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„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ŚP Mariusz Bukowski                   ŚP Marian Kunitz 
 
CZŁOWIEK ŻYJE TAK DŁUGO, JAK DŁUGO TRWA PAMIĘĆ O NIM... 

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA  
NSZZ SOLIDARNOŚĆ ENEA  

OBRADOWAŁA W GRODZISKU WLKP 

„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się o swoje prawa 
 i nie wolno z tego prawa rezygnować. Brak upominania się  o swoje  prawa, 

 pociąga za sobą  współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  Jan Paweł II 

2020 ROK JANA PAWŁA II 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
31.12.2019 PIP zarejestrowała zmiany  

do ZUZP dotyczące Enea Centrum. 
Na koniec roku 2019  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspekto-
rat Pracy w Poznaniu (PIP) poinformował nas, że zarejestrowała proto-
kół dodatkowy nr 41 do Zakłądowego Układu Zbiorowego Pracy w 
Enea S.A. uzgodniony przez strony układu 3 grudnia 2019 r. Protokół 
dotyczy zmian w Enea Centrum: zasad budowy tabeli płac zasadniczych 
wraz z nową tabelą płac. Dopasowano do specyfiki Spółki wykaz stano-
wisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej 
oraz obowiązuje zadaniowy system pracy. Uzgodniono też nowy taryfi-
kator kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczegól-
nych stanowiskach. PIP poinformowała, że zmiany będą obowiązywały 
od 31 grudnia 2019 r. 
 Protokół dodatkowy dostępny jest w siedzibach związku. 
Nowa tabela płac zasadniczych w Enea Centrum.  

 1.01.2020 Zmarł  
Mariusz Bukowski. 

 Pogrzeb 7.01.2020 r. 
 

31 grudnia 2019 zmarł nagle nasz Kolega  
Mariusz Bukowski z Enea Serwis Oddział 
Gorzów Wlkp. Mariusz z wyboru załogi 
Enea Serwis Pełnił funkcję Delegata  
Organizacji Podzakładowej NSZZ  
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
 

Mariusz pracę zawodową rozpoczął 1 września 1982 r. Gorzowskim 
ZREMBIE. Od 1989 r.  był związany z Energetyką Gorzowską, naj-
pierw w Zakładzie Energetycznym Gorzów S.A. (ZE G), później w 
Spółce Córce ZE G- ENERGOTRANS Sp. z o.o.  Jego ostatnim praco-
dawcą była Spółka Enea Serwis. Pracował na stanowiskach: kierowca, 
kierowca samochodu ciężarowego, operator sprzętu specjalistycznego, 
elektromonter. Mariusz wrażliwy był na wszelkie niesprawiedliwości, 

dlatego też Angażował się w 
działalność NSZZ Solidarność.  
Jeszcze 27 grudnia 2019 r.  
aktywnie Uczestniczył razem z 
nami w Zjeździe Delegatów 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. (zdjęcie po lewej). 

Wiadomość o jego śmierci  
przybiła na wszystkich. 

Po raz kolejny na usta cisną się słowa ks. Jana  Twardowskiego : 
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

zostaną po nich buty i telefon głuchy” 

Uroczystości pogrzebowe ŚP Mariusza rozpoczęła 7 stycznia 2020 r. 
Msza Święta w intencji Zmarłego, która odbyła się w Kaplicy na  
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. W 
Liturgii uczestniczyli: Rodzina, koledzy i przyjaciele z pracy i nie tylko 
oraz przdstawiciele związku do którego Mariusz Należał wraz z Pocz-
tem Sztandarowym Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność z 
Gorzowa Wlkp.  

Po Mszy jej uczestnicy procesyjnie przeszli na miejsce pochówku, gdzie 
złożono doczesne szczątki Mariusza. 
Spoczywaj w Pokoju. 

Choć teraz Cię żegnamy to wierzymy,  
że spotkamy się jeszcze w Domu Pana.  

Dzieli nas tylko czas… 

 
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 

Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 

Aż przed oblicze Boga Najwyższego. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

str. 2  Pod Napięciem 211 / 1 / 2020 



 
 

2.01.2020 Ostatnie  
pożegnanie  

Mariana  
Kunitza 

 
29 grudnia 2019 r. zmarł nagle w wieku 67 
lat Nasz Kolega Marian Kunitz były Pra-
cownik Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Marian do momentu przejścia na emeryturę 
(2012 r.) Pracował jako Brygadzista – 
Elektromonter Brygady Stacyjnej . 

