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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

2.10.2018 Kluczowe zagadnienia  
dla Enea Logistyka  

W Poznaniu Zarząd Enea Logistyka spotkał się ze stroną społeczną. 
Tematem spotkania były „zagadnienia kluczowe dla Spółki”. Podczas 
spotkania przedstawiono nam skrótowo wyniki finansowe spółki, 
działania już poczynione przez nowy Zarząd od chwili powołania oraz 
działania przez niego planowane. Spółka na dzień dzisiejszy notuje 
stratę. Okazuje się, że jest ona głównie wynikiem istnienia zale-
głych wierzytelności oraz wysokich kosztów obsługi przez spółkę 
Enea Centrum. Co jeszcze bardziej frapujące, wierzytelności prze-
kazane do obsługi przez Enea Centrum celem ich wyegzekwowania 
wykazały w tym obszarze zerową (0%) skuteczność tej spółki, pod-
czas gdy w tym samym czasie inne podmioty notują na tym polu 
"nieco" większe dokonania...Wobec takiego, a nie innego stanu finan-
sowego Spółki nowy Zarząd podjął kroki naprawcze. Inwestycje zo-
stały zredukowane do poziomu niezbędnego dla zachowania ciągłości 
działań przedsiębiorstwa, kontynuowane są też tylko te, które są bez-
pośrednio niezbędne dla kontynuacji i polepszenia jakości usług. Wy-
zwaniem dla Zarządu jest przywrócenie do funkcjonowania szczeciń-
skiego oddziału Enea Logistyka. Obecnie wokół spółki panuje at-
mosfera niepewności co do jej przyszłości, kierunku, w jakim ma po-
dążać. Zarząd podejmuje kroki, aby ten stan zmienić. Nowym obsza-
rem działalności spółki jest Enea Połaniec. Trwa proces ścisłego 
definiowania zakresu działalności Enea Logistyka na rzecz elektrowni. 
Spółka Enea Logistyka wymaga nowego spojrzenia, wymaga też ja-
snego sprecyzowania jej roli w GK Enea. Jest to zadanie ważne za-
równo dla pracowników tej spółki, jak też dla całej GK Enea. 
W związku z tym za powodzenie nowego Zarządu w tym zakresie 
jako NSZZ „Solidarność” trzymamy przysłowiowe kciuki, choć 
zmiana władz spółki nie obywa się bez napięć i dyskusji wśród 
pracowników. Mamy nadzieję, że odbyte spotkanie jest pierwszym 
z serii, które ma załagodzić istniejące i zapobiec przyszłym napię-
ciom społecznym wśród załogi. 

 

2.10.2018 Robocze spotkanie w Enea Serwis 

W Poznaniu w siedzibie Enea Serwis kontynuowano rozmowy doty-
czące najpilniejszych spraw do załatwienie w Spółce. Spotkanie nie 
miało charakteru kurtuazyjnego, związki zawodowe oraz Zarząd usta-
liły podczas jego trwania wiele konkretnych kwestii. 
Przyjęto propozycję Zarządu, aby porozumienie dotyczące posiłków 
profilaktycznych dla pracowników spółki określało ich war tość na 
poziomie identycznym jak podpisane już porozumienie dla Enea Ope-
rator (13,50). Ponadto zgodzono się, aby obowiązywało ono od 
1 listopada 2018 roku do 31 grudnia roku 2019. 
Zgodzono się, aby porozumienie dotyczące limitu skierowań na lecze-
nie profilaktyczne w roku 2018 określiło go na poziomie 58 miejsc. 
W spawie tabeli płac zasadniczych związki zawodowe mają ponownie 
zapoznać się z propozycją Zarządu i wypowiedzieć się w ciągu 14 dni. 
W ostatnim czasie w spółce analizowano funkcjonowanie dodatku 
brygadzistowskiego. Okres testowy właśnie się zakończył. Wszystko 
wskazuje na konieczność doprecyzowania zasad jego przyznawania 
tak, aby jego rozdysponowywanie nie budziło żadnych wątpliwości. 
Zarząd otwarty jest na propozycje Strony Społecznej w tej kwestii. 
Ponieważ skala przyznawania dodatku jest nieco zaskakująca zgodzo-
no się, aby jego wysokość została obniżona do końca roku 2018 
i miała poziom 6%. 
Wiele emocji wśród załogi budzi rozliczanie pracy w soboty i święta. 
Zgodzono się co do tego, że konieczna jest dobra akcja informacyjna 
skierowana do pracowników, która rozwieje wszystkie wątpliwości 
narosłe wokół tego zagadnienia. 
Ponownie pojawił się temat ubrań roboczych. Obecnie jej dostawcą 
jest ten sam podmiot, który został wybrany dla Enea Operator. Pod-
czas gdy w naszej spółce dystrybucyjnej nie ma większych emocji 
związanych z tym tematem, w Enea Serwis zdarza się, że pracownicy 
otrzymują ubrania całkowicie niedopasowane rozmiarowo do ich wy-
mogów. Wiele wskazuje na to, że problem tkwi gdzieś w procesie 
przekazywania prawidłowych  danych rozmiarowych przy zamawia-
niu odzieży roboczej w spółce. 
Ponownie pojawił się problem angaży w rejonie Gorzów -
elektromonter – robotnik wykwalifikowany monter (wg Zarządu 

dotyczy on 7 osób). Pracodawca zobowiązał się do załatwienia tej 
sprawy, po analizie sytuacji w rejonach przez przedstawicieli pracow-
ników. 
 Ocena zadowolenia – w rejonach przedstawiono rezultaty przepro-
wadzonej ankiet anonimowej. Są to wnioski i rezultaty odnoszące się 
do całej spółki bez wyszczególnienia danych rejonów. Strona Społecz-
na nie wie jakie są wyniki w danym rejonie- naszym zdaniem jest to 
niepotrzebne wydawanie pieniędzy. 
Porozumienie o warunkach współpracy i wykonywania przyłączy. 
Zarząd odniósł się do tematyki i uspokoił, że w poszczególnych przy-
padkach będzie możliwość uzyskania takich samych warunków jakie 
maja pracownicy Enea Operator. 
Sytuacje w rejonach – poruszane były sprawy dotyczące danych rejo-
nów, między innymi Gorzowskiej produkcji szafek, oraz sytuacji 
związanej z zabudową AMI. 
Wszystkie uzgodnione kwestie zostaną zawarte w formie odpowied-
nich porozumień lub uzgodnień i w najbliższym terminie podpisa-
ne obiegowo przez wszystkie strony dialogu społecznego. 

4.10.2018 Zmiany w zarządzie Bogdanki  

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanki  podjęła uchwały w 
sprawie powołanie nowych członków zarządu spółki.  
RN Bogdanki zdecydowała o powołaniu do zarządu spółki od dnia 
8.10.2018 r. Artura Wasilewskiego na stanowisko zastępcy prezesa ds. 
ekonomiczno-finansowych oraz Dariusza Dumkiewicza na stanowisko 
zastępcy prezesa ds. rozwoju od dnia 15.10.2018 r. 
Artur Wasilewski w 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice 
Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. 
studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy, w 
2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie War-
szawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z za-
kresu finansów i sprawozdawczości według MSR / MSSF. W latach 
1998 - 2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingo-
wej Demos zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny 
przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywno-
ściowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Minister-
stwa Skarbu Państwa. 
Członek Rad Nadzorczych spółek, m.in. Łęczyńska Energetyka, PHU 
Górnik, PKS Chełm, Górnik Transport, Inwestycja. Od 2000 r. zwią-
zany z Lubelskim Węglem Bogdanka. Przeszedł szczeble kariery za-
wodowej od analityka finansowego, kierownika działu planowania i 
analiz do głównego ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję dyrektora 
ds. controllingu, w 2018 r. objął stanowisko dyrektora ds. controllingu 
i finansów.  Od kilkunastu lat aktywnie wspiera rozwój Lubelskiego 
Węgla Bogdanka. Uczestniczył w przygotowaniu, a później w realizo-
waniu, strategii rozwoju Spółki i pozyskaniu finansowania poprzez 
IPO oraz programy emisji obligacji. Uczestniczył we wdrażaniu pro-
gramów optymalizacji kosztów i CAPEX. Uczestnik programów roz-
wojowych w zakresie IT, w tym wdrożenie systemu Business Intelli-
gence. Brał udział przy określaniu przyszłych kierunków działań w 
ramach obowiązującej Strategii rozwoju Spółki do roku 2025 z per-
spektywą do roku 2030. 
Dariusz Dumkiewicz w 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale 
Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek prawo, studia 
podyplomowe "Zarządzanie projektami i prawo UE" organizowane 
przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of 
Business Administration na Politechnice Lubelskiej. 
Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem 
projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 za-
trudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowni-
czych związanych z realizacją projektów UE. W 2006 r. pełnił rolę 
członka gabinetu politycznego ministra przy Ministerstwie Pracy i 
Polityki Społecznej. W 2007 r. objął stanowisko dyrektora departa-
mentu strategii i rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskie-
go. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finanso-
wanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Od 2008 r. był członkiem zarządu, wiceprezesem spółek consultingo-
wych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży 
energetycznej w zakresie realizacji projektów rozwojowych i innowa-
cyjnych związanych z inwestycjami sieciowymi oraz wdrażaniem 
technologii TIK. W 2016 r. objął stanowisko dyrektora oddziału Za-
kładu Gazowniczego w Polskiej Spółce Gazownictwa. 
 

Przypominamy, że 19 września 2018 r. rada nadzorcza Bogdanki od-
wołała z funkcji zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych 
Stanisława Misterka, a z funkcji zastępcy prezesa ds. produkcji i 
rozwoju Sławomira Karlikowskiego. Zarząd Bogdanki pracuje obec-
nie w trzyosobowym składzie: Artur Wasil - prezes zarządu, Adam 
Partyka, zastępca prezesa ds. pracowniczych i społecznych oraz  
Marcin Kapkowski - zastępca prezesa ds. zakupów i inwestycji.  
 

