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WALENTYNOWICZ 
W  numerze: 

Kwartalne spotkanie w Operatorze 

Zjazd Delegatów MOZ Enea 

KP G obradowała w RD Gorzów 

Zaduszki Energetyczne 

Protesty przed Castoramą 

Spotkanie Solidarności GK Enea 

Negocjacje płacowe w Enea Serwis 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
4.11.2019 Kwartalne spotkanie w Operatorze. 

Zgodnie z przyjętą tradycją w Poznaniu na kwartalnym spotkaniu zebrały 
się strony dialogu społecznego w Enea Operatorze (EO). Tematyka spo-
tkania: 
1. Nominalny czas pracy w 2020 r. Dni dodatkowo wolne za święta 
przypadające w soboty w 2020 ( 15 sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono, 
że dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r. 
2. Współpraca z PEFRONEM. Uzgodniono zmiany do zasad procedury 
rekrutacji w związku z pilotażowym programem INTERGRACJA, który 
będzie funkcjonował w GK Enea. 
3.Nowy Regulamin Pracy (RP). Po raz piąty podjęto próbę uzgodnienia 
zmian do Regulaminu Pracy zaproponowanych przez stronę pracodawcy. 
Największą dyskusję w tym temacie wywołał temat związany z niezależ-
nością związków zawodowych, a dotyczących : monitoringu wizyjnego, 
monitoringu rozmów telefonicznych oraz poczty mailowej. Zapropo-
nowane przez pracodawcę rozwiązania doprowadziły do uzgodnienia 
zmian do RP. Regulamin wejdzie w życie od 1 grudnia 2019 r. 
4.Model ścieżki rozwoju zawodowego na stanowiskach elektromon-
terskich. Do pracodawcy nie wpłynęły uwagi do wcześniej prezentowa-
nego dokumentu. Zasady zostały zaaprobowane przez związki zawodowe. 
Temat pilotażowy ma być implementowany do innych grup zawodowych 
w ramach programu przygotowywanego przez Enea S.A. dla całej GK . 
Wymagać to będzie zaangażowania środków finansowych.  
5.Reorganizacja Wydziałów Układów Pomiarowych. Uwzględniono 
zgłoszone uwagi. Przedstawiono skutki społeczne zaproponowanych 
zmian. Nikomu nie zostanie zmienione miejsce pracy oraz nie zostanie 
obniżona stawka osobistego zaszeregowania. Do dyskusji pozostaje jesz-
cze temat wymagań kwalifikacyjnych. 
6.Zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Przed-
stawiono projekt protokołu dodatkowego  dotyczącego zmiany nazewnic-
twa stanowisk i taryfikatora kwalifikacyjnego wynikających z reorga-
nizacji struktury w Wydziałach Układów Pomiarowych, modelu 
ścieżki rozwoju zawodowego na stanowiskach elektromonterskich 
oraz  pracy w warunkach szczególnych 
7.Innowacje i projekty racjonalizatorskie. Przedstawiono projekt doku-
mentu realizującego między innymi ochronę wartości intelektualnej, przy-
gotowany przez powołany do tego celu zespół. Zaprezentowany materiał 
wraz z sugestią źródeł jego finansowania zostanie przesłany stronie spo-
łecznej. 
8. Sprawy różne. Przedstawiciele NSZZ Solidarność zgłosili następujące 
tematy: 
8/1- Nagroda-Premia na święta Bożego Narodzenia. Nagroda będzie, 
jej wysokość zostanie uzgodniona na szczeblu GK Enea. 
8/2-Negocjacje płacowe na 2020 r. Zapraszamy zarządy GK Enea do 
rozpoczęcia negocjacji, których celem będzie ustalenie zasad polityki 
płacowej w 2020 r. Zarząd ustosunkuje się do tej propozycji. 
8/3-Standaryzacja etatyzacja . Od kilku lat czekamy na dokument, który 
funkcjonuje w Operatorze. Nowelizacja standaryzacji Rejonów i Oddzia-
łów Dystrybucji jest aktualnie konsultowana z właścicielem. Po tym 
uzgodnieniu dokument zostanie  udostępniony stronie społecznej. 
8/4-Szczepienia przeciwko kleszczom. Zaproponowaliśmy nowelizację 
kart ryzyka zawodowego o czynniki biologiczne dla Pracowników narażo-
nych na kontakt z kleszczami. Naszym zdaniem oprócz środków odstra-
szania należy też zapewnić szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapa-
leniu opon mózgowych. Strona pracodawcy, jako argument przeciw poda-
ła hospitalizację szpitalną po szczepionce, osoby uczulonej. Na najbliż-
szym posiedzeniu zarządu sprawa zostanie ponownie przeanalizowana. 
8/5-Odznaczenia Państwowe z 2017 r. Na wniosek zarządu EO z okazji 
10-lecia Operatora Prezydent RP Andrzej Duda  8 listopada 2017 r. 
przyznał kilkunastu osobom Odznaczenia Państwowe. Do dnia dzisiej-
szego tym osobom ich nie wręczono. Kiedy to nastąpi? Zarząd nie czuje 
się winny, zaopiniowane wnioski w 2017 r. zostały przekazane do Mini-
sterstwa Energii, i tam ewentualnie należy interweniować. Zarząd podej-
mie próbę wyjaśnienia sprawy. 
8/6- Zaopatrzenie w środki czystości oraz herbatę. Jakość tych świad-
czeń znacząco się obniżyła. Wynika to z błędnych specyfikacji. Temat do 
wyjaśnienia. 

8/7- Powstanie Spółki Córki Operatora- Enea Logistyka. Źródło decy-
zyjne nie jest w Operatorze. Termin realizacji pomysłu Komitetu Sterują-
cego nie jest znany.  