Uroczystość pogrzebowa odbyła się w Kaplicy Miejskiej na Cmentarzu 
Komunalnym przy ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. W Mszy Świętej w 
intencji Zmarłego oraz Jego ostatniej drodze uczestniczyła rodzina, znajo-
mi, koleżanki i koledzy z pracy oraz związku do, którego Marian Należał. 

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

Niech Odpoczywa w pokoju. 
 

3.01.2020 r. Świąteczne spotkanie  
Koła Emerytów i Rencistów 

Okres świąteczno-noworoczny był okazją do spotkania „Starych Dobrych 
Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Rencistów działającego 
przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

Tegoroczne okolicznościowe spotkanie rozpoczęła krótka modlitwa w 
intencji Naszych Kolegów i Ludzi Solidarności, którzy w 2019 r. za-
kończyli swą ziemską pielgrzymkę. Po tym smutnym wstępie powrócili-
śmy do atmosfery jaka towarzyszy Świętom Bożego Narodzenia.  

Jak zwykle przy takich spotkaniach był opłatek, życzenia, poczęstunek 
złożony z potraw wigilijnych i innych frykasów oraz wspólny śpiew 
Kolęd.  Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o tym co się 
dzieje w ich byłym zakładzie pracy. Okres świąteczny jest okazją do 
obdarowywania się, więc władze związku zadbały o upominek związany 
z 40 rocznicą powstania NSZZ Solidarność. 

4.01.2020 Bartosz Zmarzlik  
najlepszym sportowcem Polski  w 2019 r. 

Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów wygrał 85 plebiscyt Przeglądu  
Sportowego na najlepszego sportowca Polski 2019 roku!  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

str. 3  Pod Napięciem 211 / 1 / 2020 



str. 4  Pod Napięciem 211 / 1 / 2020 

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca Polski 
odbywa się corocznie od 1926 r. Wyboru nie dokonywano tylko w latach 
1939-1947 z powodu okresu wojennego. Pierwszym triumfatorem był 
Wacław Kuchar, niezwykle wszechstronny sportowiec, który reprezento-
wał kraj w hokeju na lodzie, łyżwiarstwie szybkim, lekkoatletyce oraz 
piłce nożnej. Najwięcej razy w Plebiscycie "PS" zwyciężała biegaczka 
narciarska Justyna Kowalczyk - pięciokrotnie w latach 2009-2013.  
W jaki sposób wyłoniono Sportowca roku 2019 r: 
Pierwszy etap głosowania rozpoczął się 15 listopada 2019 r. Czytelnicy 
mogli wypełniać kupony zamieszczane w papierowym "Przeglądzie 
Sportowym" oraz "Fakcie" i wysyłać je do 31 grudnia 2019 r. Była to 
najwyżej punktowana opcja, bowiem 1. miejsce to aż 10 punktów dla 
sportowca. Do końca 2019 r. można było również wybierać swojego fa-
woryta za pośrednictwem strony internetowej Plebiscytu (głosowanie 
raz dziennie). Trzecią metodą było wysyłanie wiadomości SMS z nume-
rem kandydata (do 3 stycznia 2020 r.). Drugi etap głosowania rozpo-
czął się wraz z początkiem transmitowanej w telewizji Polsat Gali Mi-
strzów Sportu 4.01.2012 r od godziny 20:00. Na antenie została zapre-
zentowana dziesiątka sportowców (nominowanych było 20), którzy otrzy-
mali łącznie najwięcej głosów w pierwszym etapie. Wtedy rozpoczęło się 
głosowanie za pośrednictwem SMS-ów na najlepszego sportowca 2019 
roku.  

Kolejność w plebiscycie za 2019 r.: 
1. Bartosz Zmarzlik - żużel- 98 327 pkt. 
2. Robert Lewandowski - piłka nożna-75 785 pkt. 
Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski po raz trzeci zajął drugie miejsce 
(w 2015 roku wygrał Plebiscyt „Przeglądu Sportowego”). Tym razem 
różnica punktowa między R.Lewandowskim a zwycięzcą jest większa niż 
w 2017 roku, gdy piłkarz stracił do Kamila Stocha tylko 2 916 punktów. 
Za rok 2019 R. Lewandowski otrzymał 75 785 punktów, a więc o ponad 
22 tysiące mniej od Zmarzlika. 