5.10.2018 Pożegnaliśmy śp. Jarosława Wilnera 

W Kaliszu pożegnaliśmy przewodniczącego Zarządu Regionu Wielko-
polska Południowa NSZZ Solidarność. Jarosław Wilner zmarł 28 
września 2018 roku. 
Nabożeństwo pogrzebowe za zmar łego odbyło się w Kościele pw. 
Opatrzności Bożej przy ulicy Polnej 8 w Kaliszu. Przed rozpoczęciem 
mszy poseł Jan Mosiński przedstawił notkę biograficzną Jarosława 
Wilnera. Zmarły został również pośmiertnie odznaczony przez prezy-
denta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Odznaczenie wręczył żonie przewodniczącego Wilnera 
minister Andrzej Dera. 

Po mszy przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda żegnając 
zmarłego powiedział: „Przez ostatnie trzy lata Jarosław Wilner zapra-
szał nas co roku 1 maja w dniu św. Józefa na pielgrzymkę do Kali-
sza. Dziś jesteśmy tu bez jego zaproszenia, aby go pożegnać”. Dodał, 
że nie tak miało wyglądać ich spotkanie. Z Jarosławem Wilnerem 
mieli się bowiem spotkać pod koniec października w Częstochowie 
podczas KZD, w Prezydium którego przewodniczący Wilner zgodził 
się pracować. 

Przewodniczącego Wilnera pochowano na cmentarzu Tynieckim 
przy ul. Łódzkiej w Kaliszu. 

„Przyjaciel odszedł nagle. Parafrazując słowa ks. Jana Twardowskie-
go, pozostał po Nim nie tylko telefon głuchy. Pozostały piękne wspo-
mnienia, solidarność między nami, pamięć, a przede wszystkim mo-
dlitwa, która niech prowadzi Jarka do Nieba” – napisał po śmierci 
przewodniczącego Jarosława Wilnera jego przyjaciel, poseł  
Jan Mosiński. 

Jarosław Wilner był absolwen-
tem Akademii Ekonomicznej w 
Poznaniu. Do Solidarności nale-
żał od 1980 roku. Działalność 
związkową rozpoczynał w Fabry-
ce Wyrobów Ażurowych HAFT 
w Kaliszu – obecnie Fabryce 
Firanek i Koronek HAFT SA. 
Tam pełnił funkcję przewodni-
czącego KZ i był wybierany jako 

delegat na WZD Regionu. 
Po 13 grudnia 1981 r. współorganizował tajne struktury „S”. Od 
kwietnia 1982 r. był członkiem Tymczasowego Komitetu Koordyna-
cyjnego „S” Wielkopolska Południowa. Był również redaktorem, dru-
karzem i kolporterem pism „Społeczeństwu do Przemyślenia”, 
„Biuletyn Informacyjny TKK” i „Magazyn Polski Walczącej”. Był 
zatrzymywany i skazywany przez kolegium ds. wykroczeń oraz wielo-
krotnie nękany rewizjami w domu. 
W 1989 r. współorganizował struktury „S” w swoim zakładzie pracy. 
W latach 1990-2005 był delegatem na WZD Regionu Wielkopolska 
Płd. i członkiem ZR, a od 1992 roku wchodził w skład Rady Krajowe-
go Sekretariatu Przemysłu Lekkiego „S”. Od 1992 roku był delegatem 
na KZD. 
Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącego ZR Wielkopolska Po-
łudniowa NSZZ Solidarność. W czerwcu tego roku delegaci wybrali 
go na to stanowisko na kolejną kadencję. 
Jarosław Wilner zginął tragicznie 28 września 2018 roku w  
wypadku samochodowym. 

5.10.2018 Manifestacja przed  
siedzibą PGE w Warszawie. 

Związkowcy reprezentujący wszystkie sekcje branżowe skupione w 
Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ 
"Solidarność"  zaprotestowali przed warszawską siedzibą Polskiej 
Grupy Energetycznej SA (PGE) przeciwko antyzwiązkowym działa-
niom pracodawcy. 
„Jako związek zawodowy "Solidarność" domagamy się zaprzestania 
dyskryminowania naszych członków w Grupie Kapitałowej PGE, tam 
gdzie do tego dyskryminowania dochodzi” - mówił podczas pikiety 
szef Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ 
"Solidarność" Wojciech Ilnicki i wskazywał, że manifestantom zależy 
na zaniechaniu "pozorowanego dialogu społecznego, z którego nic nie 
wynika".  „Wielokrotnie spotykaliśmy się z prezesem PGE Henry-
kiem Baranowskim i prezesem PGE GiEK Sławomirem Zawadą i z 
tych spotkań niewiele wynikało, a sytuacja w niektórych miejscach 
się pogorszyła” - podkreślał. 
Warto zwrócić uwagę, że o nieprawidłowościach w PGE Górnictwo i 
Energetyka Konwencjonalna SA władze krajowe "Solidarności" infor-
mowały już 18 kwietnia. Członkowie Komisji Krajowej przyjęli wów-
czas "Stanowisko (...) ws. dialogu społecznego w koncernie PGE 
GiEK S.A." 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Pod koniec czerwca uczestnicy Kongresu KSGiE wyrazili stanowczy 
protest wobec działań prezesów: PGE - Henryka Baranowskiego oraz 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Sławomira Zawa-
dy. „Nie zamierzamy akceptować i tolerować lekceważenia dialogu 
i prowadzenia antyspołecznej polityki tych "zarządzających". Z takim 
podejściem do spraw społecznych i związkowych walczyliśmy w mi-
nionych latach dominacji ideologii liberalnej. Oświadczamy z całą 
stanowczością, iż w przypadku braku podjęcia rozstrzygnięć o cha-
rakterze systemowym, ale i osobowych dzisiaj również takiej polityce 
gospodarczych, lokalnych " baronów"  gotowi jesteśmy się przeciwsta-
wić” - napisali w przyjętym wówczas stanowisku. 
Według strony społecznej jedynym podłożem niedopuszczalnych dzia-
łań była osobista niechęć ze strony osób zarządzających PGE, czemu 
towarzyszyły próby podporządkowania sobie największej organi-
zacji związkowej zrzeszającej pracowników Grupy. 
Wspomnianemu stanowisku towarzyszyła uchwała, w której Kongres 
KSGiE, wobec "ewidentnego łamania praw pracowniczych i związko-
wych", zobowiązał Radę Sekretariatu do podjęcia "działań mających 
na celu zorganizowanie manifestacji w przypadku braku reakcji 
Prezydenta, Premiera i Rządu RP na łamanie praw pracowniczych i 
związkowych". Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki oczekiwał 
skutecznej likwidacji podłoża konfliktu do 31 sierpnia. 
Niestety, wezwania i apele "Solidarności" do najwyższych władz pań-
stwowych, by te ukróciły działania wymierzone w Związek, nie przy-
niosły rezultatu. Bierność czynników odpowiedzialnych za nadzór nad 
Grupą Kapitałową PGE spowodowała dalszą eskalację napięcia. 
Wojciech Ilnicki przyznaje, że w wielu spółkach tworzących Grupę 
daje się negocjować porozumienia, jednak to - jego zdaniem - nie 
rozwiązuje problemu.Według szefa Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla 
Brunatnego NSZZ "Solidarność" sytuacja stała się szczególnie zła po 
ostatnich wyborach do władz zakładowej "Solidarności" w elektrowni 
i kopalni "Turów". 
„ Nastąpiła wtedy próba przejęcia Związku, padały słowa ze strony 
kierownictwa, że nie może zostać ponownie  przewodniczącym 
Związku pracownik nie pracujący bezpośrednio w elektrowni. To 
była mowa o mnie, ponieważ pracuję w spółce zależnej - twierdził 
Wojciech Ilnicki na łamach wrześniowego wydania miesięcznika 
Solidarność Górnicza. - Niektórzy działacze PiS bardzo chcieliby 
przejąć "Solidarność" w poszczególnych zakładach pracy. Nasze orga-
nizacje są duże i bardzo dobrze zorganizowane, jest to łakomy kąsek 
dla osób, którzy chcieliby je przejąć i mieć wpływ na dużą ilość ludzi, 
między innymi ze względu na działalność polityczną”  wyjaśniał. 
Na początku września Rada KSGiE zdecydowała, że 5 października 
przeprowadzi pikietę przed siedzibą Spółki. 

Do Warszawy przyjechało około 1,5 tysiąca osób z całego kraju. 
Część protestujących trzymała transparenty, na których widniały ha-
sła: " Prezes dobrej zmiany niszczy Solidarność", "Prezes niszczy 
Solidarność i chce być bezkarny" czy "Stop prześladowaniu 

 członków Solidarności". 
Po serii wystąpień związkowcy udali się przed gmach Ministerstwa 
Energii. Tam wyszedł do nich szef resor tu Krzysztof Tchórzewski.  

Następnie manifestacja została rozwiązana. 
Co dalej? 

