narodo-
wej Anna Zalewska i Rzecznik prasowy rządu Joanna Kopcińska. 
W czerwcu KK sformułowała szereg postulatów dotyczących: -
odmrożenia kwoty bazowej naliczania funduszu socjalnego, -płacy 
minimalnej w 2019 r., odmrożenia płac w sferze budżetowej, pod-
wyżek w oświacie, -zatrudnianiu obcokrajowców, sytuacji w ener-
getyce. Nasze postulaty wysłaliśmy premierowi. Brak odzewu na 
nasze postulaty coraz bardziej zbliżał nas do ogólnopolskiej akcji 
protestacyjnej. Zdecydowaliśmy, że dla ich realizacji nie cofniemy 
się nawet przed ulicznymi protestami. Zanim wyjdziemy na ulice pró-
bujemy się jednak dogadać przy stole. Ustaliśmy, że w pierwszej ko-
lejności zorganizowane zostanie spotkanie KK z premierem Mateu-
szem Morawieckim.  
Tym samym daliśmy rządzącym kolejną szansę na załatwienie najpil-
niejszych tematów. Premier skorzystał z zaproszenia i spotkał się z 
KK w Gdańsku. 
Trwająca pięć godzin „męska rozmowa” z przedstawicielami Rzą-
du RP doprowadziła do zbliżenia stanowisk, oraz dała nadzieję na 
konsensus w w/w tematach. Rządzący mieli też okazję zapoznać 
się z problemami poszczególnych branż. Niestety większość z nich 
wynika z braku „dobrej zmiany” w zarządach różnych spółek.  
„Wiele tematów przez te pięć godzin omawialiśmy na KK i przekaza-

liśmy te problemy panu premierowi. Dzisiaj, po tym spotkaniu czeka-

my, aż pan premier usiądzie ze swoimi doradcami, ministrami, oceni 

to nasze spotkanie i przedstawi KK wnioski. Apeluję raz jeszcze, aby 

faktycznie pochylić się nad postulatami. Czekamy na pozytywną 

zwrotną informację ze strony rządu”-  
Przewodniczący KK Piotr Duda. 

„ Mieliśmy dzisiaj możliwość przedyskutowania wielu aspektów życia 

społecznego, gospodarczego. Patrząc na naszą gospodarkę i spraw-

ność finansów naszego państwa podkreśliłem podczas naszego spo-

tkania, że bardzo zależy mi na tym, by wykonać to, do czego rząd 

Prawa i Sprawiedliwości się zobowiązał, czyli do budowy silnego, 

sprawnego, solidarnego, sprawiedliwego i spójnego państwa. Przy-

jaznego dla ludzi, obywateli, pracodawców, a w szczególności pra-

cowników reprezentowanych m.in przez związki zawodowe. Nasze 

zobowiązanie, by siła Polski oparta na wielu filarach, w szczególno-

ści na możliwie jak najbardziej szczęśliwych pracownikach, to było 

koło napędowe polskiej gospodarki. Wierzę, że w trudnych rozmo-

wach przybliżamy się do tego wielkiego celu, jakim jest silna i spra-

wiedliwa Polska” – mówił premier Morawiecki po nadzwyczajnym 
spotkaniu. 
Dalsze działania związku – w tym rozpoczęcie ewentualnej akcji 
protestacyjnej – uzależnione są od wyników rozmów z premierem 
rządu. Na informację zwrotną czekamy do 29 sierpnia 2018 r., 
czyli do kolejnego posiedzenia KK. 

8.08.2018 Umowy o zakazie  
konkurencji w Operatorze. 

Do czasu odpowiedzi na pismo KM NSZZ Solidarność Enea, radzimy 
wstrzymać się z podpisywaniem tych umów. 21.08.2018 otrzymaliśmy 
Odpowiedź na pismo KM NSZZ Solidarność Enea, która dalej nie 
wyjaśnia podstawowych wątpliwości.  
Punkt 3 odp. Operatora nawiązuje do sankcji za niepodpisanie umowy: 
„Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują sankcji na wypadek 

odmowy zawarcia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji. 

Należy jednak zwrócić uwagę, ze niezależnie od zawarcia lub nie 

umowy o zakazie konkurencji, na pracowniku spoczywa obowiązek 

dbałości o dobro zakładu pracy, będącym jednym z podstawowych 

obowiązków pracowniczych (art. 100 par. 2 pkt 4), z którego wywieść 

należy również obowiązek powstrzymywania się przez pracownika od 

działalności bezpośrednio konkurencyjnej wobec pracodawcy”. 

 

Osobom, które prowadzą działalność gospodarczą, radzimy pod-
pisanie umów równolegle ze zgodą pracodawcy na prowadzenie 
takiej działalności. 
 

Pełna treść odpowiedzi oraz przyczyny powstania umów i kore-
spondencji znajdują się na nasze stronie internetowej. 

-Menu aktualności.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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10.08.2018 Zmiany w zarządzie Enei Centrum 

Rada Nadzorcza Enei 
Centrum podjęła 
decyzję w sprawie 
zmian w składzie 
zarządu spółki. Ze 
składu zarządu 
odwołani zostali: 

Ewa Troszczyńska, członek zarządu ds. finansowych; Krzysztof 
Kierzkowski, członek zarządu ds. IT i rozwoju oraz Łukasz  
Pawłowski, członek zarządu ds. obsługi klienta. (na zdjęciach powy-

żej). 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Enei Centrum delegowała ze swojego 
grona do tymczasowego pełnienia funkcji członka zarządu – Prze-
wodniczącego Rady Wojciecha Jędrzyńskiego. Do czasu powoła-
nia nowych członków zarządu w drodze konkursu, zarząd Enei Cen-
trum będzie pracował w dwuosobowym składzie: Sławomir Jankie-
wicz, prezes zarządu oraz Wojciech Jędrzyński, delegowany do 
tymczasowego pełnienia funkcji członka zarządu.  