3. Paweł Fajdek - lekkoatletyka-59 428 pkt. 
4. Żeńska sztafeta 4×400 metrów – lekkoatletyka- Iga Baumgart-
Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Patrycja 
Wyciszkiewicz - 47 991 pkt. 
5. Dawid Kubacki – skoki narciarskie-47 336 pkt. 
6. Kamil Stoch – skoki narciarskie-41 866 pkt. 
7. Wilfredo Leon – siatkówka-38 790 pkt. 
8. Piotr Lisek – lekkoatletyka-36 517 pkt. 
9. Marcin Lewandowski – lekkoatletyka-33 131 pkt. 
10. Mateusz Ponitka – koszykówka-25 363 pkt. 
Indywidualny mistrz świata na żużlu z 2019 r. w głosowaniu kibiców 
uzyskał 98 327 punktów. Tym samym Zmarzlik uzyskał lepszy wynik 
niż dwaj poprzedni laureaci - Kamil Stoch dwa lata temu (85 933) i Bar-
tosz Kurek przed rokiem (68 895).  Żużlowiec Stali Gorzów już po raz 
trzeci znalazł się w 10 najlepszych sportowców Polski (w 2018 był szó-
sty, a 2017 roku był ósmy).   W 85 letniej historii plebiscytu Przeglądu 
Sportowego zawodnik Stali Gorzów jest drugim żużlowcem , który  w 
nim zwyciężył . Wcześniej śród laureatów plebiscytu znaleźli się też dwaj 
pozostali Polscy Mistrzowie Świata na żużlu. W 1973 Jerzy Szczakiel 
po zdobyciu tytułu mistrza świata zajął 3 miejsce w plebiscycie. Tomasz 
Gollob aż 9 krotnie znajdował się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
sportowców. W 1998 był trzeci, w 1999 r. wygrał plebiscyt -zdobył w 
tym roku tytuł wicemistrza świata. Po zdobyciu mistrzostwa świata w 
2010 r. zajął 4 miejsce w plebiscycie.  
Tomasz Gollob przez kilka lat był nauczycielem i mentorem Bartosza 
Zmarzlika w czasie gdy wspólnie reprezentowali barwy Stali Gorzów. 
Zwycięstwo  B. Zmarzlika w Plebiscycie Przeglądu Sportowego  to do-
piero trzeci triumf sportowca dyscypliny nieolimpijskiej w całej historii 
plebiscytu. Wcześniej wygrywali tylko Tomasz Gollob i Robert Kubica. 
Drużyną roku wybrano kadrę polski koszykarzy, którzy na mistrzo-
stwach świata w Chinach zajęli 8 miejsce. 
Trener roku to Jolanta Kumor – trener m.in mistrza świata w rzucie 
młotem – Pawła Fajdka. 

Niepełnosprawna kulomiotka Lucyna Kornobys otrzymała statuetkę w 
kategorii Sport bez barier. Fundacja 28 marzeń – niepełnosprawni w 
drodze na szczyt otrzymała też w tej kategorii nagrodę dla sportowców 
niepełnosprawnych intelektualnie. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Nagrodę specjalną otrzymał były minister sportu Witold Bańka, dziś szef 
światowej agencji antydopingowej. 
W kategorii Serce dla sportu nagrodę dostała fundacja Marcina Gortata 
– Mierz wysoko. 
Statuetkę Superczempiona otrzymała na balu, który odbył się w Warsza-
wie, tenisistka Agnieszka Radwańska. 

8.01.2020 Świąteczne spotkanie  
Solidarności Ziemi Lubuskiej 

W Pałacu Biskupim w Gorzowie Wlkp. na okolicznościowym Świątecz-
no-Noworocznym zebraniu spotkali się członkowie Gorzowskiego i Zielo-
nogórskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.   
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, którą poprowadził 
biskup Tadeusz Lityński.  Po mszy  Waldemar Rusakiewicz i Bogusław 
Motowidełko Przewodniczący Zarządów Regionów wręczyli replikę 
obrazu Patrona NSZZ Solidarność błogosławionego ks. Jerzego  
Popiełuszki. ( oryginał znajduje się w gorzowskiej Katedrze). 