„Jeżeli nie przyniesie pozytywnych skutków, to zorganizujemy kolej-
ną pikietę już 19 października. Taka była decyzja Rady KSGiE” - 
przypomina W. Ilnicki. „ Dostaliśmy od ministra Tchórzewskiego 
pismo z prośbą o przełożenie demonstracji do 30 listopada. Do tego 
czasu sprawą ma się zająć Państwowa Inspekcja Pracy. Według nas 
to próba przeciągnięcia sprawy, bo pod koniec listopada zaczynają 
się obchody barbórkowe i na ogół jest zimno. Być może minister 
liczy, że wtedy nikomu nie będzie się już chciało protestować. Tym-
czasem w grupie PGE potrzebujemy dialogu. Mamy już dość pustych 
słów, spotykaliśmy się wiele razy, żeby rozmawiać i obiecywano nam 
wiele rzeczy. Teraz czekamy na spełnienie tych obietnic, a nie na 
kolejne piękne słówka” - podsumowuje  W. Ilnicki 

7.10.2018 Odsłonięto pomnik  
ks. Prałata Witolda Andrzejewskiego 

W Gorzowie Wlkp. odsłonięto pomnik Kapelana Gorzowskiej  
Solidarności, Honorowego Obywatel Gorzowa Wlkp. ks. prałata 
Witolda Andrzejewskiego.  

( W. Rusakiewicz dokonuje symbolicznego odsłonięcia pomnika) 
Na niedzielne uroczystości złożyło się odsłonięcie pomnika i polowa 
msza święta w intencji ojczyzny na placu przy gorzowskiej katedrze. 
Przewodniczył jej biskup zielonogórsko-gorzowski ks. bp Tadeusz 
Lityński.  

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie na Starym Rynku plenerowej wy-
stawy Instytutu Pamięci Narodowej pt. "   Pielgrzym Niepodległości 
1940-2015"  poświęconej sylwetce ks. Witolda Andrzejewskiego 
(wystawę można oglądać do 14 listopada 2018 r.). Podczas wysta-
wy można było otrzymać specjalną okolicznościową broszurę.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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W uroczystościach na Placu Katedralnym wzięli udział m.in. członko-
wie i sympatycy Solidarności, przedstawiciele policji, poczty sztanda-
rowe NSZZ Solidarność, organizacji kombatanckich i społecznych 
oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. marszałek senior Kornel 
Morawiecki, minister  rodziny Elżbieta Rafalska, wojewoda Wła-
dysław Dajczak, prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, poseł 
Jarosław Porwich. Na plac przy katedrze przyszli także mieszkań-
cy, zwłaszcza ci, którzy mieli okazję bliżej poznać księdza prałata 
Witolda Andrzejewskiego. 

Członkowie Solidarności z Enei i Ursusa w towarzystwie K. Morawieckiego  
Odlana z brązu postać duchownego stanęła w pobliżu Białego Krzyża 
znajdującego się przy murach katedry. Krzyż ten jest także nazywany 
"Krzyżem Solidarności" i symbolizuje wiarę i walkę o wolność miesz-
kańców Gorzowa. 

2017.12.28 Barlinek Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Bp. T. Lityński  pobłogosławił projekt pomnika.  

Inicjatorem budowy pomnika ks. Andrzejewskiego był Zarząd Regio-
nu NSZZ Solidarność. 
"  Po śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego zrodził się pomysł, by upa-
miętnić tą wspaniałą postać. Pomnik stoi w bardzo istotnym miejscu 
dla Gorzowskiej Solidarności, bo w miejscu, gdzie odbywamy różne 
uroczystość związane z powstaniem Solidarności, z rocznicą stanu 
wojennego. Jestem przeszczęśliwy. Udało nam się.    

Pomnik stoi, jest też tablica informacyjna" – powiedział Przewodni-
czący Gorzowskiej Solidarności Waldemar Rusakiewicz. 
„To ważne by pamiętać o czasach Solidarności i ludziach, którzy 
wówczas zmieniali Polskę” – mówił nam marszałek senior Kornel 
Morawiecki. ( na zdjęciu poniżej razem z J. Porwichem) 

„Był to wielki człowiek, który dość często mnie dyscyplinował” 
wspominał z uśmiechem poseł Jarosław Porwich z koła poselskiego 
„Wolni i solidarni” 

 „Ksiądz Andrzejewski pozostał w pamięci gorzowian tym, który w 
mrocznych czasach komunistycznego zniewolenia miał odwagę upo-
mnieć się o suwerenność Polski, o wolność i godność człowieka”-

fragment listu premiera Mateusza Morawieckiego skierowanego do 
uczestników uroczystości-odczytał go J. Porwich   

Tablica pamiątkowa, która znajduje się przy pomniku W.Andrzejewskiego 

"To jest utrwalenie pamięci o wybitnym kapłanie, który w Gorzów 
wrósł, i którego brak ciągle odczuwany. Na pewno największą stratę 
poniosła Solidarność i dzisiaj to ona doprowadziła do odsłonięcia 
tego pomnika. Myślę, że ciągle takiego autorytetu jakim był Witold 
dla nas wszystkich, jako ksiądz, kapłan, ciągle nam bardzo też braku-
je" – powiedziała uczestnicząca w uroczystościach minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Tej doniosłej uroczystości towarzyszył bardzo silny wiat, jak stwier-
dził bp. T.Lityński pierwszy raz miał okazję prowadzić Mszę Św. w 
takich warunkach -zaapelował o jak najszybszą odbudowę Katedry. 

Ludziom Solidarności dziękujemy za kolejny pomnik przekazany 
Mieszkańcom Gorzowa Wlkp. (w 2008 r. przyczynili się do  

powstania pomnika Marszałka Piłsudskiego na zdjęciu poniżej ) 

1.04.2009  Prezydent  RP Lech Kaczyński pod pomnikiem J. Piłsudskiego. 

DZIĘKUJEMY 

Więcej zdjęć z uroczystości odsłonięcia pomnika na naszej stronie-Menu-Aktualności  

  
Ks. Witold Andrzejewski urodził się 5 kwiet-
nia 1940 roku w Kownie. Prawdopodobnie w 
tym samym roku jego ojca - rotmistrza ułanów i 
więźnia Starobielska - Rosjanie rozstrzelali w 
lesie pod  Charkowem. 
  
W 1944 roku jego matka z 

czteroletnim synem przenosi się do Wrocławia, 
a potem do Łodzi.  (mały Witold z mamą na zdjęciu 
po prawej). 
Tam przyszły ksiądz prałat skończy szkołę pod-
stawową, Liceum Ogólnokształcące im. Mikoła-

ja Kopernika i rozpocz-
nie studia w Wyższej 
Szkole Teatralnej. Za-
kończył je w warszaw-
skiej szkole aktorskiej. 
Przez sześć lat pracował 
w gorzowskim teatrze 
jako aktor, był jednym z ulubionych aktorów 
Ireny Byrskiej. Zagrał w około 50 sztukach. 
 

W roku 1966  zrezygnował  z  aktorstwa  i 
wstąpił  do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Gościkowie-Paradyżu.  Po 6 latach 

studiów, 18 czerwca 1972 r., otrzymał  święcenia kapłańskie   
z  rąk  biskupa gorzowskiego  ks. Wilhelma Pluty. 

Przez pierwszych 7 lat  był wikariuszem  parafii  Niepokalanego Po-
częcia NMP w Gorzowie Wlkp., organizując Duszpasterstwo Akade-
mickie. Uczył młodzież  nie  tylko  społecznej  myśli  Kościoła Kato-
lickiego,  ale też rozwijał  myśl  patriotyczną. Organizował spotkania z 
czołowymi opozycjonistami w kraju, Poprzez wykłady prowadzone 
przez niezależnych wykładowców, młodzież poznawała zakazane 
przez władze PRL fakty historyczne, ubogacała się duchowo poprzez 
studiowanie Pisma Świętego, rozmyślań biblijnych, a także poznając 
zagadnienia z psychologii, socjologii, ekonomii. Współtworzył opozy-
cyjne środowisko w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozpowszech-
nianie niezależnej prasy oraz książek z drugiego obiegu. W tym okre-
sie współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela 
oraz z Ruchem Młodej Polski. 

Od roku 1980 ściśle związany z NSZZ Solidarność, był kapelanem 
„SOLDARNOŚCI” Regionu Gorzów Wielkopolski. W okresie 
Stanu Wojennego tj. 13. grudnia 1981 roku odczytał z ambony list 
protestacyjny wszystkich proboszczów Miasta, skierowany do władz 
politycznych i wojskowych, potępiający stan wojenny. Sygnatariusz 
Listu protestacyjnego gorzowskich proboszczów do władz politycz-
nych i wojskowych po pacyfikacji Zakładów Mechanicznych Gorzów, 
przesłuchiwany w prokuraturze.  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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W latach 1982–1989 odprawiał Msze święte za Ojczyznę w gorzow-
skiej Katedrze w intencji prześladowanych za działalność niepodległo-
ściową, podczas których głosił patriotyczne kazania. Współorganizo-
wał pomoc rodzinom skazanych i internowanych, odwiedzał ich w 
więzieniu. Mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego udzielał wsparcia 
duchowego i materialnego. 

Ks. Prałat Witold  Andrzejewski był cenionym w kraju rekolekcjoni-
stą. Od roku 1983 inicjator i organizator pieszych Pielgrzymek do 
Częstochowy. Zwany był Pielgrzymem Niepodległości. Jego 40-letnie 
bogate doświadczenie kapłańskie oraz patriotyczne zaangażowanie w 
sprawy Polski stawiają go jako wzór do naśladowania. Cała jego dzia-
łalność patriotyczna, wychowawcza, a także społeczna była zwalczana 
przez Służbę Bezpieczeństwa. Jego działalność duszpasterska pozwo-
liła wychować wiele pokoleń młodzieży na prawdziwych patriotów i 
katolików. Jego życiowa postawa spowodowała, że jest, nie tylko dla 
mieszkańców województwa lubuskiego, wzorem i autorytetem. 
Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej, Kapelan gorzowskiej Soli-
darności, Duszpasterz mężczyzn i ludzi pracy. Był wielkim moralnym 
autorytetem, wychowawcą, duchowym przewodnikiem, zwłaszcza dla 
całego środowiska gorzowskiej opozycji antykomunistycznej. 