14.08.2018 Rocznica śmierci Naszego Patrona   
M. M. Kolbe -Dzień Energetyka 

 Kolbe Maksymilian Maria, właściwie 
Rajmund Kolbe, święty (1894-1941), 
franciszkanin.  
Młody Maksymilian był bardzo zdolny, 
interesowały go różne dziedziny nauko-
we. Świetnie liczył , często pomagał 
rodzicom w prowadzeniu sklepu, gdzie 
nabywał pierwsze szlify jako przedsię-
biorca. Hobbystycznie lubił zgłębiać 
wiedzę z zakresu fizyki. W wieku 21 lat 
złożył w urzędzie patentowym projekt 
„Eteroplanu”-maszyny pozwalającej na 
loty w kosmos. Wehikuł miał być napę-
dzany dzięki zjawisku odrzutu.  
1907 wstąpił do seminarium franciszkań-

skiego we Lwowie. 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. W tymże 
roku założył główne dzieło swego życia - Rycerstwo Niepokalanej, 
stowarzyszenie ludzi świeckich zajmujących się apostolstwem pod 
znakiem Maryi. W 1919 wrócił do kraju, szerząc Rycerstwo Niepoka-
lanej. W 1927 utworzył w Teresinie pod Warszawą nowy ośrodek 
oraz inicjując Małe Seminarium Misyjne, któremu nadał nazwę 
Niepokalanów. 
W 1930 wyjechał do Japonii tworząc tam japoński Niepokalanów.  
W 1936 powrócił do Polski. We wrześniu 1939 aresztowany przez 
Niemców. Zwolniony w grudniu 1939. Ponownie aresztowany 
w 1941. Przebywał na Pawiaku, następnie przewieziony do Oświęci-
mia, gdzie dobrowolnie wybrał śmierć głodową za współwięźnia, 
Franciszka Gajowniczka (ojca wielodzietnej rodziny, który prze-
żył obóz oświęcimski), jednego z 10 skazanych na śmierć. Po 
2 tygodniach męczarni, 14 sierpnia 1941 dobity przez Niemców 
zastrzykiem trucizny. Za swój czyn został beatyfikowany 17 paź-
dziernika 1971 r. przez papieża Pawła VI. Kanonizacji dokonał 
Jan Paweł II -10 października 1982 r. 

14 sierpnia - dzień śmierci świętego Maksymiliana jest Jego świętem, 
a  od 1991 r. jest też  Świętem Energetyków, jako dzień wolny od 
pracy, ustanowiony postanowieniami Ponad Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy w 1993 r. O.  Kolbe był jednym z pierwszych 
założycieli elektrowni w Polsce. Skonstruował agregat prądotwór-

czy, który choć nieużywany, wciąż jest sprawny i przechowywany 
w Sanktuarium św. Maksymiliana w Niepokalanowie. O. Kolbe 
pasjonował się radiem, interesował badaniami nad przekazywa-
niem za pomocą fal radiowych obrazu. Podczas pobytu w Japonii 
zwracał szczególną uwagę na nadajniki radiowe dużej mocy. Zdobytą 
wiedzę wykorzystał do założenia rozgłośni katolickiej, która swym 
zasięgiem pokrywała większość Polski z okresu międzywojennego. 
Po Radiu Watykańskim była to druga na świecie stacja . 
Święty Maksymilian miał niesamowitą wyobraźnię, która pozwalała 
mu realizować niemożliwe rzeczy. Potrafił inspirować i dodawać otu-
chy w trudnych chwilach. Był niezłomny i nigdy się nie poddawał. 
Swoim działaniem niejednokrotnie pokazał, że w życiu nic nas nie 
ogranicza, a wiara potrafi góry przenosić. 

15.08.2017 Kolejna rocznica CUDU NAD WISŁĄ 

15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Armię 

Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą, najliczniejszą i najbardziej nie-

ludzką armię świata. Jej dywizje pewne były już pokonania Polaków, 

zdobycia Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i inne sto-

lice Europy, według strategicznych planów podboju i dyrektyw rządu 

Rosji Sowieckiej.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła 

nie tylko niedawno odzyskaną polską niepodległość.  

Była to jedna z trzech najważniejszych bitew XX wieku w dziejach 

świata, a zarazem jedna z decydującej w całej historii ludzkości.  

Wojsko Polskie na czele ze zwycięskim wodzem marszałkiem Józe-

fem Piłsudskim zatrzymało i zwyciężyło milionową nawałę Armii 

Czerwonej i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed nie-

wolą oraz wprowadzeniem zbrodniczego sowieckiego totalitaryzmu i 

systemu komunistycznego na bagnetach żołnierzy z czerwoną gwiaz-
dą. Było to nawiązanie do najwspanialszych tradycji Rzeczypospoli-

tej, kiedy to w krajach Zachodu powszechnie nazywano Polskę „ 

przedmurzem chrześcijaństwa" albo „przedmurzem Europy", co było 

wówczas równoznaczne.  

W sierpniowych dniach 1920 r. na stolicę zwrócone są oczy wszyst-

kich: jeśli Warszawa zostanie zajęta przez hordy wschodnich barba-

rzyńców, będzie to koniec niepodległego państwa. "  Po trupie Polski" 

płomień światowej rewolucji ogarnie całą Europę, niszcząc jej chrze-

ścijański fundament i zasady życia społecznego. Dlatego tak drama-

tycznie zabrzmiało pytanie postawione przed Bitwą Warszawską przez 

Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego: "  Co wybieramy, niewolę czy 

zwycięstwo?". Odpowiedź mogła być tylko jedna:” Zwycięstwo do 

ostatniej kropli krwi".  

I zwycięstwo przyszło. Uproszone przez gorącą modlitwę zanoszoną 

wspólnie przez władze i społeczeństwo. Okupione wielkim wysiłkiem i 

poświęceniem całego Narodu. Do szeregów obrońców Ojczyzny po-

spieszyły nawet dzieci - jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski z 

Płocka, odznaczony za męstwo Krzyżem Walecznych. Symboliczną 

ofiarą, która rozpaliła nadzieję na zwycięstwo, była śmierć ks.  

Ignacego Skorupki pod Ossowem 14 sierpnia. Na następny dzień bol-

szewicy zaplanowali zdobycie Warszawy i przejęcie władzy przez ko-

mitet rewolucyjny... Ale nie zajęli już ani piędzi polskiej ziemi. W uro-

czystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny żołnierze polscy 

przełamują front pod Radzyminem i przechodzą do ataku. Na północy, 

pod Nasielskiem, armia gen. Władysława Sikorskiego gromi nieprzyja-

ciela. 16 sierpnia rusza uderzenie znad Wieprza. "  Niezwyciężona" 

Armia Czerwona ucieka w panice.  

         Wygrana wojna z bolszewikami była pierwszym tak wielkim  

zwycięstwem oręża polskiego od czasu bitwy pod Wiedniem.  

  

15-19.08.2018 XXXIII Pielgrzymka  
Energetyków do Częstochowy. 

Już po raz 33 Energetycy z całego kraju pielgrzymowali do 
„Czarnej Madonny” i prosili o błogosławieństwo na kolejny rok. 
Energetycy Gorzowscy swoje pielgrzymowanie rozpoczęli 15 sierpnia 
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny . Przed podróżą 
błogosławieństwa Pielgrzymom udzielił ks. Andrzej Tomys proboszcz  
Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela z Gorzowa Wlkp. W tym roku 
w Pielgrzymce uczestniczyła najliczniejsza w historii naszego piel-
grzymowania liczba Pielgrzymów -64. 