6.11.2019 Bardzo dobre wyniki ENEA  
za trzy kwartały 2019 r.  

Grupa Enea szacuje, że miała w okresie I - III kwartał 2019 roku 892 
mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.556 mln zł EBITDA - poda-
ła spółka w komunikacie.  
Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym III kw. EBITDA wyniosła 
ok. 890 mln zł i była wyższa od konsensusu PAP Biznes na poziomie 
765,3 mln zł. 
Prognozy analityków dla EBITDA na III kwartał znajdowały się w prze-
dziale 660-822 mln zł. 
Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że grupa odnotowała w trzecim kwarta-
le ok. 386 mln zł zysku netto jednostki dominującej, ok. 503 mln zł 
zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 4.073 mln zł.  
Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku Enea wypracowała 2.556 
mln zł EBITDA i 892 mln zł zysku netto jednostki dominującej. EBIT 
wyniósł w tym okresie 1.429 mln zł, a zysk netto 990 mln zł. 
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11.662 mln zł, a przychody ze 
sprzedaży oraz inne dochody (suma przychodów ze sprzedaży netto oraz 
kalkulacji kwoty różnicy cen): 12.169 mln zł. 
Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu wyniosła w okresie I - III kwar-
tał 2019 roku 612 mln zł (399,8 mln zł rok wcześniej), w Wytwarzaniu 
1.151 mln zł (663,5 mln zł rok wcześniej), w Dystrybucji 804 mln zł 
(871,7 mln zł przed rokiem), a w Obrocie 17 mln zł (37,8 mln zł rok 
wcześniej). 
Enea poinformowała, że w obszarze Wydobycie wyższy wynik segmen-
tu wynika głównie z wyższego poziomu produkcji oraz z wyższych przy-
chodów ze sprzedaży węgla.  
W obszarze Wytwarzanie pozytywnie na wynik wpłynął wzrost przy-
chodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych, mimo 
negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. 
W Dystrybucji niższy wynik rok do roku jest efektem wzrostu kosztów 
zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej 
oraz ujemnego odchylenia na pozostałej działalności operacyjnej z uwagi 
na fakt, że w 2018 roku ujawniono zdarzenie o charakterze jednorazo-
wym: wypłaty odszkodowań z tytułu skutków wichur, które wystąpiły w 
roku 2017. 
Spółka poinformowała, że segment Obrotu charakteryzował się wzro-
stem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końco-
wych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy w ce-
nie. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz 
obowiązków ekologicznych. 
Od początku stycznia do końca września wydobycie węgla (netto) w 
należącej do Enei Bogdance było na poziomie 7,1 mln ton. Grupa wy-
produkowała w tym okresie 19,9 TWh energii elektrycznej, a wolumen 
dystrybuowanej energii do odbiorcom końcowym był na poziomie 14,8 
TWh. Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom deta-
licznym w ciągu trzech kwartałów 2019 roku wyniosła 15,1 TWh. 
Ostateczne wyniki Grupy Enea za III kwartał 2019 roku zostaną opubliko-
wane 21 listopada 2019 roku.  
Ostateczne wyniki Grupy Enea za III kwartał 2019 roku zostały opu-
blikowane 21 listopada 2019 roku.  
Wyniki Enei za trzeci kwartał zgodne z szacunkami. 
Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwarta-
le 2019 r. 385,7 mln zł wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej - podała 
spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi sza-
cunkami spółki.  
Zysk operacyjny wyniósł 502,8 mln zł wobec 287,4 mln zł rok wcze-
śniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły ok. 4,1 mld zł wobec 
3,3 mld zł przed rokiem. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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EBITDA wzrosła o 32,9 proc. rdr do 889,8 mln zł. 
 Narastająco, po trzech kwartałach 2019 roku zysk netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 891,5 mln zł, a w analo-
gicznym okresie rok wcześniej wynosił 584,1 mln zł. 
Zysk operacyjny wyniósł 1,43 mld zł wobec 920,2 mln zł zysku rok 
wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 2,55 mld zł wobec 1,97 mld zł rok 
wcześniej. 
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 11,7 mld zł wobec 9,4 mld zł 
przed rokiem.  

 
7-8.11.2019 Zjazd Delegatów  

MOZ NSZZ Solidarność Enea. 

W Pieczyskach 54 Delegatów reprezentujących 3181 Członków NSZZ 
Solidarność uczestniczyło w Zjeździe Delegatów Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Enea. 
Przed rozpoczęciem obrad Delegaci udali się do Bydgoszczy by na cmen-
tarzu uczcić pamięć byłych Przewodniczących z Bydgoszczy. 
Obrady w Pieczyskach rozpoczęła Msza Święta, po której przystąpiono 
do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. W obradach uczest-
niczyli zaproszeni goście: Prezes zarządu Enea Operatora Andrzej Kojro, 
Członek zarządu Enea Operatora Michał Cebula, Członek zarządu Enea 
Serwis Piotr Bogusławski, Członek Rady Nadzorczej Enea Serwis  Renta 
Dąbrowska, Członek Rady Nadzorczej Enea Pomiary Mirosław Czer-
wiński,  Członek Rady Nadzorczej Enea Oświetlenie Sławomir Jaremek. 
Zebranie miało charakter sprawozdawczy więc na wstępie wysłuchano 
sprawozdania z działalności złożonego przez Prezydium Komisji Mię-
dzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, oraz sprawozdania Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Po krótkiej dyskusji Delegaci 
przyjęli oba sprawozdania.  

Inne tematy Zjazdu Delegatów: 
1.Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej (KR). W związku z 
rezygnacją jednego członka KR dokonano wyborów uzupełniających. W 
tajnych wyborach członkiem KR został wybrany Janusz Leszczyński. 
2.Informacja z działalności Społecznej Inspekcji Pracy (SIP).  Po dłu-
gich negocjacjach udało się uzgodnić nowy regulamin wyborów SIP. Po 
konsultacji z innymi organizacjami związkowymi zostanie uruchomiona 
procedura wyborów na nową kadencję. 
3. Wystąpienia zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach Gości, 
Delegaci poruszyli następujące tematy:- polityka zgodności w Operatorze, 
-negocjacje płacowe w 2020 r. i ewentualna premia na Boże Narodzenie, -
standaryzacja i etatyzacja, - umowy gazowe, -przestarzały tabor samocho-
dowy. 
4.Uchwały i stanowiska. Delegaci przyjęli stanowisko w sprawie upraw-
nień zawodowych energetyków, oraz uchwałę w sprawie przywrócenia 
dodatku za prowadzenie samochodu służbowego. 