Po przywitaniu przybyłych na okolicznościowe spotkanie przez Przewod-
niczącego  Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność , biskup Tadeusz 
Lityński w ciepłych słowach podziękował za wspólną organizację 
„historycznego spotkania obu Zarządów”( odbyło się po raz pierwszy).  
Następnie odczytano fragment Ewangelii Św. Łukasza i przy wtórze 
kolęd łamiąc się opłatkiem wszyscy uczestnicy okolicznościowego spo-
tkania złożyli sobie życzenia. Organizatorzy zadbali o poczęstunek złożo-
ny z potraw wigilijnych. 

W spotkaniu uczestniczyli oprócz przedstawicieli Solidarności zielonogór-
skiej i gorzowskiej: Dyrektor Instytutu im. Wilhelma Pluty ks. Wojciech 
Miłek, kapelani Solidarności  ks. Andrzej Szkudlarek i ks. Paweł Łoba-
czewski, ppłk Arkadiusz Tomczyk – Dyrektor Zakładu Karnego w Go-
rzowie, Michał Kuciński – Dyrektor Poczty Polskiej w Gorzowie, Zbi-
gniew Rudowicz i Leszek Korban – Zarząd ZM „Mestil” w Gorzowie 
( wykonawcy repliki  Białego Krzyża Solidarności, który znajduje się 
przy gorzowskiej Katedrze. Oryginał  znajduje się w parafii przy ul Że-
romskiego w Gorzowie Wlkp). 

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, że jest to pierwsze, ale na 
pewno nie ostanie spotkanie dwóch Zarządów Regionów. 
 

10.01.2020 Aktualizacja ZUZP ENEA S.A. 
- spotkanie zespołu. 

W Poznaniu spotkał się zespół, którego celem jest przegląd oraz aktuali-
zacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  w ENEA S.A. 
( ZUZP). Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych. Strony przeanalizowały 
przysłany wcześniej dokument. Zgłoszono kilka poprawek które mają być 
naniesione, i tak przygotowany materiał ma być przedstawiony stronie 
społecznej  do ponownej oceny, a następnie po uzgodnieniu finalnego tek-
stu ma być podany ocenie prawnej.  Materiał ma zostać przesłany do 16 
stycznia 2020 r. 
2.Czas Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła zapisy z Regulaminu Pracy 
które obecnie funkcjonują w Enea S.A.,  jednak nie jak zakładaliśmy prze-
pisany jeden do jednego, ale zaproponowano nam modyfikację tych zapi-
sów. W związku z powyższym po otrzymaniu tego dokumentu (po nanie-
sionych na bieżąco uwagach) od pracodawcy odniesiemy się do niego na 
kolejnym spotkaniu. 
3. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Pracodawca poinformował 
Stronę Społeczną o propozycji zmian do umów dot. Pracowniczego Progra-
mu Emerytalnego (m.in.: możliwość opłacania przez Pracownika składki 
dodatkowej po ustaniu stosunku pracy, brak 30 dniowego okresu  
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wyczekiwania oraz brak konieczności składania deklaracji przez Pracowni-
ków będących uczestnikiem PPE zmieniających Pracodawcę w ramach 
Pracodawców objętych umową międzyzakładową, ujednolicenie terminów 
wpłaty składki przez Pracodawców objętych umową międzyzakładową, 
negocjacje z Avivą kosztów za zarządzanie). Merytoryczne zmiany posta-
nowień umowy będą możliwe pod warunkiem uzyskania potwierdzenia 
Komisji Nadzoru Finansowego o prawidłowości i akceptacji zaproponowa-
nych rozwiązań oraz zgody wszystkich stron na wdrożenie przedmioto-
wych modyfikacji. Strona Społeczna pozytywnie odniosła się do powyż-
szych propozycji.  

 Podpisano uzgodnienie  dotyczące miejsc w sanatorium - liczba skiero-
wań na rok bieżący to  12 miejsc. 
Kolejne spotkanie  zespołu planowane jest na 29 stycznia 2020 r. 
 