 Pierwszym punktem na naszej pielgrzymkowej drodze było Krosno. 
Msza Święta u ojców Franciszkanów w Parafii Nawiedzenia NMP, 
słynącej z cudownego obrazu Matki Bożej Murkowej z XVII w., oraz 
spacer w renesansowym ryneczku poprzedził nas wieczorny przyjazd 
do Hotelu Atrium w Polańczyku, stanowiącego naszą bazę wypadową 
do poznawania urokliwych zakątków Bieszczad.  

W części turystycznej pielgrzymki dane nam było poznać następujące 
miejsca: -Solina( spacer  po zaporze Jeziora Solińskiego,-rejs stat-
kiem spacerowym po zalewie Solińskim).  
-Myczkowce ( Centrum Edukacji Ekumenicznej- miniatury cerkwi, 
ogród biblijny, mini zoo).   
-Sanok (kościół franciszkanów, -ławeczka Dobrego Wojaka Szwej-
ka, ruiny kościoła w, którym brał ślub Władysław Jagiełło, -Muzeum 
Budownictwa Ludowego –największy w Polsce skansen z repliką 
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dawnego rynku galicyjskiego). 

                                                  Uczestniczy Pielgrzymki na Zalewie Solińskim. 

Cisna ( Spacer  z przełęczy Wyżniej do schroniska górskiego 
„Chatka Puchatka” na Połoninie Witleńskiej-1255 m n.p.m., pr ze-
jażdżka bieszczadzką kolejką wąskotorową na trasie Majdan-Balnica- 
Majdan, degustacja oraz zakup regionalnych wyrobów spożyw-
czych).  

                                                                Połonina Welińska 

Nowosiółki (Muzeum Łowiectwa). Bóbrki ( Skansen założony 
przez Ignacego Łukasiewicza - Muzeum Przemysłu Naftowego).  
18 sierpnia w godzinach popołudniowych dotarliśmy do Często-
chowy i mogliśmy rozpocząć r azem z Energetykami z całego kraju 
XXXIII Pielgrzymkę na Jasną Górę. Msza Święta i Energetyczna Dro-
ga Krzyżowa prowadzona ze szczytu Jasnej Góry rozpoczęła Piel-
grzymkę. Apel Jasnogórski i nocne czuwanie przy obrazie Czarnej 
Madonny to kolejny etap naszej pielgrzymki. Nocleg w Hotelach 
Ibis i Polania oraz pozytywna energia płynąca z całej Jasnej Góry 
pozwoliła nam nabrać sił na kolejny dzień naszego pielgrzymowa-
nia.  

Nazajutrz jak zwykle po powitaniu i błogosławieństwie przy Archika-
tedrze procesyjnie w asyście orkiestry i Pocztów sztandarowych Aleja-

mi NMP udaliśmy się przed Szczyt Jasno-
górski gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej 
Sumie prowadzonej przez biskupa Łukasza 
Buzuna bp pomocniczego diecezji kali-
skiej. Mszę świętą koncelebrowali księża 
duszpasterze branży energetycznej, wśród 
nich krajowy duszpasterz Energetyków, 
Elektryków i Elektroników ks. kan.  
Sławomir Zyga i częstochowski duszpa-
sterz tego środowiska ks. prał. Jarosław 
Sroka W uroczystościach na Jasnej Gó-
rze uczestniczyło ok. 6 tys. Pracowników 
branży energetycznej z całej Polski. Go-
ściem pielgrzymki był Minister Energii 
Krzysztof Tchórzewski. Obecni byli pre-
zesi i dyrektorzy zakładów, przedstawiciele 
zarządów i spółek (GK Enea reprezentowa-
li Andrzej Kojro i Tadeusz Dachowski z 

Enea Operatora i Mariusz Kądziołka z Enea Oświetlenie). Licznie 
przybyli też związkowcy głównie z NSZZ Solidarność.  Wraz z czyn-
nymi zawodowo Pracownikami branży przybyli również Emeryci i 
Renciści. W ramach Pielgrzymki do Częstochowy przybyły grupy 
rowerowe energetyków ze Szczecina i Kozienic or az grupa moto-

rowa energetyków z Bełchatowa, Turowa i Opola. 
Uczestnicy Naszej Pielgrzymki zebrali dobrowolną ofiarę 
na Dar Ołtarza, z przeznaczeniem na odbudowę Go-
rzowskiej Katedry (jak wiemy potr zeby są wciąż bar-
dzo duże). 
 Pogoda podczas naszego pielgrzymowania była kapry-
śna, ale omijała Pielgrzymów. Podczas Liturgii cały czas 
świeciło słońce, a temperatura wynosiła 28 *C.  Po tej 
uczcie duchowej i posiłku udaliśmy się w drogę powrotną 
do Gorzowa Wlkp. gdzie dotarliśmy około godziny 22.  
Kolejna Pielgrzymka przeszła do historii. Z 
„naładowanymi akumulatorami”, wspomnieniami i zdję-
ciami będziemy oczekiwali na kolejną Pielgrzymkę.  
Więcej zdjęć na naszej stronie. 

20.08.2018 W Operatorze o:  
bonach, umowie o zakazie konkurencji,  

nowej strukturze organizacyjnej. 

Zarząd Enea Operatora (EO) zaprosił stronę związko-
wą do Poznania by uzgodnić wysokość bonów na 
posiłki regeneracyjne w 2019 r . W 2018 r . wyso-
kość bonu wynosi 12,80 zł. Po negocjacjach strony 
zbliżyły się do uzgodnienia, pole rozbieżności jest 
naprawdę nieduże.(Zarząd 13,30 zł. strona społeczna 
13,50 zł.).  
Korzystając z obecności członków zarządu EO, stro-
na społeczna poruszyła również inne tematy: 
 -Umowa o zakazie konkurencji. 2 sierpnia 2018r .  
KM NSZZ Solidarność Enea skierowała do zarządu 
pismo w tej sprawie, do dziś nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi. Pracownicy mają wiele wątpliwości czy pod-
pisać w/w dokument. Przedstawiono nam projekt 
odpowiedzi jaką niedługo mamy otrzymać. Po otrzy-
maniu jej, odniesiemy się do niej.  
  –Nowa struktura organizacyjne EO. Strona 
związkowa otrzymała do zaopiniowania nową struk-
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turę organizacyjną EO. Przedstawiciele KM NSZZ Solidarność Enea 
ustnie wyrazili swoją opinię do proponowanych zmian. Kierunek 
zmian słuszny-decentralizacja. Przeniesiono Departamenty z Pozna-
nia do Oddziałów Dystrybucji.( Departament Zarządzania Majątkiem 
Sieciowym w Bydgoszczy, Departament Logistyki i Zakupów w 
Szczecinie). Wskazaliśmy, żeby rozważyć też lokalizację Departa-
mentów w OD Gorzów Wlkp. i Zielona Góra.  Sugestia -
Departament Zarządzania Ruchem do OD Gorzów Wlkp. Przed-
stawiliśmy argumenty na poparcie takie lokalizacji: Dyrektor  Depar-
tamentu nie musiałaby dojeżdżać do Poznania.  
Siedziba Rezerwowej Centralnej Dyspozycji Ruchu Mieści się w 
OD Gorzów Wlkp. Zwróciliśmy też uwagę na opisówkę do propono-
wanych zmian. Brak skutków społecznych: „- co do zasady nie  