Po zakończeniu Zjazdu Delegatów zebrała się Komisja Międzyzakłado-
wa NSZZ Solidarność Enea. Stosowną uchwałą upoważniono dwóch 
członków Prezydium do podpisania protokołu dodatkowego do ZUZP 
Enea S.A. związanego z przyjęciem nowej tabeli płac zasadniczych w 
Enea Centrum. Kwestia zmian w Departamencie Pomiarów w Operato-
rze będzie podlegać jeszcze dalszym konsultacjom. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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11.11.2019 Narodowe Święto Niepodległości. 

Wojewódzkie uroczystości Święta Niepodległości odbyły się w Gorzowie 
Wlkp. Rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Przedstawiciele rządu, parlamentu, miasta i służb 
mundurowych przy werblach kompanii honorowej Wojska Polskiego, 
uczczili pamięć wszystkich Polaków, którzy walczyli o niepodległość. 
Msza Święta w intencji Ojczyzny to kolejny etap obchodów 101 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Liturgii w kościele przy ulicy 
Żeromskiego w Gorzowie  przewodniczył Bp. Tadeusz Lityński. 

Odwołując się do przemyśleń o patriotyźmie św. Jana Pawła II hierar-
cha zauważył, że demokracja bez wartości łatwo przekształca się w jawny 
lub zakamuflowany totalitaryzm, a stawianie na piedestał demokracji bez 
wartości niesie ogromne niebezpieczeństwo. 
 Biskup zauważył, że w ostatnim czasie siły polityczne i medialne mówią 
tylko o jednym, że wiodącym, najważniejszym tematem dyskusji jest licz-
ba głosów w obu izbach naszego parlamentu. Nie liczy się prawda, nie 
liczy się prawo do życia, prawo do własności, moralność, sumienie. Apel 
o dobro wspólnoty jest podstawowym zadaniem na czas obecny i na przy-
szłość. Trzeba konsekwentnie usuwać wszystko, co dzieli, a pomnażać to, 
co łączy i buduje wspólnotę. Potrzebne są solidarność, pokora, wzajemne 
zaufanie, odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo, szacunek i 
służba prawdzie. Do budowania jedności w sposób szczególny zobowiąza-
ni są ludzie wierzący w Chrystusa, gromadzeni przez Niego przy stole 
Eucharystii. 
Konkludując kazanie ordynariusz zielonogórsko-gorzowski odwołał się do 
słów generała Józefa Hallera, niezwykle aktualnych mimo upływu dzie-
siątków lat, wypowiedzianych na spotkaniu z Polonią Amerykańską:  
"Na miłość Boga i Ojczyzny zaklinam wszystkich Polaków, aby  
podjąwszy wielkie sztandary miłości, prawdy i wiary podali sobie  
bratnie dłonie". 

Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali  na plac Grunwaldzki, gdzie od-
był się uroczysty apel z oprawą wojskową. Wspólnie odśpiewano hymn 
państwowy, oraz odbył się apel poległych.  

Tysiące mieszkańców, całe rodziny, przedstawiciele parlamentu, władz 
państwowych, wojewódzkich i miejskich, poczty sztandarowe  uczestni-
czyli w Wojewódzkich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości . 
Po części oficjalnej na placu Grunwaldzkim rozpoczął się piknik  
wojskowy. 

 Wśród atrakcji były między innymi fotobudka, malowanie buziek, wir-
tualna strzelnica, pojazdy wojskowe i wojskowa grochówka.  
Uroczystości w Gorzowie Wlkp. zakończył IV Bieg Niepodległości. Jego 
uczestnicy wyruszyli z placu Grunwaldzkiego i biegli miedzy innymi  ul. 
Mieszka I – ul. Roosevelta – al. ks. Andrzejewskiego i ul. Słowiańską. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



13.11.2019 Zmarł Mieczysław Pluciński 

13 listopada 2019 r. rano dotarła do nas informacja o śmierci  
naszego  Kolegi Wieloletniego Działacza NSZZ Solidarność  
Mieczysława Plucińskiego. 
Łączymy się w bólu  z Rodziną Mietka. 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 

A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.  

Wrzesień 2000 r. Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ZE Gorzów. 

Jakże ciężko i trudno jest wypowiadać słowa dotyczące Mietka w czasie 
przeszłym… Wszyscy, którzy spotkali Go na swojej drodze mogą za to 
dziękować Bogu.3.04.2014 emeryt Mieczysław Pluciński (18) 

3 kwietnia 2014  r. pożegnaliśmy Mietka -przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Wszystkim, którzy Go nie znali przedstawimy kilka faktów dotyczących 
jego pracy zawodowej działalności związkowej i społecznej. 
Mietek przygodę z energetyką rozpoczął 13 września 1972 r. w Zespole 
Elektrowni Szczecin. Następnie  14 lipca 1973 r.  przyjął się do Zakładu 
Energetycznego Szczecin , gdzie jako elektromonter automatyki i zabez-
pieczeń pracował do 31 czerwca 1981 r.  

Od 1 lipca 1981 r. Podjął pracę jako Dyspozytor Rejonowej Dyspozycji 
Ruchu w Zakładzie Energetycznym Gorzów w Rejonie Energetycznym 
Dębno. 27 marca 2014 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę jako Dyspozy-
tor Rejonowej Dyspozycji Ruchu, Rejonu Dystrybucji Dębno, Enea Ope-
rator Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. 