Nasz Kapelan zmarł 30 styczna 2015 r. po długiej i ciężkiej choro-
bie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 3-4.02.2015 r.Ks. Kapłana 
i kaznodzieję, polskiego patriotę, opiekuna gorzowskiej opozycji 
antykomunistycznej, duszpasterza "Solidarności" i wychowawcę 
młodzieży, pożegnało - na gorzowskim cmentarzu komunalnym - 
kilka tysięcy osób.  

Oprócz rodziny zmarłego i wielu reprezentantów gorzowskiej i zielo-
nogórskiej „Solidarności” obecni byli m.in.: przedstawiciel prezydenta 
RP, parlamentarzyści, komendant główny policji oraz komendanci 
wojewódzcy służb mundurowych, a także delegacje organów admini-
stracji rządowej i samorządowej. 

Za swoje zasługi otrzymał liczne wyróżnienia kościelne i państwowe -
odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureat 
nagrody "Świadek Historii” przyznawanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej, Honorowy Członek NSZZ Solidarność, Honorowy 
Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp. 

8.10.2018 Kwartalne spotkanie w Operatorze. 

Zgodnie z przyjętą zasadą ( spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał) 
zarząd Enea Operatora (EO) zaprosił stronę społeczną na spotkanie w 
Poznaniu.  
Tematy poruszone podczas spotkania: 
1.Badanie satysfakcji Pracowników.  Dyrektor . K. Jarzębińska 
przedstawiła prezentację, która podsumowała ocenę kultury organiza-
cyjnej w EO. Jej wyniki w większości pokrywają się z wynikami z 
innych Spółek GK Enea. W badaniu wzięło udział 32,5 % Pracowni-
ków EO (25% online i 48,6 % w wersji papierowej -elektromonterzy). 
Z prezentacji dowiedzieliśmy się między innymi, że: kolejne progra-
my IT przeszkadzają w pracy, Pracownicy czyją, że są zbyt nisko 
wynagradzani, - podwyżki są niesprawiedliwie dzielone, e-learning 
obniża poziom szkoleń. Przedstawiono nam działania jakie mają zo-
stać podjęte w celu poprawy kultury organizacyjnej. Następne badanie 
planowane jest na 2020 r.  
Strona związkowa poddała krytyce celowość wydatkowania pieniędzy 
na powyższe badania, wszak podczas spotkań kwartalnych sygnalizu-
jemy najważniejsze problemy z jakimi borykają się Pracownicy. Wy-
datkowanie funduszy na badania w których uczestniczy 1/3 Pracowni-
ków jest niegospodarnością. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że 
decyzje o badaniach zapadają na szczeblu korporacyjnym… 

2.Szkolenia w Operatorze. Przedstawiono inicjatywy rozwojowe 
szkoleń. Warsztaty w różnych grupach zawodowych to nowy pomysł 
na szkolenia. Zadaliśmy pytanie czy planowany jest powrót Pracowni-
ków szkoleń przeniesionych do Enea Centrum (EC) podczas tworzenie 
Centrum Usług Wspólnych (CUW)? Odp. Nie jest planowany powrót, 
szkolenia BHP i PPN dalej będą realizowane przez EC. Operator bę-
dzie zajmował się tylko logistyką tych szkoleń. 
3.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP) co dalej? Kosztowny pro-
gram zakończono po przeprowadzeniu kolejnej edycji Programu Do-
browolnych Odejść. Teraz to się mści- pożegnano doświadczonych 
Pracowników, a następców nie widać. Coraz bardziej widoczne są 
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braki kadrowe, szczególnie na stanowiskach Elektromonterów. Od lat 
sygnalizujemy fakt, że przestajemy być atrakcyjną firmą dla nowych 
Pracowników, nie potrafimy też zatrzymać Pracowników, którzy zdo-
byli wykształcenie, uprawnienia , doświadczenie i praktykę. Podali-
śmy przykład z OD Gorzów, gdzie 4 Elektromonterów Automatyki i 
Zabezpieczeń złożyło wypowiedzenia. Podwyższając wynagrodzenia 
możemy ten trend zmienić. Podczas dłuższej dyskusji w tym temacie 
usłyszeliśmy, że Operator sam nie może dowolnie kształtować wyna-
grodzeń, są uwarunkowania korporacyjne oraz taryfowe. 
4.Standaryzacja i etatyzacja RD i OD. Kolejny raz prosiliśmy o 
przedstawienie efektów prac zespołów powołanych do przeprowadze-
nia standaryzacji i etatyzacji. Usłyszeliśmy, że zbyt wysokie koszty 
rozwiązań wypracowanych przez zespoły, hamują wprowadzenie ich 
w życie. Urząd Regulacji Energetyki musiałby zmienić model taryfo-
wy- wymagana też jest zgoda korporacyjna. Poprosiliśmy o przesłanie 
opracowanego materiału-zarząd rozważy taką możliwość. 
5.Regulamin Organizacyjny EO, co z planami decentralizacji –
przeniesienie niektórych departamentów do OD ? Komitet sterujący 
analizuje celowość takich zmian… 

6.Budżety dla OD. Wielokrotnie zgłaszany temat, dalej stoi w 
miejscu. Zasygnalizowaliśmy, że oczekujemy takich budżetów w 2019 
r. Zarząd zgadza się z kierunkiem -większa samodzielności OD, jed-
nak ciężko jest zbudować budżet –fundusz wynagrodzeń, który zawie-
ra 21 składników. Dodatkowym problemem jest brak odpowiednich 
kadr w Operatorze. Kolejny raz mści się przeniesienie służb finansów-

księgowych do  CUW… 

7.Umowy o zakazie konkurencji. Poprosiliśmy o przedstawienie 
informacji w tym temacie. Na 4300 Pracowników EO do końca wrze-
śnia umowę podpisało 2929 osób. 
 

9.10.2018 Obradował Zarząd Regionu Gorzów. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Za-
rządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG 
(21.08.2018 r.) 
2.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) –(29-

30.08.2018 Gdańsk i 26-27.09.2018 r. Zielona Góra). K. Gonerski i 
W. Rusakiewicz zrelacjonowali dwa ostatnie zebrania KK.  
3.Obchody 31 sierpnia 1980 i 1982 r. Omówiono uroczystości 
związane o obchodami Naszego Święta w regionie. 
4.XX Bieg Solidarności-zrelacjonowano jubileuszowy bieg jaki odbył 
się w Gorzowie Wlkp. 
5.Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. 
Uroczyste odsłonięcie pomnika Naszego 
Kapelana odbyło się 7.10.2018 r. Z tej oka-
zji wydano też znaczek okolicznościowy (do 
nabycia w siedzibie ZR). Planowane jest 
także wydanie okolicznościowej karty pocz-
towej. Podziękowania dla wszystkich Ludzi 
Solidarności dzięki którym powstał pomnik. 
6. Rada Rynku Pracy-ZR delegował do 
pracy w tym gremium Grażynę Czerepowic-
ką. 
7.Karty rabatowe dla Członków NSZZ 
Solidarność na stacjach Lotosu. Przedstawiono informację o for -
malnościach jakie należy spełnić by możliwe było skorzystanie z raba-

tów. Komplet dokumentów został przesłany do Komisji Zakładowych. 
8. Manifestacja nauczycieli w Warszawie. Zapoznano członków 
ZR z powodami protestu zorganizowanego przez Krajową Sekcje 
Oświaty i Wychowania (Warszawa 13.09.2018 r.) 
9. Sytuacja w zakładach pracy regionu. Przedstawiono napiętą 
sytuację jak panuje w Forest Style Industry w Witnicy, oraz problema-
tyką związana ze zmianą właściciela JPS w Dobiegniewie.  
10.Szkolenia. Członkowie ZR zasygnalizowali konieczność zorga-
nizowania szkoleń dotyczących: SIP, Rady Pracowników, Pracowni-
czych Programów Kapitałowych, RODO. 
11. Następne zebranie ZR. Wstępnie ustalono termin na 6 listopa-
da 2018 r. Na zebranie ma zostać zaproszony prezes Szpitala Woje-
wódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

12.10.2018 Uporządkujmy  
obszar CUW GK Enea! 

Centrum Usług Wspólnych utworzone zo-
stało na bazie spółki Enea Centrum 
w sposób siłowy, bez udziału strony spo-
łecznej. Taki sposób działania odbija się 
GK Enea niezdrową czkawką do dnia dzi-
siejszego. Dopominamy się o poświęcenie 
tej jednej z największych pod względem 

zatrudnienia spółek GK Enea należnej jej uwagi. 
Postanowiliśmy dokonać próby sprowokowania inicjacji procesów, 
które są przecież normalnym elementem wszystkich nowoczesnych 
metodyk zarządzania. Chodzi o przegląd dotychczasowych poczynań 
i znalezienie sposobu wyeliminowania błędów i poprawy funkcjono-
wania Enea Centrum jako całości. Dlatego wysłaliśmy do Zarządów 
Enea S.A. oraz Enea Centrum sp. z o.o. pismo o treści zamieszczonej 
poniżej. Mamy nadzieję, iż wynikiem tej analizy będzie wniosek, że 
racjonalną decyzją będzie powrót części procesów i obsługujących je 
pracowników do poszczególnych spółek GK Enea. 
Zapraszamy do lektury pisma na naszej stronie- Menu- Aktualności. 