nastąpi zmiana miejsca pracy, a w przypadku takiej potrzeby  

odbędzie się to za zgodą pracownika”.  Nie zgadzamy się z tym, skut-
ki społeczne będą, o ich minimalizacji powinniśmy rozmawiać, i 
dokonać stosownych uzgodnień. Poprosiliśmy o zorganizowanie 
spotkania w temacie proponowanych zmian. 
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zmiany mają charakter pilotażowy i, 
że po otrzymaniu od organizacji związkowych pisemnych opinii 
dotyczących proponowanych zmian, zostanie zorganizowane spo-
tkanie.  
 

20.08.2018 Negocjacje nowej Umowy Społecznej. 

Po ponad miesięcznej przerwie kontynuowano rozmowy, których 
celem jest zawarcie Porozumienia gwarantującego zachowanie 
wysokich standardów pracy w GK Enea. Niestety fakty, które 
wydarzyły się od ostatniego spotkania (16.07.2018 r.) zamiast zbliżać 
nas do zawarcia porozumienia, oddaliły nas od tego celu. 
Ponad 4 godzinne negocjacje dotyczyły głównie tego, co ma się 
znaleźć w protokole z negocjacji. Strona pracodawców nie chciała 
się zgodzić na umieszczenie stanowiska strony społecznej. (treść 
poniżej):   
„Stanowisko strony społecznej po kolejnej turze negocjacji umowy 
społecznej. 
Strona pracodawców wbrew wcześniejszym ustaleniom nie odniosła 
się do projektu przygotowanego przez stronę społeczną. Samowolnie 
przygotowała nowy projekt, który cofa nas do początku negocjacji. 
Nowy projekt stanowi wydmuszkę wcześniejszego dokumentu i obra-
ża stronę społeczną, jest nieakceptowalny.  Strona społeczna złożyła 
propozycję procedowania nad jej projektem z 22 czerwca 2018 r. Zło-
żenie nowego projektu traktujemy jako negocjacje w złej wierze, ma-
jące na celu przeciąganie negocjacji w nieskończoność. Stwierdzenia 
typu ” nikt nie obiecywał, że przygotowany przez stronę społeczną 

projekt umowy społecznej, będzie później negocjowany” zaogniają 
sytuację i idzią w kierunku konfrontacji zamiast dialogu.  
Wcześniejsze podpisane uzgodnienia dotyczące ponoszenia kosztów 
pomocy prawnej nie są realizowane. Przyjęte procedury utrudniają 
realizację wcześniejszego uzgodnienia. 
Oczekujemy, że na następne negocjacje 10 września strona pracodaw-
ców przyjdzie przygotowana i będzie pracowała nad postulatami za-
wartymi w projekcie przygotowanym przez stronę społeczną. Oczeku-
jemy, że dalsze negocjacje będą prowadzone z poszanowaniem dobrej 
wiary.   
W przypadku dalszej obstrukcji prowadzonych negocjacji przez stronę 
pracodawców, strona społeczna złoży wniosek o powołanie arbitra z 
osób wskazanych przez Ministra Energii.” 

Niewiele brakowało, by nie było protokołu, tylko notatka podpisana 

przez stronę pracodawców. Argument, że złamałoby to uzgodnie-
nia z poprzednich negocjacji ostatecznie przeważył, i udało się podpi-
sać protokół z naszym stanowiskiem. Uzgodniono, że następne 
negocjacje mają się odbyć 10 września 2018 r. 

Strona społeczna GK Enea podczas negocjacji. 

 

22.08.2018 Obradował Zarząd Regionu 

 Gorzów NSZZ Solidarność 

W Gorzowie Wlkp. w siedzibie związku spotkali się członkowie Za-
rządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG 
(3.07.2018 r.) 
2.Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 
(KK). K. Gonerski zdał relację z nadzwyczajnego posiedzenia KK 
jakie odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu 
uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. 
Przedstawiono postulaty związku. Na następnym posiedzeniu KK 29 
sierpnia mamy otrzymać odpowiedź na postulaty i podjąć decyzję o 
ewentualnej akcji protestacyjnej. 
3. Sytuacja w zakładach pracy regionu. Szpital Wojewódzki w 
Gorzowie Wlkp. (S W). Zła sytuacja finansowa szpitala spowodo-
wania jest niskimi kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ). ZRG stosownym stanowiskiem popar ł działania Komisji 
Zakładowej, mające na celu danie równych szans wszystkim szpitalom 
–równe kontrakty z (NFZ). Na następne zebranie ZRG zostaną zapro-
szeni przedstawiciele ze SW i NFZ. Straż Pożarna –Konflikt z Woje-
wódzkim Komendantem Straży Pożarnej. 
4.Obchody 31 sierpnia 1980 i 1982 r. Omówiono plan obchodów w 
regionie: 17.00 Msza polowa pod Katedrą (zaproszenie dla pocztów 
sztandarowych). 8 września odbędzie się Bieg Solidarności 
(członkowie związku płacą za pakiet startowy 10 zł.) 
5.Pomnik Witolda Andrzejewskiego. W celu nadania odpowiedniej 
oprawy związanej z odsłonięciem pomnika Naszego Kapelana W. 
Andrzejewskiego przesunięto termin tej uroczystości (28-30.09.2018 
r.). Równolegle zostanie otwarta okolicznościowa wystawa, wydana 
zostanie specjalna broszura, oraz okolicznościowe karty i znaczki 
pocztowe. Dyskutowano o treści napisu na tablicy pamiątkowej.  
6. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Omówiono wyniki 
kontroli jaka odbyła się ZRG.  
7. Sprawy Sądowe. Przedstawiono sprawy jaki toczone są przeciwko 
naszym członkom. 
8.Dożynki Diecezjalne. Relacja z uroczystości jakie odbyły się 15 
sierpnia w Rokitnie. 
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9.Budżet ZRG na 2018. Przedstawiono stopień realizacji budżetu, 
przychody wydatki oraz przewidywany wynik na koniec roku. 
10.RODO-ochrona danych osobowych. Członkowie ZRG podpisali 
stosowne oświadczenia. Przesłany przez Prezydium KK materiał budzi 
wiele wątpliwości. Konieczne jest zorganizowanie szkolenia w tym 
temacie. 
11.Wybory samorządowe. Na obecnym etapie związek nie angażuje 
się w wybory. 
12.Spotkanie z Posłem RP Jarosławem Porwichem. Tematy roz-
mów pokrywały się tym o czym dyskutowali członkowie ZRG. J. 
Porwich przedstawił sprawy jakimi aktualnie zajmuje się Sejm RP. 
13. Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG -9.10.2018 r. 
Termin może ulec zmianie w przypadku ogłoszenia akcji protestacyj-
nej. 