Mietek nigdy nie Ograniczał się tylko do obowiązków wynikających z 
zajmowanego stanowiska. Zawsze Służył pomocą innym, Angażował się 
w pracę społeczną. Od samego początku powstania związku Włączył się 
w działalność NSZZ Solidarność. Od 1989 r. zaczął pełnić funkcje związ-
kowe w Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Zakładu Energetycznego 
Gorzów (KZ ZE G) - Przewodniczący w Rejonie Energetycznym Dęb-
no, członek Prezydium KZ ZE G. Później w kolejnych kadencjach aż 
do przejścia na emeryturę w 2014 r. pełnił funkcje członka Prezydium 
i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej (od 2003 r. 
Podzakładowej) NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Cieszył się 
dużym zaufaniem wśród Pracowników, którzy wybierali Go najpierw do 
Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Gorzów, a później Rady 
Nadzorczej Enea S.A. Aktywie działał na rzecz społeczności lokalnych. 
Za swoją pracę społeczną i zawodową wielokrotnie wyróżniany medalami 
i odznaczeniami: „ Zasłużony dla ZE Gorzów” „Zasłużony dla Woje-
wództwa Lubuskiego”, „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”, „Za zasłu-
gi dla Energetyki”, „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”. 

23.03.2016 -Sesja Rady Miasta Gorzów Wlkp. Wręczenie Odznaczeń  
„ Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”  

 

16.11.2019 Pogrzeb  

Uroczystości pogrzebowe ŚP Mieczysława Plucińskiego rozpoczęła 
Msza Święta w intencji Zmarłego, która odbyła się w Kościele  Św. 
Piotra i Pawła w Dębnie. W Liturgii prowadzonej przez czterech Księży 
uczestniczyła Rodzina, licznie przybyli koleżanki, koledzy, przyjaciele, 
delegacje z energetyki oraz związku do którego Mieciu Należał.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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W ostatniej drodze Miecia uczestniczyły również cztery Poczty  
Sztandarowe: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, 
Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność ze Szczecina,  
Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea z Gorzowa Wlkp. 
oraz Koła Łowieckiego z Dębna.  

Po Mszy kolumna samochodów udała się do oddalonych o 18 km. Miesz-
kowic rodzinnej miejscowości Mieczysława, gdzie na Cmentarzu Ko-
munalnym złożono Jego doczesne szczątki.  

 „Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć” 
 Mietku Byłeś Człowiekiem Niezwykłym. Twoja niezwykłość przejawiała 
się każdego dnia w drobnych gestach. Bardzo chętnie Pomagałeś potrze-
bującym i Udzielałeś się charytatywnie, krzywda innych nigdy nie była 
Ci obojętna. Miałeś ogromne poczucie humoru. Swoim pozytywnym 
usposobieniem Dodawałeś otuchy i sprawiałeś, że zły dzień stawał się dla 
każdego lepszy. Zawsze aktywnie broniłeś praw pracowniczych i Polskiej 

Energetyki. Swoją wiedzę chętnie Przekazywałeś młodszym kolegom. 
Zaszczepiłeś nam wartości Bóg Honor Ojczyzna, którymi zawsze się  
kierowałeś. 

I TAKIM CIĘ ZAPAMIĘTAMY 

Choć teraz Cię żegnamy to wierzymy, że spotkamy się jeszcze w Domu 
Pana.  Dzieli nas tylko czas… 
 

14.11.2019 Obradowała  
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W nowej świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się 
członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. (KP G). Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 13 listo-
pada 2019 r. Zasłużonego Działacza Naszej Organizacji Mieczysława 
Plucińskiego. 
Tematyka obrad KPG: 
1-Protokół z ostatniego spotkania. Po przeczytaniu i głosowaniu przyję-
to protokół  z 10 września 2019 r. ze Zdroiska 
2-Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji 
przyjęto kolejną osobę. 
3-Sprawozdanie z działalności. Przew. KPG Krzysztof Gonerski zdał 
relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 10 września 
2019 r. 
4-Nowa tabela płac zasadniczych w Enea Centrum (EC). Przedstawio-
no efekty prac zespołu powołanego do wynegocjowania nowej tabeli płac 
zasadniczych w EC. Zespół zakończył pracę. Uzgodniono zasady budowy 
nowej tabeli płac zasadniczych. Wszystkie uzgodnienia z tym związane 
znalazły się w protokole dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy Enea S.A. (ZUZP) i podlegać jeszcze będą stosownym uzgodnie-
niom przez strony ZUZP Enea S.A. 
5-Relacja ze Zjazdu Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea. Uczestnicy zjazdu przedstawili tematykę oraz proble-
my, które zostały zasygnalizowanie na zjeździe. Przedstawiono też stano-
wisko przyjęte prze Delegatów.  
6.Grupowe ubezpieczenie z firmą PZU po przejściu na emeryturę. 
Sekretarz KPG Mariusz Kępiszak doprecyzował informacje jakie były 
przedstawiane na ostatnim zebraniu KPG. 
7. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z Enea Ope-
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rator, Enea Centrum, Enea Logistyka przedstawili najważniejsze pro-
blemy z jakimi borykają się w tych Spółkach. Enea Centrum- W BOK-
ach dochodzi do fizycznych ataków na Pracowników przez nerwowych 
klientów. Standardy BOK-ów umożliwiają takie ataki (brak odgrodzenia 
od klientów). Ochrona nie reaguje na takie przypadki, twierdząc, że jest 
wynajęta do ochrony obiektów, a nie Pracowników. Za pracę w nadgo-
dzinach przełożeni nie chcą płacić i zmuszają pracowników do wypisy-
wania wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych. Enea Logistyka. 
Pracownicy dalej nie wiedzą jaka jest przyszłość tej Spółki. Pojawiają się 
informacje o powołaniu Spółki Enea Operatora -Enea Logistyka. Na 
pisma w tym temacie zarząd Enea Logistyka nie odpowiada. Temat do 
rozpatrzenia w ramach Komisji Międzyzakładowej. 