15.10.2018 Negocjacje umowy społecznej 
- pozorowany dialog? 

Podczas ostatnich negocjacji 24 września 2018 r. negocjatorzy ustalili, 
że następne spotkanie odbędzie 15-16 października 2018 roku. Spo-
tkanie dwudniowe było postulowane przez stronę społeczną. Raz ze 
względu na duże odległości pokonywane przez członków zespołów 
negocjacyjnych obydwu stron, dwa ze względu na doświadczenia 
z poprzednich negocjacji, kiedy konkretne efekty osiągane były dopie-
ro po kilkunastu godzinach twardych rozmów przy stole toczonych 
bez zbędnych przerw. Intencjom stron było sfinalizowanie rozmów i 
parafowanie porozumienia w drugim dniu czyli 16 października 
2018 r. 
Kolejny raz strona pracodawcy nas zaskoczyła. Sytuację zaogniła 
jeszcze uwaga doradcy Zarządu Enea S.A. ds kontaktów ze związkami 
zawodowymi B. Klepasa, jakoby to Strona Społeczna nie dopełniła 
zobowiązania co do przedstawienia wspólnego stanowiska wobec 
zaproponowanego przez Pracodawców projektu Umowy Społecznej. 
Strona Społeczna wspólne stanowisko uzgodniła, jej pełne prezento-
wanie zostało storpedowane przed informację o planach stworzenia 
następnego projektu zapisów Umowy. Naszą ocenę 6 godzinnych 
negocjacji staraliśmy się zawrzeć w protokole. Niestety pracodawcy 
odmówili nam tego, dlatego spotkanie zakończyło się bez jego  
podpisania. 
Treść naszej oceny „ negocjacji” na, którą nie zgodzili się  
pracodawcy: 
„Strona społeczna z dezaprobatą przyjmuje postępowanie strony 
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pracodawców podczas kolejnej tury negocjacji umowy społecznej. 
Zarząd przyszedł na spotkanie nieprzygotowany- pozostał przy swo-
ich propozycjach z 24 września 2018 r. Trzy tygodnie nie wystarczyły 
na przeanalizowanie propozycji strony społecznej, i podjęcie nego-
cjacji najważniejszych dla strony społecznej punktów. Takie postępo-
wanie nosi znamiona negocjacji w złej wierze i pozorowanego dialo-
gu. Strona społeczna i zarząd zostali zaskoczeni kolejną wersją pro-
jektu umowy społecznej tym razem złożoną przez mec. Piotrowskie-
go. Zamiast postępu prac, cofamy się do początku negocjacji. Dopro-
wadziło to między innymi do wycofania się z nich Lubelskiego Węgla 
Bogdanka”.  

Mec. Piotrowski przedstawił swoje  założenia do Umowy Społecznej 
Takie postępowanie pracodawcy stanowi złamanie ustaleń zawartych 
w protokole z dnia 16 lipca 2018 r. :  
Pkt 4 : „Wszystkie spotkania dot. Umowy społecznej mają być proto-
kółowane”… 

Co będzie dalej z umową społeczną, które kolejne spółki zrezygnu-
ją z wspólnej umowy społecznej czas pokaże…  
Strona związkowa w związku z zaistniałą sytuacją wystosowała pismo 
do Prezesa Zarządu Enea S.A. Mirosława Kowalika żądając pilnego 
spotkania. 

15.10.2018 Zmarł Wojtek Mosiołek 

Każda wiadomość o śmierci jest poruszająca, ta jest 
poruszająca szczególnie.15 października 2018 roku 
odszedł od nas Wojciech Mosiołek, Przewodni-
czący NSZZ "Solidarność" Enea Wytwarzanie. 
Miał 51 lat. Śmierć Wojtka poprzedzona została 
paroma miesiącami ciężkich zmagań z podstępną 
chorobą. A jednak, poza żalem i smutkiem, nie da 
się uniknąć uczucia zaskoczenia. Pojawia się ono 

zawsze, gdy odchodzi ktoś tak aktywny i to w wieku, który dawał 
perspektywę jeszcze wielu, zarówno naszych wspólnych, jak i Wojtka 
indywidualnych działań na rzecz pracowników GK Enea, jak i dla 
społeczności lokalnej Kozienic oraz całej organizacji związkowej 
NSZZ "Solidarność". Jak widać Stwórca miał inne plany, a znając 
Wojtka to jest już zaangażowany w jakieś szeroko zakrojone działania, 
ale już po drugiej stronie życia. 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, uniesie z ziemi  
ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,  

aż przed oblicze Boga Najwyższego. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła Msza Święta, która odbyła się 
18 października 2018 r. w Parafii pw. Świętej Rodziny w Kozieni-
cach. Licznie uczestniczyli w niej byli i obecni współpracownicy 
oraz delegacje z całej Polski.  
 

Po mszy procesyjnie w asyście pocztów sztandarowych udaliśmy się 
na pobliski cmentarz gdzie złożono doczesne szczątki Wojtka. 

Wojtek 30  lat przepracował w  
Elektrowni Kozienice.  
W 1988 rok pierwsza Jego praca w 
Elektrowni „Kozienice” w Świerżach 
Górnych. Wydział Aparatury Pomiarowej, 
pracownia elektroniki na stanowisku star-
szy elektromechanik aparatury elektro-
nicznej. W 1996 roku przeszedł do Wy-
działu Automatyki na stanowisko elektro-
mechanik pomiarów automatyki pracował 
tam 12 lat. Następnie przeszedł do Wydziału Ruchu automatyki (2008 
r.) Na stanowisko dyżurny elektromechanik automatyki i zabez-
pieczeń. Ostatnim miejscem pracy był Wydział Zintegrowanego Sys-
temu Zarządzania gdzie pracował na stanowisku specjalista ds. Zinte-
growanego Systemu Zarządzania, stąd w 2014 r. przeszedł na etat 
związkowy w NSZZ Solidarność. 
Od 29.09.1989 Członek NSZZ „Solidarność”  w Elektrowni 
„Kozienice” w Świerżach Górnych. W 2007 członek zespołu nego-
cjacyjnego ze strony NSZZ „S” przy tworzeniu Umowy Społecznej 
dla pracowników Elektrowni „Kozienice” W kadencji 2010 – 2014 
Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarza-
nie, delegat do Regionu Ziemia Radomska. W kadencji 2014 – 2018 
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Enea 
Wytwarzanie. Członek Zarządu Regionu Ziemia Radomska, delegat 
Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. 
W kadencji 2018 – 2022 do 15.10.2018 Przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. członek 
Zarządu Regionu Ziemia Radomska, delegat Krajowej Sekcji Elek-
trowni i Elektrociepłowni. 

Ku pamięci Wojtka……………………… 

„Brakuje nam Jego umiejętności słuchania, empatii, opiekuńczości, 
wrażliwości na krzywdę, sumienności, pracowitości, otwartości,  

radości, a przede wszystkim skromności i otwartości na  
drugiego człowieka . 

TO WIELKA I NIEPOWETOWANA STRATA,  
KTÓREJ NIE DA SIĘ NIGDY ZAPOMNIEĆ...  

 Był szczerym katolikiem, patriotą, wspierał i stawiał na młodych
( program szkoleń),  na krwiodawców, wspierał inicjatywy poprawia-
jące bezpieczeństwo pracy. Był propagatorem inicjatyw związanych z 

rozwojem regionu -sprawa mostu na Wiśle na wysokości Świerży 
Górnych, mieszkania dla młodych, poprawa warunków życia - filtry 
cząstek stałych na kominach, propagator wprowadzeniu programów 

związanych z badaniami przesiewowymi. 
 

Koleżanki i Koledzy z NSZZ „Solidarność” Elektrownia Kozienice   
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16.10.2017  
-40 rocznica  

wyboru  
Karola Wojtyły  

na Papieża  
16 października 1978 r., w 
trzecim dniu konklawe, 
kardynał Karol Wojtyła 
wybrany został zwierzchni-
kiem Kościoła. Był pierw-
szym od 455 lat papieżem 
spoza Włoch. Przybrał imię 
Jana Pawła II. Konklawe 
rozpoczęło się 14 paździer-
nika 1978 roku. Biały dym, 
zwiastujący wybór papieża, 

pojawił się 16 października nad Kaplicą Sykstyńską około godziny 
18.00. Po godzinie 19 papież Polak wyszedł na balkon bazyliki święte-
go Piotra i wygłosił pierwsze przemówienie. Wówczas padły słowa, 
które powtarzano wielokrotnie jako najbardziej symboliczne. Nowy 
papież mówił: " Najdostojniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa 
Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak 
bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej".  

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego ponty-
fikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. 
Bez Niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby "  Solidar-
ności". Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby "   aksamitnej rewolu-
cji".  Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości 
pogrzebowe na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią 
w dziejach.  1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany 
przez Benedykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża 
Franciszka. 

17.10.2018 Obradowała  
Rada Krajowej Sekcji Energetyki 

We Wrocławiu w Centrum Historii Zajezdnia(CHZ) Kolebce 
Wrocławskiej Solidarności obradowała Rada Krajowej Sekcji 
Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). W obradach uczestniczyli : 
Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność 
Kazimierz Kimso, Przewodniczący Krajowego Sekretar iatu Gór-
nictwa i Energetyki  NSZZ Jarosław Grzesik, Dyrektor CHZ Marek 
Mutor. 
Obrady rozpoczęto minutą ciszy oraz krótką modlitwą za zmarłego 15 
października Przewodniczącego NSZZ Solidarność Enea Wytwarzanie 
ŚP. Wojciecha Mosiołka. 
Tematyka zebrania KSE: 
1.Złożono kwiaty i zapalono znicze oraz odśpiewano hymn pod 
tablicą upamiętniającą powstanie Wrocławskiej Solidarności. 