23.08.2018 Obradowała KSE NSZZ Solidarność. 

W Gubinie spotkali się członkowie Rady Krajowej Sekcji  
Energetyków NSZZ Solidarność (KSE).  
Tematyka Obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KSE 
(5.06.2018 Poznań) 
2.Informacja z działalności Prezydium Rady KSE. Członkowie 
Prezydium przedstawili najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce 
od ostatniego zebrania Rady. 
3.Sytuacja w Grupach Energetycznych (GE). Przedstawiciele po-
szczególnych GE zdali relację z najważniejszych problemów z jakimi 
borykają się w tych podmiotach. Rada przyjęła dwa stanowiska doty-
czące: problemów, które utrudniają właściwe funkcjonowanie po-
szczególnych grup oraz utrudnianiu dialogu trójstronnego. Prezydium 
przedstawiło stanowisko jakie zostało wysłane na Krajowy Zjazd De-
legatów. 
4. Relacja ze Zjazdu Wyborczego Krajowego Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE). Nowym przewodni-
czącym został wybrany Jarosław Grzesik.  W skład 22 osobowej Rady 
KSGiE weszło 4 przedstawicieli KSE. Do Komisji rewizyjnej wszedł 
1 przedstawiciel KSE. 
5.Zespół Trójstronny ds. branży energetycznej. Przedstawiono 
zmiany w przedstawicielstwie strony społecznej w zespole. 
6.Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji Krajowej (KK).Członkowie 
KK przedstawili relacje ze spotkania w Premierem Mateuszem Mora-
wieckim. 
7.RODO –ochrona danych osobowych. Przesłany przez Prezy-
dium KK materiał budzi wiele wątpliwości. Czekamy na dodatkowe 
materiały w tym temacie. 
8.Preliminarz budżetowy. Przedstawiono planowane przychody , 
wydatki oraz aktualny stan finansów KSE.  
9.Ankiety osobowe, strona internetowa. Komisje, które nie prze-
słały ankiet osobowych poproszono o jak najszybsze ich przesłanie do 
biura KSE. Poproszono też o przesłanie aktualnych danych członków 
KSE , celem ich umieszczenia na stronie internetowej. 
10.Funkcjonowanie Społecznej Inspekcji Pracy (SIP). Koordyna-
cją działania SIP w poszczególnych grupach zajmuje się sekretarz 
KSE – Robert Jusis. Prośba o przesłania danych SIP w poszczegól-
nych grupach. 
11.COP 24. Relacja z konferencji jaka odbyła się w Katowicach. 
 

 

25.08.2018 Pożegnaliśmy  
Elżbietę Kuczyńską. 

17 sierpnia po długiej chorobie w wieku 69 
lat zmarła Elżbieta Kuczyńska, pieśniarka, 
pedagog, terapeuta, dobry człowiek. J ej 
pięknego głosu nigdy nie zapomnimy... 
Elżbieta Kuczyńska przyjechała do Gorzowa 
w latach 70. Z wykształcenia inżynier elek-

tryk. W latach 1975-76 pracowała w Zakładzie Energetycznym 
Gorzów. Szybko dała się poznać jako nietuzinkowa ar tystka. Z 
pięknym głosem, z gitarą, zgarniała nagrody na ówczesnych festiwa-
lach, przeglądach. Laureatka Złotego Samowaru i nagrody dziennika-
rzy na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Laureat-
ka konkursu „Mikrofon dla Wszystkich” na festiwalu w Opolu. 
Nagroda na Ogólnopolskich Spotkaniach Zamkowych 
„Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie. Złoty Pierścień i nagroda dzien-
nikarzy Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Koncer to-
wała też za granicą.  

Zdroisk wrzesień 2010 roku E. Kuczyńska na  

                Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

Jej pasją był też teatr - w Młodzieżowym Domu Kultury prowadziła 
grupy teatralne, współtworzyła spektakle, sama grała i z powodze-
niem reżyserowała. Poza działalnością artystyczną angażowała się 
w ochronę praw zwierząt oraz inicjatywy na rzecz wolności i de-
mokracji. Niecałe dwa lata temu, w listopadzie, w Jazz Clubie Pod 
Filarami, świętowała 45-lecie pracy artystycznej. Doceniona Odzna-
ką Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za wybitne zasługi. Była też 
laureatką Motyla, Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta za cały 
dorobek artystyczny. 

Pożegnanie Artystki odbyło się 
25 sierpnia 2018 r. na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Żwi-
rowej w Gorzowie. Oprócz ro-
dziny w ostatniej drodze Elżbiety 
licznie uczestniczyli znajomi ze 
scen, byłego Zakładu Energetycz-
nego oraz Gorzowianie. 
„Anielski orszak niech Twą duszę 

przyjmie, uniesie z ziemi ku wyży-

nom nieba, a pieśń zbawionych 

niech ją zaprowadzi, aż przed 

oblicze Boga Najwyższego” 
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25.08.2018 Grand Prix Polski w Gorzowie Wlkp. 

Ósme Grand Prix Polski w Gorzowie zakończyło się zwycięstwem 
Martina Vaculika, drugi był  Bartosz Zmarzlik, a trzeci Tai  
Woffinden. Na ostatniej pozycji w finałowym biegu przyjechał Patryk 
Dudek.  