8.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Przedstawiono 
Uzgodniony Regulamin Wyborów SIP. Dyskutowano o wyborach SIP w  
Centrali i Rejonach Dystrybucji oraz Enea Serwis, Enea Logistyka i Enea 
Centrum. 
9.Sprawy różne. Udzielono jednej zapomogi losowej Członkowi Naszej 
Organizacji. -Turniej Bowlinga  (7.12.2019) zachęcamy do udziału w tej 
imprezie. -Zjazd Delegatów Naszej Organizacji ( uzgodniono nowy 
termin Zjazdu 27-28.12.2019 r. w Barlinku). Paczka Świąteczna- zgodnie 
z wieloletnią tradycją ufundujemy paczkę dla Wielodzietnej Rodziny Na-
szego Pracownika. -Wycieczki powyżej 5 dni. W związku z napływający-
mi ofertami wypoczynku w 2020 r. przypomniano zasady jakie obowiązują 
w tym roku w Obszarze Gorzowskim Wspólnej Działalności Socjalnej. 
Jakość odzieży roboczej. Kolejny raz temat wraca pod obrady KPG. Po-
prosimy o interwencję SIP. 

Po zebraniu KPG członkowie Prezydium spotkali się z Załogą Rejonu 
Dystrybucji Gorzów. Tematy zgłoszone podczas spotkania: -Dyżury 
Domowe (godziny ich pełnienia, braki kadrowe do pełnego obsadzenia 
dyżurów uwzględniając przerwy na odpoczynek), -Tablety na wyposaże-
niu Elektromonterów(brak odpowiedniego oprogramowania, komunikaty 
nieczytelne, brak dostępu do internetu). -Dysproporcje płacowe, -
Przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcom (brak chętnych do pracy-
szczególnie na stanowiskach Elektromonterów), -Przestarzały tabor sa-
mochodowy, -Zła jakość ubrań roboczych,-PE Gorzów jako Wielko-
miejski nie ma 3 zmiany. Wiele tematów pokazało, że droga służbowa 
nie działa. Podjęta zostanie próba zorganizowania spotkania Pracowni-
ków RD Gorzów  w Dyrektorami: Oddziału Dystrybucji Gorzów i 
Rejonu Dystrybucji Gorzów.  
 

18.11.2019 Zaduszki Energetyczne 

Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, każdego dnia przemijamy i 
zbliżamy się do kresu naszej ziemskiej pielgrzymki.  

O tych prawdach często zapominamy w codziennej gonitwie. Boleśnie 
przypominamy sobie o tym dopiero w przypadku śmierci bliskiej oso-
by. Wtedy przychodzi chwila zadumy nad tym co jest naprawdę ważne w 
życiu. Między innymi dlatego warto raz w roku przypomnieć sobie Kole-
żanki i Kolegów, którzy kiedyś z nami pracowali a zakończyli już 
ziemski żywot. Dlatego tak cenna jest tradycja Energetycznych Zadu-
szek. Podczas wspólnej modlitwy przypomnimy sobie  wszystkie zmarłe 
Osoby z, którymi dane nam było pracować. 

W tym roku Duszpasterstwo Wspólnoty Zawodowej Energetyków 
„Nazaret”   już po raz dziesiąty było organizatorem Zaduszek Energe-
tycznych.  W  Mszy świętej w intencji zmarłych Pracowników w kościele 
pw. Chrystusa  Króla w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli przedstawiciele 
Dyrekcji Centrali i Rejonów z Oddziału Dystrybucji Gorzów, Dyrekcji 
Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. Przedstawiciele Stowarzyszenia Elek-
tryków Polski i Technikum Elektrycznego z Gorzowa 
Wlkp.  Pracownicy, Emeryci i Renciści oraz Poczty Sztandarowe i 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. , NSZZ Soli-
darność z  Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. i Technikum Elektryczne-
go w Gorzowie Wlkp. Eucharystii  przewodniczył Duszpasterz Gorzow-
skich Energetyków ks. Jarosław Zagozda w koncelebrze z Probosz-
czem Parafii  na ul. Woskowej Jerzym Piaseckim. Ksiądz Piasecki 
przed Mszą serdecznie podziękował za kultywowanie tradycji zapocząt-
kowanej przez obecnego Biskupa Tadeusza Lityńskiego (10 lat temu 
Był Proboszczem tutejszej Parafii). Przekazał również, pozdrowienia 
od  Biskupa, który bardzo Chciał uczestniczyć w jubileuszowych Zadusz-
kach. Niestety inne obowiązki uniemożliwiły Mu to.  
 Po Liturgii w wypominkach z imienia i nazwiska wspomniano zmarłych 
Pracowników z w/w firm. Lista zmarłych co roku się zwiększa, i zmu-
sza nas do refleksji i wniosków, że dzieli nas tylko czas… 

Po uroczystościach w kościele, dzięki  Sponsorom i gościnności Dyrekcji 
„Elektryka” w budynku szkoły przy ul Grobla 68/A  przy  herbacie, ka-
wie i cieście można było powspominać zmarłe osoby, oraz okres kiedy 
wspólnie z Nimi pracowaliśmy w naszych zakładach pra-
cy. Organizatorom czyli Duszpasterstwu Wspólnoty Zawodowej Ener-
getyków „Nazaret” oraz jej Przewodniczącemu Czesławowi  
Szablewskiemu dziękujemy za jak zwykle wzorową organizację.  
Do zobaczenia za rok. 
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19.11.2019 Zmiany w Zarządzie  
Enea Serwis 

8 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Enei Serwis, po 
przeprowadzeniu 
 postępowania kwalifikacyjnego, podjęła decyzję o po-
wołaniu Czesława 
 Koltermanna na stanowisko Członka Zarządu ds. 
Technicznych.  
Objął on stanowisko 18 listopada 2019 r. 