2.Protokół z zebrania KSE. Odczytano i przyjęto protokół z ostat-
niego zebrania które odbyło się  18.09.2018 w Poznaniu. 
3.Sytuacja w branży. Członkowie poszczególnych Grup Energe-
tycznych zdali relację z najważniejszych problemów występujących w 
tych podmiotach. 
4.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). Zapoznano 
zebranych z tą tematyką, projekt zmian do ZUZP zostanie przesłany 
członkom KSE. 
5.Zespół Trójstronny Branży Energetycznej. Wysłuchano relacji z 
ostatniego posiedzenia zespołu, które odbyło się 16.10.2018 r. 
6.Pikieta przed siedzibą PGE w Warszawie. Podsumowano udział 
KSE w pikiecie jaka odbyła się 5.10.2018 r. Omówiono ewentualne 
scenariusze dalszych protestów (w przypadku braku reakcji Ministra 
Energetyki). 
7.Zespół ds. standaryzacji branży energetycznej. Relacja z posie-
dzeń zespołu- pojawiają się niebezpieczne pomysły wciągania do pła-
cy zasadniczej: - premii rocznej, -dodatków za prace w niedziele i 
święta, -nagrody jubileuszowej. 
8.Strona internetowa. Kolejny raz poproszono o aktualizację po-
wyborczą danych Komisji –członków KSE. 
9.Uchwały i stanowiska. KSE przyjęła stanowisko w/s wynagro-
dzeń za usuwanie skutków awarii. 
Podczas posiedzenia w CHZ członkowie Rady mieli okazję zwiedzić 
wystawę główną „Wrocław 1945–2016”. Poznaliśmy, jak przebiegał 
proces przybywania do Wrocławia ludności polskiej po drugiej wojnie 
światowej, jak to miasto się tworzyło, a potem jak w roku 1980 na 
nowo odzyskiwało swoją tożsamość.  
 

19.10.2016 -34 rocznica zamordowania  
ks. Jerzego Popiełuszki 

34 lat temu został porwany i bestialsko zamordowany przez funk-
cjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Duszpasterz Solidar-
ności ksiądz Jerzy Popiełuszko .  
 

Krótki życiorys Naszego Patrona: 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we 
wsi Okopy koło Suchowoli na Podlasiu. 28 maja 1972 r . przyjął 
święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracował 
w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny, prowadził konwersato-
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rium dla studentów medycyny. Ostatnim miejscem pracy ks. Jerzego 
była parafia p.w. Św. Stanisława Kostki, gdzie prowadził duszpaster-
stwo średniego personelu medycznego, a od sierpnia 1980 r. zaanga-
żował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Solidarność 
od lutego 1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich 
razem 26), we wrześniu 1983 roku Ks. Jerzy zorganizował piel-
grzymkę robotników Huty „Warszawa” na Jasną Górę. Za rok do 
Częstochowy będą pielgrzymować już robotnicy z różnych części 
Polski. Idea Ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską 
Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Działania ks. J erzego 
wywołały wściekłość ówczesnej władzy. Rządzący urządza nagonkę. 
Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. 
Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią pro-
wadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego Urba-
na (pod pseudonimem Jana Rema).  
19 października 1984 roku Ks. Jerzy był zaproszony do Bydgosz-
czy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy 
jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas rozważań 
tajemnic Różańca Św. ostatnie zdanie wypowiedziane przez Ks. Jerze-
go brzmiało : „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, 
ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.  
Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód 
Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostow-
skiego, został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów 
ruchu drogowego (w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa). Waldemar  Chrostowski został zmuszony do oddania 
kluczyków i przejścia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kaj-
dankami. Natomiast Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski 
zmusili Ks. Jerzego, aby wysiadł z samochodu. Ogłuszyli Go silnym 
uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika. Odje-
chali. Przebieg wydarzeń, które nastąpiły tej strasznej nocy, nie są do 
końca znany. Ksiądz Jerzy został zamordowany w nocy z 19 na 20 
października 1984 r. 

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w odbył się 3 listopada 1984 

r. Warszawie. Uroczystości pogrzebowe w których uczestniczył 
wielotysięczny tłum przekształciły się w wielką manifestację. 
Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas 
"Solidarności". Duchowny został pochowany przy kościele św. Stani-
sława Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem 
licznych pielgrzymek. 
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 
1984 r. Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowa-
ły jego przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on 
w „sąd nad Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwa-
lano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko 
zachowywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było 
w nim nawet śladu skruchy.  
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pie-
truszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielew-
skiego na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniej-
sze pytanie: kto wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?        
Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi … 

W 1987 r. po osobistej interwencji ówczesnego Ministra Spraw We-
wnętrznych- Czesława Kiszczaka na mocy amnestii  kary dla 
wszystkich sprawców zostały złagodzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co 
miało stanowić nagrodę za utrzymanie przez nich w tajemnicy 
personaliów rzeczywistych mocodawców zbrodni.  
 Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki  
Grzegorz Piotrowski  skazany na 25 lat więzienia, wyszedł na wol-
ność po 11 latach,  i do października 2017 (ustawa dezubekizacyj-
na) dostawał 3900 zł emerytury, dorabiał sobie jako dziennikarz , 
pisał pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel i Anna Tarczyń-
ska) dla "Faktów i Mitów”.  Teksty Piotrowskiego o Kościele ocie-
kały nienawiścią do duchownych, co widać już po samych tytułach: 
"Macharski cappo di tutti capi", "Kuria twoja mać", "Stan wysokiego 
Rydzyka", "Ksiądz żywemu nie przepuści", "Biskup w zalotach".  
Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak. 
Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy ulicy Organizacji  
Wolność i Niezawisłość. 
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie 
uznany za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pon-
tyfikatu Jana Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 
Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie 
audiencji generalnych w Watykanie oraz podczas pielgrzymek do 
ojczyzny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 
2010. Na ołtarze wyniósł go Benedykt XVI.  

31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o u 

stanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego  
Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność” 

Film -Video Studio Gdańsk -”Ks. Jerzy”                                  
https://gloria.tv/video/XYXttAiqcP8D6TxVdhQQysFJG 

21.10.2018 Wybory samorządowe. 
W skali kraju w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobył 254 
mandaty, Koalicja Obywatelska uzyskała 194 mandaty, PSL - 70, 
Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem - 11. Po-
nadto mandaty w sejmikach wojewódzkich zdobyły jeszcze komitety: 
Mniejszość Niemiecka - 5, KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego 
Śląska - 2, KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 1.  
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w wy-
borach samorządowych wyniosła 54,96 proc.  
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To najwyższa frekwencja w historii wyborów samorządowych. Cztery 
lata temu frekwencja wyniosła 47,4 proc. Najwięcej osób uprawnio-
nych oddało swoje głosy na Mazowszu - 61 proc., a najmniej - 48 
proc. - w woj. opolskim.  

Frekwencja w Gorzowie Wlkp. wyniosła 50,79 proc. 
Wyniki wyborów na Prezydenta Go-
rzowa Wlkp.: 
Jacek Wójcicki - 65,21% będzie to 
jego druga kadencja. 
Sebastian Pieńkowski - 15,23% 

Marta Bejnar-Bejnarowicz - 10,15% 

Robert Surowiec - 8,48% 

Ryszard Kneć - 0,93% 

 

Wybory do Rady Miasta Gorzów Wlkp. 
31,83 proc. głosów i 10 mandatów w 25-osobowej Radzie Miasta 
Gorzowa Wlkp. zdobył w wyborach komitet prezydenta Jacka Wójcic-
kiego. Drugi wynik – 26,30 proc. i 7 mandatów uzyskała Koalicja 
Obywatelska, a trzeci – 23,74 dający 5 miejsc PiS. KWW Kocham 
Gorzów miał 14,37 proc., co daje 3 mandaty, a KWW Fani Gorzo-
wa z 3,75 proc. nie wszedł do rady. 
Radnymi z KWW Jacka Wójcickiego zostali: Grażyna Wojcie-
chowska, Jacek Wójcicki, Marcin Kurczyna, Jan Kaczanowski, Prze-
mysław Granat, Jerzy Antczak, Albert Madej, Piotr Paluch, Jacek 
Sterżeń, Patryk Broszko. 
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska będą repre-
zentować: Robert Surowiec, Radosław Wróblewski, Halina Kunicka, 
Anna Kozak, Jerzy Sobolewski, Piotr Wilczewski, Paulina Szymoto-
wicz. 
Radnymi Prawa i Sprawiedliwości zostali: Sebastian Pieńkowski, 
Robert Anacki, Maria Surmacz, Alicja Burdzińska, Tomasz Rafalski, a 
KWW Kocham Gorzów: Marta Bejnar-Bejnarowicz, Jerzy Synowiec i 
Krzysztof Kochanowski. 
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

FREKWENCJA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WYNIO-
SŁA 50,31%  
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA: 
głosów 115 294, mandatów 11, poparcie 29.92% . 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: głosów 96 747, mandatów 9, 
poparcie 25.11%.BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: głosów 50 
764, mandatów 4, poparcie 13.17% .POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE: głosów 47 919, mandatów 4, poparcie 12.43%  .SLD 
LEWICA RAZEM: głosów 36 941, mandatów 2, poparcie 9.59% .  
KUKIZ'15: głosów 12 391, mandatów 0, poparcie 3.22% .PARTIA 
ZIELONI: głosów 10 112, mandatów 0, poparcie 2.62% . PARTIA 
RAZEM: głosów 6 623, mandatów 0, poparcie 1.72% . RUCH NA-
RODOWY RP: głosów 6 435, mandatów 0, poparcie 1.67% . 
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE: głosów 2 132, mandatów 0, 
poparcie 0.55%. 
KOALICJA OBYWATELSKA: 
1.Elżbieta Polak.2.Aleksandra Mrozek.3.Sebastian Ciemnoczołow-
ski.4.Jerzy Wierchowicz.5.Anna Synowiec.5.Mirosław Marcinkie-
wicz.7.Marek Cieślak.8.Grzegorz Potęga.9.Marcin Jabłoń-
ski.10.Edward Fedko.11.Beata Kulczycka 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: 
1.Tadeusz Ardelli.2.Bogusław Motowidełko.3.Małgorzata Gośniow-
ska-Kola .4.Małgorzata Słowińska-Paluch .5.Zbigniew Ko-
ścik .6.Kazimierz Łatwiński.7.Marek Surmacz.8.Elżbieta Płon-
ka.9.Helena Hatka 