       Bartosz Zmarzlik               Martin Vaculik             Tai Woffinden 

Krótka relacja: 
Chwilę przed zawodami nad stadion im. Edwarda Jancarza nadciągnę-
ły czarne chmury, z których spadł obfity deszcz. Na szczęście, po 
kilkunastu minutach opady ustały, a wtedy do pracy wzięły się osoby 
funkcyjne, które w krótkim czasie doprowadziły tor do użytku.  
Komplet na stadionie (ponad 15 tys.) oglądał emocjonujące zawo-
dy. Bartosz Zmarzlik od początku turnieju spisywał się znakomicie. 
Po wygranym starcie odjeżdżał rywalom i wygrywał z dużą przewagą. 
Wyjątkiem był jego trzeci wyścig, w którym linię mety minął za ple-
cami Macieja Janowskiego i lidera klasyfikacji przejściowej mi-
strzostw świata Brytyjczyka Taia Woffindena. Znakomitą dyspozycję 
Zmarzlik potwierdził wygrywając pierwszy wyścig półfinałowy 
przyjeżdżając na metę przed Patrykiem Dudkiem. Ten z kolei rozkrę-
cał się z wyścigu na wyścig i ostatecznie awansował do decydującej 
batalii. W finale zabrakło miejsca dla Macieja Janowskiego, który po 
czterech seriach wydawał się być jednym z kandydatów do miejsca na 
podium. Niestety, na pierwszym wirażu jego ostatniego wyścigu tuż 
przed polakiem upadł Rosjanin Emil Saifudtinow i Janowski, nie 
chcąc wjechać w rywala także położył swój motocykl. W wyniku 
upadku uszkodził swój motocykl co sprawiło, że w powtórce przyje-
chał dopiero na trzeciej pozycji, a w wyścigu półfinałowym nawet nie 
zawiązał walki o awans do decydującej rozgrywki. W drugim półfina-
le poza zasięgiem rywali był Martin Vaculik, co nie powinno dziwić 
zważywszy, że jest on zawodnikiem miejscowej Stali i zna gorzowski 
owal doskonale. Wraz z Vaculikiem do walki o podium awansował 
Woffinden, choć niewiele brakowało by lider  klasyfikacji Grand 
Prix nie awansował do czołowej ósemki. Ten awans zapewnił mu 
Dudek, który po bezpardonowym ataku na Szymona Woźniaka 
wygrał bieg 19. Gdyby ci dwaj zawodnicy zamienili się miejscami 
to popularny Tajski zakończyłby zmagania na 9 pozycji. 
Do biegu finałowego zawodnicy podjeżdżali cztery razy.  

Za pierwszym podejściem sędzia zatrzymał wyścig mylnie sądząc, że 
Patryk Dudek zbyt wcześnie puścił sprzęgło. Za drugim podej-
ściem na wejściu w pierwszy łuk po „łokciowaniu” z B. Zmarzlikiem 
podniosło przednie koło motocykla Dudka i żużlowiec z Zielonej 
Góry z pełnym impetem pojechał w dmuchaną bandę. Na szczę-
ście o własnych siłach powrócił do parkingu, a arbiter uznał, że cała 
czwórka może przystąpić po raz trzeci do startu. Tym razem start 
ukradł Dudek i do czwar tego podejścia wyjeżdżał z ostr zeżeniem 
za utrudnianie startu. W efekcie spóźnił start i tylko mógł oglądać jak 
Martin Vaculik kończąc pierwsze okrążenie wyprzedza Bartosza 
Zmarzlika zdobywając Grand Prix Polski. Drugi był Zmarzlik, a 
trzeci Woffinden. 

Bartosz Zmarzlik co prawda nie wygrał Grand Pr ix w Gorzowie, 
ale zdobył 18 punktów i awansował na pozycję wicelidera klasyfi-
kacji cyklu. Po zawodach podkreślał, że zbieranie punktów jest 
ważniejsze niż wygrywanie poszczególnych rund. 
Bartosz Zmarzlik od kilku rund Grand Prix jeździ wybornie i 
zbliża się do Taia Woffindena. Wydaje się być jedynym żużlow-
cem w stawce SGP, który jest w stanie dogonić Brytyjczyka. Dwie 
rundy temu Bartek miał znacznie większą stratę. Zostały jeszcze trzy 
turnieje: 8 września – GP Słowenii, Krsko, 22 września – GP Nie-
miec, Teterow, 6 października – GP Polski, Toruń. 
Wyniki GP w Gorzowie : 
1. Martin Vaculik - 18 (1,3,3,3,2,3,3) 

2. Bartosz Zmarzlik - 18 (3,3,1,3,3,3,2) 
3. Tai Woffinden - 12 (2,1,2,2,2,2,1) 
4. Patryk Dudek - 12 (1,2,3,1,3,2,0) 
5. Artiom Łaguta - 13 (3,3,3,2,1,1) 
6. Matej Zagar - 11 (3,3,1,3,0,1) 
7. Greg Hancock - 10 (1,2,1,3,3,0) 
8. Maciej Janowski - 9 (2,1,3,2,1,0) 
9. Jason Doyle - 9 (2,2,2,2,1) 
10. Szymon Woźniak - 8 (3,1,2,0,2) 
11. Nicki Pedersen - 6 (2,2,1,1,d) 
12. Craig Cook - 4 (0,0,0,1,3) 
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13. Przemysław Pawlicki - 3 (1,0,0,0,2) 
14. Emil Sajfutdinow - 3 (0,1,2,0,w) 
15. Fredrik Lindgren - 2 (w,0,0,1,1) 
16. Chris Holder - 0 (0,0,0,0,0) 
17. Rafał Karczmarz - 0 () 
18. Wiktor Lampart - 0 () 

Finałowy bieg od lewej :M. Vaculik, B. Zmarzlik, T. Woffinden, P. Dudek 

 

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA  PO GP w Gorzowie:  
Woffinden – 103 pkt, 2. Zmarzlik – 87, 3. Janowski – 79, 4.  
Lindgren – 76, 5. Dudek – 68, 6. Hancock – 66, 7. A. Łaguta – 66, 8. 
Sajfutdinow – 65, 9. Zagar – 61, 10. Doyle – 53, 11. Pedersen – 52, 
12. Holder – 43, 13. Vaculik – 35, 14. Prz. Pawlicki – 30,  
14. Cook – 25. 

29-30.08.2018 Komisja Krajowa  
obradowała w Gdańsku. 

W Gdańsku spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność (KK).  Głównym tematem obrad KK było poznanie propozycji 
strony rządowej -odpowiedzi na postulaty, które zostały przedsta-
wione w czerwcu i powtórzone 7 sierpnia podczas Nadzwyczajne-
go Posiedzenia KK w obecności Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, 
która w tym roku przewodniczy również Radzie Dialogu Społecznego 
przedstawiła propozycje rządu na zamkniętym dla mediów spo-
tkaniu, które trwało trzy godziny. Odmrożenie kwoty bazowej w 
płacach w budżetówce i kwoty bazowej funduszu socjalnego 
(podstawa z 2013 r.), oraz podwyższenie płacy minimalnej do 2220 
zł, oraz stawki godzinowej do 14,50 zł. Min. Rafalska dodała, że 
nie jest to ostateczna decyzja. "Jesteśmy otwarci na propozycje 
związkowe" Zaznaczyła, że dyskusja ze związkowcami "była  

emocjonalna, burzliwa, ale bardzo dobra merytoryczna". 