Czesław Koltermann jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu i Politechniki Poznańskiej. Swoją pracę w energetyce rozpoczął 
7.01.1991r. od stanowiska Dyspozytora Rejonowej Dyspozycji Ruchu 
w Zakładzie Energetycznym Poznań. W swojej pracy zawodowej pełnił 
wiele funkcji między innymi Członka Zarządu Enea S.A. ( 2007 r- 2009 
r.). Członka Rady nadzorczej Enea Operatora (2019 r.). Do 17 listopa-
da 2019 pełnił funkcję Kierownika Biura Wspomagania Dyspozycji w 
Departamencie Zarzadzania Ruchem Enea Operatora w Poznaniu.  
 

21.11.2019 Rozmowy nie tylko o ZUZP w Enea S.A. 

W Poznaniu spotkały się strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy w Enea S.A. ( ZUZP) Na spotkanie nie stawił się przedstawiciel jednej 
z organizacji związkowej będącej stroną ZUZP ( Związku Syner-
gia).  Spotkanie dotyczyło wznowienia prac związanych z aktualizacją 
zapisów ZUZP. Ostatnie spotkania w tym temacie odbyły się w 2016 r. 
Omówiono zasady procedowania zespołu, który ma zostać powołany do 
opracowania dokumentu uwzględniającego specyfikę dotyczącą Spółki 
Enea S.A. W celu usprawnienia prac zespołu jak najszybciej należy dopro-
wadzić do  zawarcia porozumień o stosowaniu ZUZP Enea S.A. przez 
Spółki nim objęte. Do zespołu związki będące stroną ZUZP Enea S.A. 
wytypują po trzech swoich przedstawicieli. Inne organizacje związkowe 
nie będące stronami ZUZP mogą wytypować po jednym obserwatorze. 
Zespół przed aktualizacją zapisów całego ZUZP, w pierwszej kolejności 
ma się zająć zapisami dotyczącymi:- premiowania  ZPC, -
wystąpieniami PIP zalecającymi usunięcie nieprawidłowości związa-
nych z łamaniem zasad wynagradzania zawartych w ZUZP (10 osób 
nie mieści się w widełkach maksymalnych płac zasadniczych w swoich 
kategoriach zaszeregowania),- wspólną działalnością socjalną.  Zdaniem 
przedstawicieli NSZZ Solidarność prace zespołu powinny bazować na 
tekście jednolitym ZUZP ( uwzględniającym ponad 40 protokołów 
dodatkowych). Strona Pracodawcy nie widzi takiej konieczności. Uzgod-
niono, że spotkania zespołu będą się odbywały w cyklach dwutygodnio-
wych. Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 4 grudnia 2019 r. 
Inne tematy omawiane na spotkaniu: 
1-Protokół dodatkowy do ZUZP Enea S.A. wynegocjowany w Enea 
Centrum (EC). Protokół dotyczy zmian związanych z uzgodnieniem no-
wej tabeli płac zasadniczych w EC. 25 października 2019 r. w EC 
uzgodniono treść w/ w dokumentu. Liczyliśmy ,że dzisiaj zostanie podpi-
sany w/w protokół dodatkowy przez strony ZUZP w Enea S.A. Niestety 
strona pracodawcy nic nie wiedziała o uzgodnieniach w EC. 
2. Przedłużenia obowiązywania Regulaminu Premiowania w oparciu o 
ZPC w Enea S.A. Strona pracodawcy wnioskuje o to by zasady z 2019 
obowiązywały w 2020 r. Po uzyskaniu warunkowej zgody na 2019 r. stro-
na pracodawcy nic z tym tematem nie zrobiła przez cały 2019 r. Teraz 
kolejny raz proponuje się nam podpisanie prowizorki na kolejny rok. Orga-
nizacje związkowe będące stronami ZUZP Enea S.A. ustosunkują się do tej 
propozycji. 
3. Nowa tabela płac zasadniczych w Enea S.A. Strona pracodawcy za-
proponowała podpisanie uzgodnienia dotyczącego nowej tabeli płac 

zasadniczych, która miałaby wejść w życie od grudnia 2019 r. Dyskuto-
wano na temat zgodności zaproponowanej tabeli  z zapisami Załącznika 
nr 3 do ZUZP Enea. W szczególności wartości stawek płac minimal-
nych  w kategoriach 10,11i 12. Przedstawiciele NSZZ Solidarność 
przedstawią swoją odpowiedź w tym temacie po konsultacjach w Pre-
zydium.  
4.Negocjacje płacowe dotyczące uzgodnienia zasad polityki płacowej w 
2020 r. w Enea S.A. Poinformowano nas, że spotkanie w ty temacie odbę-
dzie się 3 grudnia 2019 r. 
5.Premia- nagroda  na święta Bożego Narodzenia.  Do tego tematu stro-
na pracodawcy ustosunkuje się podczas spotkania w dniu 3 grudnia 2019 r. 

 

21.11 2019 A. Kojro  
ponownie  

Sędzią Trybunału Stanu. 
Sejm wybrał w skład Trybunału Sta-
nu (TS) na nową czteroletnią kaden-
cję.  Przewodniczącym TS jest z urzędu 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego - 
obecnie Małgorzata Gersdorf. Sejm 
wybrał trzech zastępców przewodniczą-
cego TS-Piotra Łukasza,  Juliusza 

Andrzejewskiego i Marka Chmaja.  
Posłowie wybrali też 16 członków TS, w tym między innymi Prezesa Enea 
Operatora Andrzeja Kojro, oraz radcę prawnego z Gorzowa Wlkp. 
Witolda Pahla, który W latach 2016-2018 pełnił funkcję wiceprezydenta 
Warszawy. Obaj panowie pełnili już tą funkcję w kadencji 2015-2019. 
Pełen skład Sędziów TS:  Roman Budzinowski, Marek Czeszkiewicz, 
Jacek Dubois, Sebastian Gajewski, Zdzisław Gawlik, Jan Jobs, Piotr 
Jóźwiak, Czesław Kłak, Andrzej Kojro, Iwona Olejnik, Witold Pahl, 
Bogdan Witold Szlachta, Paweł Śliwa, Marcin Henryk Wawrzyniak, 
Maciej Gustaw Zaborowski i Tomasz Zalasiński. 