 

BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: 
1.Sławomir Kowal.2.Wioleta Haręźlak.3.Łukasz Mejza.4.Wacław 
Maciuszonek 

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: 
1.Stanisław Tomczyszyn .2.Jan Świrepo.3.Zbigniew Koło-
dziej .4.Anna Chinalska 

SLD LEWICA RAZEM: 
1.Tadeusz Jędrzejczak.2.Maria Jaworska 

22.10.2018 Robocze spotkanie w Enea Serwis. 

W siedzibie Enea Serwis spotkały się strony pracodawcy i związków 
zawodowych na spotkaniu roboczym dotyczącym ustaleniu i doprecy-
zowaniu tabeli płac. Ze strony pracodawcy obecny był prezes 
Piotr Bogusławski. 
W Enea Serwis obowiązuje tabela płac z 2013 r.!!! Pracodawca i 
związki wspólnie wypracowują anektowanie (ze zmianami) tabeli z 
Enea Operatora. Zmiany dotyczą między innymi:- tabeli klasyfikacyj-
nej i dostosowanie jej do tworzonej tabeli płac- dostosowanie tabeli 
EO do specyfiki ES poprzez usunięcie z niej kategorii 0, 11 i12. 
Ważną składnią proponowanej wersji anektowania tabeli jest fakt 
dostosowania wynagrodzeń do realiów.  Czasokres wejścia określony 
jest na  2 lata. W pierwszym roku pomniejszenie minimalne to 
10% dla pracowników, którzy nie mieszczą się w danej kategorii. W 
roku następnym to już 5% i tak sukcesywnie do minimum w danej 
kategorii zaszeregowania. Strona społeczna wniosła swoje uwagi  do 
porozumienia i po poprawkach pracodawca przedstawi porozumienie 
do podpisu wraz z taryfikatorem . 
Tematem, który wzbudził dość burzliwa dyskusje było dostosowywa-
nie nazewnictwa angaży do wymogów uzyskania wcześniejszej eme-
rytury. Strona społeczna zaznaczyła, że istnieje problem i nie spój-
ność między wykonywaniem pracy, a nazewnictwem stanowisk. Nale-
ży za wszelka cenę uporządkować ten temat, aby nasi pracownicy nie 
ponosili strat z tego tytułu. 
Na tym zakończono spotkanie. 

23.10.2018 Obradowała  
KP NSZZ Solidarność Gorzów Wlkp. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód na wyjazdowym 
posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP) Tematyka zebrania: 
1. Protokół z ostatniego zebrania. Odczytano i przyjęto protokół z 
5 września 2018 r. 
2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej 
Organizacji przyjęto kolejne 8 osób. 
3.Sprawozdanie z działalności za okres 06.09-22.10.2018r.  
Członkowie Prezydium zdali relacje z najważniejszych wydarzeń jakie 
miały miejsce od 6 września 2018 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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4. Nowa Umowa Społeczna. Zebrani zapoznali się z aktualnym 
stanem prac nad zawarciem nowej umowy społecznej dla Pracowni-
ków GK Enea. Rozmowy ślimaczą się. Od władz związku oczekujemy 
zdecydowanych działań, których efektem będzie podpisanie umowy 
jeszcze w tym roku. 
5. Aktualizacja zapisów Porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea 
Operator. Omówiono stan prac nad aktualizacją ZUZP w Opera-
torze. KP przesłała do zespołu zajmującego się tą sprawą następujące 
propozycje zmian: 
 Art. 23-Za każdy dzień, w którym było pełnione pogotowie technicz-
ne przysługuje pracownikowi w ENEA dodatkowe zryczałtowane 
wynagrodzenie w wysokości: 

1 %0,8% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w 
ENEA za pełnienie pogotowia technicznego w dni robocze, 

2 %1,5% średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w 
ENEA za pełnienie pogotowia technicznego w niedziele, 
święta będące dniami wolnymi od pracy i dodatkowe dni 
wolne. 

 Załącznik nr 4 ZUZP -ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁA-
CANIA DODATKU ZA STAŻ PRACY W ENEA § 4 

Dodatek za staż pracy wypłaca się w następującej wysokości: 
- po 1 roku pracy - 2 % podstawy wymiaru 

- po 2 latach pracy - 4 % podstawy wymiaru 

- po 3 latach pracy - 6 % podstawy wymiaru 

-po 4 latach pracy - 8 % podstawy wymiaru 

6.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea (KM). Członkowie KP zrelacjonowali posiedzenie KM 
jakie odbywało się w dniach 12-13.09.2018 r. w Zielonej Górze. 
7.Relacja z posiedzenia Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Soli-
darność (KSE). K.Gonerski przedstawił najwazniejsze tematy 
jakie były przedmiotem obrad KSE we Wrocławiu 17.10.2018 r.                                                                                                                                                                                                  
8.Sytuacja w Spółkach GK ENEA: Enea Serwis- wiele tematów 
wcześniej zgłaszanych nadal jest nie załatwionych (tabela płac zasad-
niczych, taryfikacja, nazewnictwo stanowisk, wyrównanie dyspropor-
cji płacowych).Nowym tematem jest sprawa pracy w warunkach 
szczególnych i szczególnym charakterze- uprawnienia emerytalne. 
Opłacanie wyższych składek przez pracodawców nie gwarantuje uzy-
skania uprawnień do wcześniejszych emerytur. Temat do przedstawie-
nia na wyższym szczeblu. Enea Centrum –kończą się u mowy ze Spół-
kami z GK na ich obsługę w ramach CUW. Brak nowych umów po-
woduje niepokój Pracowników w EC. Cały czas cięte sią koszty, osz-
czędza się nawet na papierze do ksero. Z drugiej strony wydaje się 
bezsensownie pieniądze na np. na badanie satysfakcji Pracowników… 
Enea Operator- likwidowane są magazynki licznikowe w Rejonach 
Dystrybucji np. w Choszcznie. Powoduje to konieczność odbioru licz-
ników z Gorzowa. Generuje to niepotrzebne koszty oraz stratę czasu. 

9.Sprawy różne: 
-Turniej w bowlinga. J ak co roku będziemy organizatorem turnie-
ju, w tym roku o Puchar 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
-Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność Enea Gorzów. Ustalono ter -
min zjazdu 27-28.12.2018 r. Miejsce Zjazdu ustali Prezydium. 
 -Lotos-karty rabatowe. Omówiono szczegółowe zasady współpra-
cy z Lotosem. Zebrano wnioski, które zostaną przesłane do Zarządu 
Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Cały czas przyjmujemy  nowe 
wnioski. 
-Badania profilaktyczne. Na maile dostajemy informacje „Cały 
czas prowadzimy zapisy na badania w ramach programu Misja Pro-
filaktyka – Razem pokonamy czerniaka. Ostatni termin na Strzeszyń-

skiej w Poznaniu to 24.10. 2018 r. Badania będą w godzinach od 
09:00- 14:30, w bud A. Bardzo proszę roześlijcie informację gdzie się 
da, tak, żeby skorzystała jak największa liczba osób. Czekamy na 
zapisy pod mailem fundacja@fundacja.enea.pl  – temat Misja Profi-
laktyka”. Dlaczego takie badania prowadzone są tylko w Poznaniu? 
Zapraszamy też do Gorzowa. 
 -Szczepienia przeciwko grypie. Tylko w Gorzowie można było 
skorzystać ze szczepień w ramach współpracy z PZU ZDROWIE. 
Niestety szczepionki się skończyły, odwoływane są wcześniej umó-
wione wizyty. Temat zostanie przekazany do zarządu Enea Operatora. 
-Ochrona przed wilkami. Pracownicy coraz częściej narażani są 
na ataki, psów, lisów a ostatnio także wilków. Od pracodawców ocze-
kujemy wyposażenia osób narażonych na takie zagrożenia w środki 
odstraszania.  
-Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Minęła kadencja 
SIP, kiedy odbędą się wybory na nową kadencję? Pytanie te skieruje-
my do KM i Koordynatora SIP. 
Po zebraniu KP, odbyło się otwarte spotkanie z Pracownikami RD 
Międzychód i BOK Międzychód. Tematyka spotkania pokrywała 
się z tym czym zajmowali się członkowie KP. Zasygnalizowano też 
temat niekorzystnych umów z operatorami telefonii komórkowej- 
telefony służbowe. 

23.10.2018 12 listopada dniem wolnym od pracy 
w 2018 r. 

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiają-
cą 12 listopada bieżącego roku dniem wolnym od pracy.  W pro-
jekcie ustawy posłowie PiS podkreślili, że Narodowe Święto Niepod-
ległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwo-
wych. Tego dnia miały pracować jednak publiczne szpitale, ambulato-
ria i apteki. Zgodnie z uchwaloną ustawą 12 listopada 2018 roku ma 
być uroczystym świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. 
Za projektem ustawy głosowało 233 posłów, 105 było przeciw, 77 
wstrzymało się od głosu.   
Ustawa to pomysł radnego Prawa i Sprawiedliwości z warszawskiej 
dzielnicy Praga-Południe - Pawła Zalewskiego. Zalewski zainspiro-
wał się dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego, który podobnym 
precedensem posłużył się w roku 1919, ustanawiając jednorazowe 
święto narodowe.  
Po interwencji Solidarności  26.10.2018 r . Senat przyjął poprawkę 
do ustawy o święcie narodowym z okazji 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niej dniem wolnym 
od pracy 12 listopada będą się mogli cieszyć również pracownicy 
handlu.  