 

„Konstruktywne, wychodzące naprzeciw postulatom związku, ale nie 

w pełni satysfakcjonujące” tak KK oceniła  propozycje rządu dot. 
m.in. podwyższenia w przyszłym roku wysokości minimalnego wyna-
grodzenia do 2220 zł. Domagamy się zwiększenia kwoty minimalnego 
wynagrodzenia do poziomu co najmniej 2255 zł. oraz ustalenia jako 
podstawy do wyliczeń odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce naro-
dowej na poziomie co najmniej drugiego półrocza 2014 r. Domagamy 
się również, aby przeznaczenie dodatkowych środków na podwyżki w 
budżetówce, ponad wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, oraz ich po-
dział na wynagrodzenia odbywał się w uzgodnieniu z organizacja-
mi związkowymi funkcjonującymi u poszczególnych dysponentów 
środków. Związkowi zależy na tym, aby podwyżki otrzymały osoby 
najmniej zarabiające.  
Propozycje rządu są dobrą podstawą do dalszych rozmów i uzgodnień. 
"  Oczekujemy, że przedstawione propozycje zostaną przedstawione 

Radzie Dialogu Społecznego i znajdą odzwierciedlenie w projekcie 

budżetu państwa na 2019 rok, w rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz mini-

malnej stawki godzinowej w 2019 r. jak również w ustawie o zakłado-

wym funduszu świadczeń socjalnych" - podkreślił w oświadczeniu 
Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ 
"Solidarność". 
Korzystając z obecności przedstawicieli rządu, związkowcy przedsta-
wili też problemy poszczególnych branż, oraz inne tematy:-brak 
dialogu trójstronnego w branży energetycznej(mimo obietnic nie 
powołano jeszcze związku pracodawców energetyki), problem ten 
dotyczy również innych branż.-polityka kadrowa, -nowelizacja usta-
wy o ograniczeniu handlu w niedzielę,-zwolnienia działaczy związ-
kowych (ostatni przykład JYSK-KK przyjęła stanowisko w tej spra-
wie),  -patologiczne sytuacje w spółkach energetycznych, -
emerytura po przepracowaniu okresu składkowego (35 lat kobie-
ty, 40 lat mężczyźni) 
Pozostała tematyka obrad KK. 
1. Przyjęto ślubowanie od dwóch nowych członków KK (Wiesława 
Królikowskiego i Zbigniewa Sikorskiego). 

2.Współpraca pomiędzy 
Solidarnością i Lotosem. 
Prezes Lotosu Wojciech Wajs 
i Piotr Duda podpisali dekla-
rację współpracy, która umoż-
liwi członkom Solidarności 
korzystanie z rabatów na sta-
cjach Lotosu. 
 

3.RODO-ochrona danych osobowych. Podjęto uchwałę realizująca 
obowiązki wynikające z Ustawy, a dotyczące między innymi elektro-
nicznej legitymacji związkowej. 
4.Rocznica sierp-
nia 1980 r. KK 
przyjęła stanowi-
sko oddające hołd 
wszystkim lu-
dziom Solidarno-
ści w rocznicę 
podpisania Poro-
zumień Sierpnio-
wych. 
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5. Sprawy wewnątrzzwiązkowe. Rozpatrzono odwołania jakie 
wpłynęły do KK, oraz sprawy związane z finansami związku. 
6. Podziękowanie dla długoletnich działaczy KK (Janusza  
Fiodorowicza i Romana Gałęzowskiego). 
7.Wysłuchano sprawozdań z prac: Prezydium, zespołów KK, Ra-
dy Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy oraz sekretariatów 
branżowych i regionów. 

Członkowie KK podczas obrad w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej 

31.08.2018 -36 rocznica największej  
manifestacji w historii Gorzowa Wlkp. 

31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie odbyła się kilkutysięczna demonstra-

cja przeciwko stanowi wojennemu. Demonstracja, która miała miej-

sce w centrum Gorzowa, odbyła się w drugą rocznicę podpisania 

Porozumień Sierpniowych. Według szacunków  podziemnej Solidar-

ności brało w niej udział 6-7 tys. osób. Na wezwanie  Solidarności 

mieszkańcy zaczęli przychodzić na plac przy katedrze. Najwięcej osób 

zgromadziło się po 15.00, a więc w porze powrotów z pracy . Demon-

stranci domagali się zniesienia stanu wojennego oraz wypuszczenia 

na wolność uwięzionych działaczy związkowych, chcieli też uczcić 

drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych. Gdy  demonstracja dobie-

gała powoli do końca, zebranych przy katedrze zaatakowała milicja 

oraz ZOMO, ludzie rozbiegli się po ulicach. Budowano barykady 

rozpoczęły się walki uliczne. Regularne starcia z milicją trwały do 

późnej nocy. W trakcie manifestacji i po niej aresztowano ponad 200 

osób, 26 z nich Sądy skazały na wyroki pozbawienia wolności nawet 

do 4 lat. 94 osoby kolegia ds. wykroczeń ukarały karami pieniężnymi. 

W Podobnych manifestacjach w kraju, od kul ZOMO-wców i milicji 

obywatelskiej zginęło 8 osób.  

 31.08.2018 Dzień Solidarności i Wolności. 

Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obcho-
dzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, usta-
nowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wol-
ności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upad-
ku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschod-
niej. . Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie 
porozumień kolejno - w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 
sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Za symboliczną datę 
święta przyjmuje się dzień 31 sierpnia - podpisanie porozumienia 
w Gdańsku. 
Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez 
Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz 
pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 
2005. Święto Solidarności i Wolności  nie jest dniem wolnym od pra-
cy (mamy nadzieję, że to się niedługo zmieni). 
W 38 rocznicę sierpnia 1980 r. przypominamy postulaty z 1980 r.  
Wiele z nich jest nadal aktualnych. 
21 postulatów z sierpnia 1980 r.  
1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych 
związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez 
PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy, doty-
czących wolności związków zawodowych. 
2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa straj-
kującym i osobom wspomagającym. 
3. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności 
słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować nieza-
leżnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu 
dla przedstawicieli wszystkich wyznań. 
4. Przywrócić do poprzednich praw: 
a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., studentów 
wydalonych z uczelni za przekonania, 
b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Za-
drożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), 
c) znieść represje za przekonania. 
5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego 
żądania. 
6. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z 
sytuacji kryzysowej poprzez: 
a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji 
społeczno-gospodarczej, 
b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym 
uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. 
7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wy-
nagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu 
CRZZ. 
8. Podnieść zasadnicze uposażenie każdego pracownika o 2000 zł na 
miesiąc, jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen. 
9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzro-
stu cen i spadku wartości pieniądza. 
10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły 
żywnościowe, a eksportować tylko nadwyżki. 
11. Znieść ceny komercyjne oraz sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie 
wewnętrznym. 
12. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach 
kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje 
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MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków ro-
dzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży itp.                                                                                                                                                                             
13. Wprowadzić na mięso i jego przetwory kartki - bony żywnościowe 
(do czasu opanowania sytuacji na rynku). 
14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 55 lat, a dla mężczyzn 
do lat 60 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn bez względu na wiek. 
15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie 
wypłacanych. 
16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną 
opiekę medyczną osobom pracującym. 
17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach 
dla dzieci kobiet pracujących. 
18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat 
na wychowanie dziecka. 
19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkania. 
20. Podnieść diety z 40 zł na 100 złotych i dodatek za rozłąkę. 
21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom 
w ruchu ciągłym i systemie czterobrygadowym brak wolnych so-
bót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczyn-
kowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy. 