10.01.2020 Wyższy odpis na ZFŚS 

W 2020 roku kwota odprowadzana na zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych (ZFŚS) za jednego pracownika będzie naliczana od wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia z 2018 r. W efekcie odpis wzrośnie z 
1271,20 zł do 1550,25 zł. Taką informację podał Tomasz Robaczyński, 
wiceminister finansów podczas posiedzenia zespołu ds. budżetu i wyna-
grodzeń Rady Dialogu Społecznego (RDS), w trakcie którego omawiany 
był projekt budżetu na 2020 r. Co do zasady należność na ZFŚS na dany 
rok powinna stanowić 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z roku 
poprzedniego (lub jego drugiego półrocza, jeśli było wyższe). Jednak 
przez wiele lat kwota odpisu na fundusz była zamrażana. Rząd Platfor-
my Obywatelskiej zamroził podstawę naliczania funduszu do 2015 r. i 
naliczał podstawę z 2012 r. co dawało kwotę 1093,93 zł.  
Obowiązująca w bieżącym roku kwota to spełnienie kolejnego  
postulatu NSZZ Solidarność.  
Wysokość odpisu na ZFŚS  od 2015 r. 
-1093, 93 zł –ustawowa wysokość odpisu od 2012r. do  2015 r., 
-1229,3 zł. –  ustawowa wysokość odpisu do 31 lipca 2019 r., 
-1271,2 zł –ustawowa wysokość odpisu na  od 1 sierpnia do 31 grudnia 
2019 r. 
-1550,25 zł - ustawowa wysokość odpisu  od 1 stycznia 2020 r. 
 
Przyznawanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świad-
czeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i material-
nej osoby uprawnionej do ich otrzymania. Zasady i warunki korzystania 
z usług i świadczeń oraz zasady przeznaczania środków funduszu na po-
szczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa w przypadku Grupy 
Kapitałowej Enea  Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. 

13.01.2020 Centralne obchody 40 rocznicy narodzin 
NSZZ Solidarność. 

Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidar-
ność, który stał się zwieńczeniem polskiej drogi do wolności, to bez wąt-
pienia jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, 

Europy i Świata. W tym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wy-
darzenia. Głównym akordem uroczystych obchodów tej rocznicy, bę-
dzie spotkanie na Placu Piłsudskiego, festyn rodzinny oraz koncert na 
PGE Narodowym w Warszawie, który planowany jest na 29 sierpnia 
2020 r. Weźmie w nim udział co najmniej 50 tys. uczestników. 

13 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego, 
dotyczącego współpracy przy organizacji koncertu na PGE Narodo-
wym, którego sygnatariuszami będą Prezes TVP Jacek Kurski, Wice-
premier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, 
Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Prze-
wodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Soli-
darność Piotr Duda. 

Strony zadeklarowały wolę współpracy przy organizacji koncertu,  
 którego producentem będzie Telewizja Polska. 
 

14.01.2020 Wspólna działalność Socjalna w 2020 r. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad prowadze-
nia Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej 
Enea w 2020 r. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji na temat 
podwyższenia odpisu ustawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych. Oficjalny wniosek z dyskusji-czekamy na opublikowanie 
Ustawy Budżetowej, która potwierdzi uzyskane informacje.  
Administratorka WDS przedstawiła krótkie rozliczenie funduszu za 
2019 r.  nawiązujące do liczby zatrudnionych w poszczególnych obsza-
rach. Dokładne rozlicznie WDS za 2019 dostaniemy w terminie później-
szym. 
Następnie dyskutowano na temat zapisów preliminarza WDS na 2020 r. 
W projekcie preliminarza uwzględniono uwagi Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. Dyskutowano jeszcze o:- poświadczaniu dochodów 
uzyskiwanych za granicą, -korzystania z funduszu małżeństw pracują-
cych w GK Enea, -faktur przedstawianych do rozliczeń, -terminów 
składania wniosków na wycieczek , -tworzeniu rezerw na wycieczki, -
dofinansowań do wypoczynku dla dzieci powyżej 18 roku życia.  
Wszystkie wnioski z dyskusji znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnej 
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wersji preliminarza, o której strony będą dyskutowały 13 lutego 2020 
r. ( wcześniej związki zawodowe otrzymają nową wersję dokumentu drogą 
elektroniczną). 
Strona społeczna przekazała bardzo negatywne opinie na temat kart 
świątecznych dla dzieci- ( doładowanie po świętach, bardzo uboga sieć 
sklepów, ograniczony asortyment, rozliczanie kwot na kartach). Przedsta-
wiciele Administratora przeprosili za zaistniałą sytuację, która wynikała 
z tego, że: -był to pierwszy rok tej formy korzystania z WDS-uczymy się 
na błędach, których już nie będziemy popełniali. Strona społeczna nie 
widzi możliwości dalszego kontynuowania tej formy prezentów na 
święta i sugeruje powrót do wcześniejszych zasad -gotówka.  
 