24.10.2018 Komisja Krajowa  
obradowała w Częstochowie. 

W Częstochowie na ostatnim w kadencji 2014-2018 zebraniu, spo-
tkali się Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). 
Rozpoczynając obrady zebrani krótką modlitwą uczcili pamięć Człon-
ka KK ŚP Jarosława Wilnera, który zginął w wypadku samocho-
dowym 28 września 2018 r.  
Ważniejsze tematy poruszane podczas zebrania: 
1. Przyjęto protokoły z dwóch ostatnich zebrań KK. 
2.Wysłuchano informacji z prac: Prezydium KK, zespołów KK, Rady 
Ochrony Pracy, Rady Dialogu Społecznego. 
3.Sprawy finansowe- pokrycie kosztów manifestacji Sekcji Oświaty w 
Warszawie. 
4.Przyjęto stanowisko w sprawie przyjętej przez Sejm ustawy o świę-
cie narodowym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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5.KK przyjęła Uchwałę programową na XXIX Krajowy Zjazd Delegatów 
NSZZ Solidarność oraz ustaliła składy komisji zjazdowych, które zostaną 
zaproponowane Delegatom. 
6.Wyslłuchano informacji z prac Krajowych Sekretariatów oraz Zarządów 
Reginów. 
7. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Omówiono plonowany 
udział związku w tych uroczystościach. 
Kończąc obrady Przewodniczący KK Piotr Duda podziękował Członkom 
KK za cztery lata wspólnej pracy.  Szczególne słowa podziękowania skie-
rował do byłego Przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
Kazimierza Grajcarka w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę. 
Wieczorem Członkowie KK wspólnie z Delegatami na KZD udali się na Jasną 
Górę, by pokłonić się Czarnej Madonnie, uczestniczyć we Mszy Świętej oraz 
Apelu Jasnogórskim. 

25-26.10.2018 XXIX KZD  
Piotr Duda Przew. KK NSZZ Solidarność 

W Częstochowie odbył się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidar-
ność (KZD). 
W Zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: 
Prezydent RP Andrzej Duda, Ministrowie- Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, 
Marcin Zieleniecki, Stanisław Szwed, Prezesa IPN Jarosław Szarek, prezes 
TVP Jacek Kurski, Posłowie RP, były Przewodniczący KK Marian  
Krzaklewski. 

272 Delegatów wybrało władze krajo-
we związku na nową kadencję 2018-

2023 (zjazd wydłużył kadencję do 5 lat) 
Region Gorzowski reprezentowali Dele-
gaci: Jarosław Porwich, Waldemar  
Rusakiewicz Krzysztof Gonerski. 
Wieczorna Msza Święta oraz Apel Jasno-
górski przed obrazem Czarnej Madonny 
rozpoczęły KZD -24.10.2018 r. 
Część robocza Zjazdu rozpoczęła się 25 
września 2018 r. Minuta ciszy, krótka 
modlitwa za zmarłych w kadencji 2014-

2018 oraz Słowo Boże wygłoszone przez Arcybiskupa Wacława Depo rozpo-
częło tą część KZD.  
Najważniejsze punkty z programu obrad: 
1.Wystąpienia zaproszonych gości. 
2. Wybór komisji zjazdowych i podjęcie 
uchwał porządkowych. 
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność (KK). 
4.Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyj-
nej. 
5. Wybór Przewodniczącego KK na nową 
kadencję. Delegaci po raz tr zeci na szefa 
związku wybrali Piotra Dudę.  

P. Duda był jedynym kandydatem na Przewodniczącego ( otrzymał 248 
głosów, głosowało 267 delegatów). 
„Ja się nie zmienię, jeżeli coś robię, to robię na maxa albo wcale. Przez ostat-
nie 8 lat, mimo że wiele kosztowało to mnie i moich współpracowników i 
dzięki wsparciu rodziny, która mieszka w Gliwicach, pracowałem na maxa. I 
teraz zrobię wszystko, abyśmy mogli wykonać tyle, ile udało się nam zrobić w 
kończącej się kadencji. Jedynym drogowskazem będzie dla mnie uchwała 
programowa”. 
6.Wybór Komisji Krajowej . Zjazd wybrał 56 członków KK. Kandydowało 
56 członków związku. Skład KK uzupełnili Przewodniczący KK, Przewodni-
czący Zarządów Regionów, Przewodniczący Rad Krajowych Sekretariatów 
Branżowych, Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Ren-
cistów. Podczas jednej z przerw ukonstytuowała się Komisja Krajowa. Zastęp-
cami Przewodniczącego zostali Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchro-
wicz i Bogdan Kubiak. Henryk Nakonieczny został członkiem prezydium, a 
Ewa Zydorek sekretarzem. Jerzy Jaworski będzie pełnił także funkcję skarbni-
ka. Energetykę w KK będzie reprezentował Marek Boiński z Enei. 
7. Wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR). Na 16 miejsc w KKR 
kandydowało 17 Delegatów. Mimo trzech tur głosowania nie wybrano pełnego 
składu KKR-dwa wakaty zostaną uzupełnione na następnym KZD. Po 
ukonstytuowaniu Prezydium KR przedstawia się następująco: Przewodnicząca 
KKR Anna Kaurzel, Zastępcy Przewodniczącej KKR Marek Mazurek i Edward 
Fortuna. Energetykę w KKR reprezentować będą Krzysztof Nawrocki z Enei i 
Mirosław Brzuśmian z Tauronu.  

Delegaci w energetyki i Piotr  Duda 

8.Uchwała programowa. Najważniejszym przyjętym dokumentem na 
Zjeździe jest Uchwała programowa, która nakłada na KK zadania do wykona-
nia w nowej kadencji. Zakłada ona miedzy innymi: wzmocnienie roli zakłado-
wych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy poprzez odpowied-
nie zmiany w prawie. Solidarność będzie też dążyć do zmiany ustawy o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. w aspekcie zwiększenia znaczenia 
mediacji oraz przyznania prawa do strajku pracownikom zatrudnionym w 
organach władzy rządowej i samorządowej czy w sądach i prokuratu-
rze. Celem związku na najbliższe lata będzie też m.in. rozszerzenie prawa do 
przechodzenia na  emeryturę pomostową przez pracowników zatrudnio-
nych w warunkach szczególnych. Solidarność w rozpoczynającej się ka-
dencji będzie również kontynuować działania na rzecz wzrostu wynagrodzeń w 
sferze budżetowej. Związek będzie w dalszym ciągu prowadził działania na 
rzecz ograniczenia „umów śmieciowych”. W uchwale zapisano szereg 
postulowanych rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Wśród nich znalazła 
się m.in. propozycja zwiększenia kontroli nad działalnością agencji pracy tym-
czasowej czy wprowadzenie obowiązkowej składki emerytalno-rentowej w 
przypadku umowy zlecenia od całości wynagrodzenia. 
9. Zmiany w Statucie NSZZ Solidarność. Delegacji zajęli się również pro-
jektami zmian w Statucie NSZZ Solidarność. KZD uchwalił wydłużenie kaden-
cji władz Solidarności na wszystkich szczeblach z 4 do 5 lat.  
10.Uchwały i stanowiska. Przyjęto szereg uchwał i stanowisk dotyczących 
między innymi: -przyznania honorowych odznaczeń Zasłużony dla NSZZ 
Solidarność, -wieku emerytalnego po przepracowaniu lat składkowych (35 lat 
kobiety, 40 lat mężczyźni), -odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych, - przyjętej przez Sejm ustawy o święcie narodowym z 
okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości (pracownicy handlu też 
mają mieć dzień wolny od pracy).- składki związkowej (jako koszt uzyska-
nia przychodu-bez podatku).  
Na zakończenie Zjazdu dokonano zaprzysiężenia nowo wybranej Komisji 
Krajowej. (zdjęcie poniżej) 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

str. 14 / Pod Napięciem 196 / 10 / 2018 



 Kalendarz na listopad 2018  / Pod Napięciem 196 / 10 / 2018 



 RODO    
Lekarz, stając w drzwiach gabinetu z listą pacjentów:                     

– Szanowni Państwo, w związku z RODO nie mogę używać na-
zwisk, więc zapraszam na wizytę kontrolną pana z syfilisem!                                                        

Zazdrość                                                                                                
– Kochanie jesteś zazdrosna?– Nie.– Kochanie, daj buzi.– Nie!– No 

daj.– Niech ci da ta szmata, co lubi twoje zdjęcie na Facebooku.

Jaka jest różnica między automatem telefonicznym a wyborami? 

- W automacie najpierw płacisz, a potem wybierasz,  
a przy wyborach najpierw wybierasz, a płacisz później!  

Zdroisk 5.09.2005 WZD NSZZ „S” Enea Gorzów od lewej: H. Szałek W. Andrzejewski, 
M. Jankowski, K. Gonerski, Cz. Szablewski, B. Strzelecka, H. Żytkowska 

-7,97 zł. wartość akcji Enea  30.10.2018 r. godz. 17.00 

-115 674-liczba mieszkańców Gorzowa Wlkp. (21.10.2018 r .) 
-95 094 –liczba mieszkańców Gorzowa Wlkp. uprawnionych do  
                 udziału w wyborach samorządowych w 2018 r . 
-68-liczba odwodowych komisji wyborczych zlokalizowanych na   
                     terenie Gorzowa Wlkp.  
-50,79 %- frekwencja podczas wyborów samorządowych 2018 r .  
               w Gorzowie Wlkp. 
-54,96 % -frekwencja podczas wyborów samorządowych 2018 r .  
                  w całym kraju. 
-50,31 %- frekwencja podczas wyborów samorządowych 2018 r .  
                w woj. lubuskim (największa frekwencja była w woj.  
         mazowieckim 61 %, a najmniejsza - 48 % - w woj. opolskim).  

str. 16 /Pod Napięciem 196 / 10 / 2018 

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

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

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

Internet:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl   