 
25.11.2019 Protesty przed Castoramą  

w całej Polsce. 

Od dłuższego czasu pracodawca w Castoramie łamie prawo pracy. 
Kulminacją  konfliktu na linii pracodawca -pracobiorcy jest  zwolnienie 
członków władz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy 
Castorama Polska Sp. z o.o. Dyscyplinarki otrzymali związkowcy m.in. 
z Kalisza, Słupska, Zgorzelca, Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego i 
Łodzi. Bezpośrednim powodem podobno są wpisy na portalach społecz-
nościowych, które w ocenie pracodawcy nawołują do krytyki jego dzia-
łań i zdaniem zarządu Spółki działają na szkodę firmy, podważając jej 
dobre imię. 
Władze Związku zwolnienie będących pod szczególną ochroną człon-
ków komisji uznały za rażące złamanie prawa i określiły działanie 
pracodawcy mianem szykanowania pracowników za prowadzenie 
działalności związkowej. 
Żądamy natychmiastowego i bezwarunkowego przywrócenia bezpraw-
nie zwolnionych do pracy na dotychczasowych stanowiskach i na do-
tychczasowych warunkach, oraz wyciągnięcia konsekwencji dyscypli-
narnych w stosunku do osób, które dopuściły się tak bezpardonowych 
antyzwiązkowych działań w tej firmie. Naruszają one w sposób bezpo-
średni zarówno polskie prawo (w tym konstytucję), jak i prawo mię-
dzynarodowe. Wcześniejsza reakcja związku na łamanie prawa  -
wysyłanie pism do władz Castoramy w Polsce i Anglii nie spowodowały 
wycofania z konfrontacyjnego stylu zarządzania.  
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Dlatego dzisiaj przed 79 sklepami Castoramy w całej Polsce odbyły się 
protesty. Również w Gorzowie Wlkp. w sklepie przy ul. Czartoryskie-
go klientów informowaliśmy o bezprawiu panującym w Castoramie.  

Młodzi ludzie zapisują się do związków zawodowych i za to zostają 
wyrzuceni z pracy. To skandal, że Castorama, jako międzynarodowa 
korporacja nie przestrzega prawa pracy i konstytucji. To sytuacja 
kuriozalna.  Zarząd Castoramy nie wie z kim zadarł. My nie odpuścimy, 
zwolnieni ludzie zostaną przywróceni do pracy. Castorama powinna 
wiedzieć, że prowadzi działalność w kraju cywilizowanym, gdzie obo-
wiązują pewne normy i standardy. Uruchomimy wszystkie działania 
prawne i nieprawne. Na pewno tej sytuacji nie odpuścimy, na tym 
polega solidarność. 
 

25.11.2019 Spotkanie z Dyrekcją OD i RD Gorzów. 

Z inicjatywy NSZZ Solidarność Enea Gorzów w świetlicy Rejonu Dys-
trybucji Gorzów (RDG) doszło do spotkania Pracowników RDG z Dy-
rektorami:- Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Edwardem Bułkow-
skim i Rejonu Dystrybucji Gorzów Piotrem Nahorskim. Tematyka 
spotkania pokrywała się w większości z tą poruszoną podczas otwartego 
spotkania z Pracowników RDG z Prezydium Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów z 14 listopada 2019 r.   

Podczas prawie dwugodzinnego spotkania dyskutowano nad  
następującymi tematami: 
-Nowe godziny pracy w Posterunkach Energetycznych (zmiana Regu-
laminu Pracy Enea Operatora)-Tablety na wyposażeniu Elektromon-
terów, Braki Kadrowe, -Średnia wieku Elektromonterów,- Nagradza-
nie za bardzo duże obciążenie pracą, -Przestarzały tabor samochodo-
wy, -Serwisowanie sprzętu specjalistycznego,  -Zła jakość ubrań robo-
czych,-PE Gorzów jako Wielkomiejski , -Dyżury domowe, -PZU Zdro-
wie znaczne pogorszenie świadczeń, Współpraca z Dyspozycją Ruchu, 
-Organizacja pracy podczas usuwania awarii, -Łączność trankingowa. 
W kilku z w/w tematów udało się zbliżyć do najlepszych rozwiązań. 
Pozostałe tematy, których rozwiązanie zależy od decyzji korporacyjnych 
zostaną drogą służbową i związkową przekazane wyżej. Wszyscy ze-
brani  potwierdzili konieczność organizacji takich spotkań, może w 
mniejszym gronie, gdzie będzie można dopracowywać się najlepszych 
rozwiązań problemów jakie towarzyszą pracy w energetyce. 

26.11.2019 Spotkanie Solidarności z GK Enea. 

W Białkowie Górnym niedaleko Konina, spotkali się przedstawiciele 
organizacji podstawowych NSZZ „Solidarność”  działających w GK 
Enea 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników  
                     Elektrowni Połaniec i Spółek, 
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Enea  
                         Wytwarzanie sp. z o.o., 
Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Enea Ciepło sp. z o.o.   
                       oddz. Elektrociepłownia Białystok, 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea Ciepło  
                                        Białystok, 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea: 
1.W trakcie spotkania omówiono i oceniono dotychczasowe wspólne  
działania: 
-Umowa Społeczna 
-Wybory do Rady Nadzorczej ENEA S.A. 
-Negocjacje płacowe w 2019 r. i współpraca w tym temacie. 
2.Omówiono zamierzenia NSZZ Solidarność w stosunku do pozostałych 
organizacji oraz pola na których jest możliwa współpraca i współdziałanie. 
3.Uzgodniono model współpracy naszych organizacji w przyszłości. 
4.Ustalono plan działania na 2020r. 