15-16.01.2020 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea.  

W  Grodzisku Wielkopolskim spotkali się Członkowie Komisji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Organizatorem spotkania 
była Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Poznań. W zebraniu 
uczestniczyła Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście: -członek Zarządu 
Enea S.A. -Zbigniew Piętka, -prezes Zarządu Enea Operator- Andrzej 
Kojro--członek Zarządu Enea Operator - Michał Cebula,-członek Zarządu 
Enea Serwis-Piotr Bogusławski, członek Zarządu Enea Pomiary-
Mirosław Jamroży,   -członek Rady Nadzorczej Enea S.A.- Mariusz 
Pliszka (na zdjęciu  powyżej- przy mikrofonie) 

A.Kojro, R.Gunther, R.Jusis,        M.Boiński, K.Nawrocki. K.Gonerski, S.Wiśniewski, Z.Piętka 
 

Tematyka obrad: 
1. Protokół z ostatniego zebrania KM. Odczytano i przyjęto protokół 
z poprzedniego zebrania KM (Pieczyska 8.11.2019 r.) 
2. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM. Członkowie 
Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 
ostatniego zebrania KM :-podsumowano spotkania, które rozpoczęły 
negocjacje płacowe w 2020 r.,- Sytuacja w Spółkach GK Enea-
korespondencja z zarządami,-propozycje zmian do ZUZP w Enea S.A., 
Wspólna Działalność Socjalna, nowa tabela płac zasadniczych w Enea 
Centrum, podano wyniki głosowań uchwał przyjętych drogą elektro-
niczną. 

3. Informacja z działalności naszych przedstawicieli w strukturach 
krajowych NSZZ Solidarność. Relację z posiedzeń Komisji Krajowej i 
Krajowej Sekcji Energetyków zdali Marek Boiński i Robert Jusis. 

4.Desygnowanie naszych przedstawicieli do wyborów władz Enea Ser-
wis. W tajnych wyborach wyłoniono kandydatów, którzy wystartują w 
wyborach do Rady Nadzorczej Enea Serwis: Łukasz Kotowicz i Maciej 
Witucki, oraz do zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski. 

5.Wystąpienia zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach gości 
członkowie KM zadawali pytania, które dotyczyły między innymi: termi-
nowości badania sprzętu elektroizolacyjnego, współpracy  z inkasenta-
mi firm zewnętrznych, pracach jednoosobowo wykonywanych na urzą-
dzeniach energetycznych, rejestracji pojazdów w Szczecinie, inwestycji 
w Ostrołęce, Strategii Enea, komitetach sterujących, przyszłości Enea 
Logistyka, przyszłości ośrodka szkoleniowego w Zdroisku, ścieżkach 
kariery zawodowej, programie zmiany pokoleniowej, mieszkania za-
kładowego w Bledzewie, współpracy z kancelariami prawnymi, propo-
zycjach zmian do ZUZP.   
 

20.01.2020 Nowy prezes Enea Centrum. 
23 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Enea Cen-
trum ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na 
stanowiska: 1. Prezes Zarządu ENEA Cen-
trum sp. z o.o. 2. Członek Zarządu ds. Fi-
nansowych ENEA Centrum sp. z o.o. Kan-
dydaci na w/w stanowiska mogli składać ofer-
ty do 13 stycznia 2020 r. 
 
31 grudnia 2019 r. dotychczasowy prezes Sła-
womir Jankiewicz ( na zdjęciu po lewej) zakoń-
czył swoją misję w ENEA Centrum. 
 

 
 
16 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Enei  
Centrum w wyniku postępowania  
kwalifikacyjnego powołała Pana  
Dariusza Szymczaka (na zdjęciu po prawej)– 
dotychczasowego Członka Zarządu ds. Obsłu-
gi Klienta -  na stanowisko Prezesa Zarządu 
Enei Centrum ze skutkiem od dnia  
27 stycznia 2020 roku.  
 