31.08.2018 Sierpniowe Rocznice-  
obchody w Gorzowie Wlkp. 

36 rocznica największej w historii Gorzowa Manifestacji.  
W kinie Helios w Gorzowie Wlkp. odbyła się premiera filmu doku-
mentalnego ,,OPÓR. Gorzowski  sierpień ‘82”. Dokument przy-
gotowany przez TVP3 Gorzów Wlkp. opowiadał o największym wy-
stąpieniu gorzowian przeciwko władzy po 1945 r. Fakty związane z 
tym wydarzeniem przedstawili historycy, a uczestnicy zdarzeń przed-
stawili swoje wspomnienia oraz przekazali na potrzeby filmu unikato-
we fotografie.  

38 rocznica powstania NSZZ Solidarność. 
Uroczystości rocznicowe uczczono Mszą Świętą na placu katedralnym 
przy Białym Krzyżu Solidarności, gdzie odbyła się polowa Msza 
Święta. Liturgii przewodniczyli bp. Paweł Socha w koncelebrze z 
Kapelanem Gorzowskiej Solidarności ks. kanonikiem  Andrzejem 
Szkudlarkiem, Proboszczem Gorzowskiej Katedry ks. Zbignie-
wem Kobusem oraz Proboszczami Gorzowskich Parafii. Remont 
Katedry (po pożarze 1 lipca 2017 r.) uniemożliwił świętowania Dnia 
Solidarności i Wolności wewnątrz świątyni, dlatego zbudowano na 
placu katedralnym ołtarz polowy i tam modlono się w intencji Ojczy-
zny i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidar-
ność w 38 rocznicę jego narodzin. 
W Liturgii uczestniczyli : Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, 

Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, Członkowie NSZZ Soli-
darność z Przewodniczącym Zarządu Regionu Gorzów Waldema-
rem Rusakiewiczem na czele , dawni opozycjoniści, Mieszkańcy 
Gorzowa oraz Poczty Sztandarowe, wśród których nie mogło za-
braknąć naszego. 

Bp. Paweł Socha w kazaniu podkreślił znaczenie „Solidarności” dla 
Polski i Gorzowa Wlkp., który był znaczącym ośrodkiem działalności 
związkowej i opozycyjnej. „ Robotnicy walczyli o wartości duchowe, 

których naród był pozbawiony. To był bunt robotników, rolników, 

górników, hutników, stoczniowców, wszystkich ludzi ciężkiej pracy i 

sprzeciw wobec krzywdy, zniewolenia, i zakłamania. Bunt przeciwko 

poniżaniu Polaków. 31 sierpnia jest dla Gorzowa Wlkp. ważna datą, 

ponieważ w 1982 r. pod gorzowską katedrą, symbolem miasta odbyła 

się wielotysięczna manifestacja zorganizowana przez „Solidarność” 

w drugą rocznicę podpisania porozumień w Gdańsku”. 

Na zakończenie uroczystości  złożono wieńce, kwiaty, zapalono zni-
cze przy Krzyżu Solidarności, oraz odśpiewano  Hymn oraz „Boże 
Coś Polskę”. 

31.08.2018 Gorzowskie obchody  
Dnia Energetyka. 

W Mironicach w ośrodku „Azyl” Gorzowscy Energetycy obcho-
dzili swoje Święto, które przypada w okresie wakacyjnym- 14 sierp-
nia. Starania NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. przyniosły pozy-
tywny skutek-jak co roku mogliśmy wspólnie obchodzić Nasze 
Święto. Zmiany organizacyjne doprowadziły do tego, że aktualnie 
pracujemy w różnych spółkach GK Enea, jednak dalej  chcemy 
raz w roku wspólnie spotkać się i świętować Dzień Energetyka. 
270 osób z Enea Operatora, Enea Centrum i Enea Serwis bawiło 
się do późnego wieczora. Było jak zwykle sympatycznie. Po raz kolej-
ny udowodniliśmy, że niezależnie od zajmowanych stanowisk oraz 
Spółki w której pracujemy dobrze czujemy się w swoim towarzy-
stwie, i potrafimy się wspólnie bawić. Organizatorzy zadbali o to 
by nikt nie wrócił głodny do domu. Można też było spróbować swoich 
sił na „parkiecie” pod chmurką.  
Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że 
mogliśmy wspólnie bawić się w Mironicach.  
Do zobaczenia za rok. 
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Rozmawiają dwaj psychiatrzy:  
– Wiesz co, mam rewelacyjnego pacjenta. Cierpi na rozdwojenie jaźni. 

– A co w tym rewelacyjnego? – Obydwaj mi płacą. 
*** 

– Synku, chciałbyś mieć braciszka? – Tak, tato! – To śpij już. 
*** 

Żona do męża: – Dlaczego opowiadasz wszystkim,  
że ożeniłeś się ze mną dla pieniędzy?!  

Przecież ja nie miałam żadnych pieniędzy!– A co mam mówić?  
*** 

Rozmawia dwóch kolegów:– Czy znasz moją żonę?– Znam.– A ile 
byś mi za nią zapłacił?– Ani grosza.– Dobra. Umowa 

-8,54 zł. wartość akcji Enea  31.08.2018 r . godz. 17.00  
-5,9 % stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2018. Liczba bezrobotnych 

wyniosła 961,5 tys. osób i w porównaniu z czerwcem spadła o 6,4 tys. osób. 
2,5 % stopa bezrobocia w Gorzowie Wlkp. a w Zielonej Górze-3,5 % 
W powiecie gorzowskim wskaźnik ten w czerwcu wynosił 4,4 %. , a w  
zielonogórskim 6,7 %.W Gorzowie, jak i w powiecie gorzowskim, na sześć 
bezrobotnych pań (odpowiednio 57,4 % i 61,2 %) przypada czterech panów.  
-35,9 * Celsjusza odnotowano w Gorzowie Wlkp. 8.08.2018 r . Najgoręcej 
w historii gorzowskich pomiarów było 11.07.1959 r.-37,5 * C. 
-607 dzieci zgłoszono do publicznych żłobków w Gorzowie Wlkp. Miejsc 
w żłobkach było 233… 

13,3% udział w rynku węgla kamiennego w Polsce Lubelskiego Węgla 
Bogdanka .LWB ma też 16,5% udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,7% 

udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce. 
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