27.11.2019 Negocjacje płacowe w Enea Serwis 
Pierwszą Spółka, która odpowiedziała na nasze zaproszenie do podjęcia 
negocjacji płacowych na 2020 r. była Enea Serwis. 
Podczas spotkania w Poznaniu Pracodawcę reprezentowali:  
Ireneusz Rogowski – Prezes Zarządu, Czesław Koltermann– Członek 
Zarządu ds. Technicznych. Piotr Bogusławski – Członek Zarządu ds. 
Spraw Pracowniczych 

Ze strony społecznej na negocjacje stawili się przedstawiciele : 
NSZZ Solidarność Enea, MZZP GK ENEA, Związek Zawodowy  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Pracowników Spółki pod Firmą ENEA Serwis sp. z o.o., MZZ  
SYNERGIA Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, MZZP Ruchu 
Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji nowych członków zarządu:- Pre-
zesa Zarządu Ireneusza Rogowskiego, oraz V-ce Prezesa Czesława Kol-
termanna. Następnie przystąpiono do negocjacja płacowych. Prezes P. 
Bogusławski przedstawił wniosek złożony przez NSZZ Solidarność, w  
którym zawarto propozycję zabezpieczenia wzrostu funduszu płac o 
10%. Po dłuższej wymianie poglądów w tym temacie, Zarząd zapropo-
nował 4%. Strona Społeczna podsumowała, że rozpoczęły się rozmowy 
płacowe i nie odniosła się do propozycji Zarządu. Wzrost wskaźnika 
tabeli płac. Umówiono się, że spotkanie w tym temacie odbędzie się już 
po wejściu tabeli z Enea Operatora. 
Pozostałe tematy poruszone na spotkaniu: 
1. Wysokości posiłków profilaktycznych na 2020 r.. Podjęto uzgodnie-
nie, które zostanie podpisanie metodą obiegową (brak wszystkich repre-
zentantów strony społecznej uprawnionych). Wysokość posiłku profilak-
tycznego od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniesie 14,50 zł. 
2. Wymiar i rozkład czasu pracy w 2020 r. Uzgodniono rozmiar czasu 
pracy. Średniorocznie będzie to 168 godzin przy 252 dniach pracy. 
3. Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty w 2020 ( 15 
sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono, że dodatkowymi dniami wolnymi 
będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.  
4. Sprawy różne- wolne wnioski:- Przyszłość procesu zakupowego i 
współpraca z Logistyką i Operatorem.- Omówiono umowę przyłącze-
niową i ewentualne oczekiwania oraz przygotowania do rozmów z Opera-
torem.- Przedstawiono temat taryfikatora i pomysły na  jego ujednoli-
cenie ( w ES jest 18 różnych elektromonterów). - Przejście na wcześniej-
szą emeryturę. Rozmawiano o odprowadzanej składce za pracę w warun-
kach szczególnych.- Porównywanie wynagrodzenia nowo przyjmowa-
nych i doświadczonych pracowników. 
 

28.11.2019 Ostatnie pożegnanie Adama Łuszczka. 

23 listopada 2019 w wieku 66 lat zmarł Nasz Kolega Adam Łuszczek 
były Pracownik Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Adam do momentu 
przejścia na emeryturę (2015 r.) Pracował jako Elektromonter Liniowy. 
Uroczystość pogrzebowa odbyła się na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Żwirowej w Gorzowie Wlkp. W Mszy Świętej w intencji Zmarłego oraz 
Jego ostatniej drodze uczestniczyła rodzina, znajomi, koleżanki i koledzy z 
pracy oraz związku do, którego Adam Należał. 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech Odpoczywa w pokoju. 

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

Przegląd Prasy 

Rehabilitacja z ZUS !!! 
Ubezpieczeni, których stan zdrowia grozi utratą zdolności do pracy 
mogą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o skierowanie 
na rehabilitacje leczniczą.  
Więcej można dowiedzieć się na stronie: 
 https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja  
 

Wiersz Henryka 
 

Prawda Oczywista 

 

W naszym świecie od zarania, 
Jedna dziurka jest do sr...a, 
Inne ogon ma zadanie, 
Nie zatykać wydalanie. 
 

Lecz natura nam mutuje , 
Czasem zboczków nam uknuje, 
Tacy też wśród nas się snują, 

Między sobą kopulują, 
 

Ich czynności są na miarę, 
Tak jak puszczać w gwizdek parę, 

Oni swą profesję zdobią, 
Na gwiazdorów się już robią. 

 
Gdyby już za królowali, 

Co na świecie widać w dali, 
Młodzież bardziej zdeprawują. 

A moralność nam zrujnują. 
 

Czym więc oni imponują, 
Że w odchyłach z tym promują, 
Społeczeństwo na psy schodzi, 

Gdy na taki lobbing godzi. 
HenJar 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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26.10.2012  Tomasz Gollob w Oddziale Dystrybucji  Gorzów  Wlkp. 

Landsberg 1930 r. 

-8.87 zł.–wartość akcji Enea na dzień 29.11.2019 r. godz. 10,25 

-5,0 % stopa bezrobocia w październiku. Bezrobocie w Polsce jest   
             najniższe od sierpnia 1990 r. Bez pracy jest 840,5 tys. osób.  
-385,7 mln zł. zysk netto Enei w III kwartale 2019 r. wobec 
                152,9 mln zł zysku rok wcześniej.  
-891,5 mln zł. zysk netto po III kwartałach 2019 roku, w  
           analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 584,1 mln zł. 
-889,8 mln zł. wyniosła EBITDA po III kwartałach 2019 r.  
            W porównaniu do 2018 r. wzrosła o 32,9 %. 
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