 
22.01.2019 W Operatorze o Logistyce. 

Zgodnie z ustaleniami z 5 grudnia 2019 r. zarząd Enea Operatora zorgani-
zował spotkanie tematyczne poświęcone przyszłości Logistyki w Grupie 
Kapitałowej Enea. W spotkaniu uczestniczył cały zarząd Enea  
 Operatora. Główny i jedyny temat spotkania dotyczył: gospodarki ma-
gazynowej i zakupowej oraz logistyki tych procesów, oraz decyzji pod-
jętych przez komitet sterujący optymalizacji logistyki.  
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Potwierdziły się informacje o planowanej zmianie właścicielskiej Spółki 
Enea Logistyka. (do końca marca 2020 r. ma być to Spółka Operatora).  

Z informacji strony pracodawców wynika, że zmiana właściciela nie  
pociągnie za sobą skutków  społecznych, dlatego strona społeczna nie 
była angażowana w ten proces. Doradca zarządu Janusz Grochowski 
przedstawił 3 koncepcje dotyczące przyszłości Spółki Córki Operatora, 
oraz analizę poszczególnych wariantów. Od kwietnia do września 2020 
r. przy udziale związków zawodowych ma zostać wybrana optymalna 
koncepcja  dotycząca logistki(na ten moment wydaję się to inkorporacja). 
Finalizacja całego procesu ma nastąpić do końca grudnia 2020 r. Zarząd 
podkreślił, że generalną zasadą, która im przyświeca będzie zagospoda-
rowanie miejsc pracy z Enea Logistyka w Spółkach GK Enea. 
Następne spotkanie w temacie logistyki zostanie zorganizowane w  
kwietniu 2020 r.  
 

23.01. 2020 Premia roczna kiedy wypłata? 

NSZZ Solidarność i MZZP GK Enea zwróciły się do Zarządu Enea S.A. o 
przyspieszenie wypłaty Premii Rocznej za 2019 r. (zgodnie z zapisami 
Układu Zbiorowego Pracy wypłata powinna nastąpić do końca marca 
2020 r.) 
Treść wspólnego pisma:  
Na podstawie 7 Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników ENEA 
wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 2019 do dnia 29 lutego 2020 
r. Spółce ENEA S.A. 
Według naszej oceny nie występują negatywne przesłanki ekonomiczne 
ani finansowe, uzasadniające 
wstrzymywanie wypłaty „premii rocznej” do ostatecznych terminów okre-
ślonych w poszczególnych 
ZUZP GK ENEA. 
Dodatkowo uzasadniamy, że według naszej wiedzy na dzień dzisiejszy w 
każdej Spółce GK ENEA jak i 
ENEA S.A., na wypłatę „premii rocznej”, zostały zabezpieczone odpo-
wiednie środki w ramach rezerwy finansowej. 
 
Regulacje dotyczące wypłaty Premii Rocznej zawarte w ZUZP  
dostępne są na naszej stronie internetowej :Menu-Aktualności. 
 

23-24.01.2020 r. Obradowała  
Rady KSE NSZZ Solidarność 

W Starych Jabłonkach k. Olsztyna odbyło się posiedzenie Rady  
Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE).  
Po załatwieniu spraw proceduralnych odczytano i przyjęto protokół z 
ostatniej Rady KSE w Krasnobrodzie. Przewodnicząca Komisji  
Rewizyjnej KSE złożyła sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej i przeprowadzonej kontroli za 2018 r. 

Pozostałe tematy  poruszane podczas obrad KSE: 
1.Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 
którego zapisy wchodzą w życie od 26 marca 2020 r., 
2. Sytuacja w poszczególnych Grupach Energetycznych z uwzględnie-
niem: -rozliczenia funduszu płac za 2019 r. oraz zaawansowania negocjacji 
płacowych na 2020 r., - prac nad aktualizacją Ponadzakładowego i Zakła-
dowych Układów Zbiorowych Pracy, - zmianami strukturalnymi w Gru-
pach. 
3. Relacja z ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność: - tworzenie Makro Regionów – połączenie kilku regionów pilotażo-
wo, - Castorama – protest przeciwko zwolnieniu działaczy związkowych, - 
obchody 40-lecia Solidarności w Warszawie,- 100 rocznica urodzin Papie-
ża Jana Pawła II, - możliwość tworzenia organizacji w służbach munduro-
wych. 
4. Posiedzenie Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność:- relacja ze Szczytu klimatycznego COP25 w Hiszpanii,- spór 
płacowy w PGE,- Polityka zgodności,- rocznica pacyfikacji w Kopalni 
Wujek.                                                                                                                
5.Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. branży energetycznej: - no-
welizacja Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach energetycznych,- Związek pracodawców,- prace nad noweli-
zacją Ustawy o prawie energetycznym, w tym art. 54. 
Omówiono także politykę energetyczną w odniesieniu do funkcjonowa-
nia GE. Następnie przyjęto Preliminarz na 2020 r. Przedstawiono skład 
zespołu ze strony KSE ds. negocjacji Ponadzakładowego Układu Pra-
cy. Ponadto przeanalizowano ankiety ze stanami ilościowymi członków. 
Posiedzenie zakończono przyjęciem treści pisma skierowanego do  
Ministra Aktywów Państwowych z listą spraw wymagającą pilnych 
działań. 

 23.01.2020 PIP zarejestrowała   
zmiany do ZUZP w Operatorze. 

W dniu 4 listopada 2019 r. w ENEA Operator Sp. z o.o. strony dialogu 
społecznego uzgodniły treść  Protokołu dodatkowego nr 11 do porozumie-
nia o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea Opera-
torze.   
Co się zmieniło?  
Nowy Protokół dodatkowy nr 11 do stosowanego w EOP ZUZP wprowa-
dza zmiany:  
1. W załączniku nr 7 dotyczącym zasad określania i wykazu stanowisk 
pracy w ENEA Operator Sp. z o.o., na których wykonywane są prace o 
szczególnym charakterze, polegające na: -usystematyzowaniu kryteriów 
uznawania wykonywanej pracy o szczególnym charakterze, -zmianie sta-
nowiska Mistrz ds. Ruchu na Mistrz ds. Posterunku Energetycznego oraz 
Starszy Mistrz ds. Ruchu na Starszy Mistrz ds. Posterunku Energetyczne-
go, -wpisaniu do tabeli nowych stanowisk: Młodszy Elektromonter Pogo-
towia, Młodszy Elektromonter Automatyki, Telemechaniki i Zabezpieczeń 
oraz Młodszy Elektromonter Sieciowy  
2. W części III Układu w Taryfikatorze kwalifikacyjnym polegające na 
dodaniu nowych stanowisk: - Młodszy Elektromonter Pogotowia, -
Młodszy Elektromonter Automatyki, Telemechaniki i Zabezpieczeń, -
Młodszy Elektromonter Sieciowy, - Elektromonter Układów Pomiarowych 
Pośrednich, -Elektromonter Układów Pomiarowych Półpośrednich, -
Elektromonter Układów Pomiarowych Bezpośrednich, -Młodszy Elektro-
monter Układów Pomiarowych Pośrednich, - Młodszy Elektromonter 
Układów Pomiarowych Półpośrednich, - Młodszy Elektromonter Układów 
Pomiarowych Bezpośrednich  
3. w części III Układu w Wymaganiach kwalifikacyjnych polegające na 
dodaniu wymaganego wykształcenia dla nowych stanowisk wymienio-
nych w pkt 2. powyżej  
4. w załącznikach: - nr 22 „Wykaz stanowisk pracy na których występuje 
praca zmianowa” , -nr 23 „Wykaz stanowisk pracy na których praca odby-
wa się również w porze nocnej”, -nr 25 „Zasady i normy przydziału odzie-

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

str. 8  Pod Napięciem 211 / 1 / 2020 



ży ochronnej, roboczej, specjalnej, środków ochrony indywidualnej i środ-
ków higieny osobistej”, -nr 30 „Wykaz stanowisk pracy w warunkach 
uciążliwych w związku z Art. 38 ust. 21d)”, w zakresie dotyczącym no-
wych i zmienionych stanowisk.  
Protokół nr 11 do ZUZP obowiązuje od dnia wpisania go do Rejestru 
Porozumień o Stosowaniu Układu Pracy, tj. od 17 stycznia 2020 r. i jest 
dostępny w e-jakości, w bibliotece regulacji wewnętrznych, w grupie nr 7 
„Sprawy pracownicze, bhp, administracyjne” – jako załącznik do Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ENEA S.A. oraz 
Spółek Zależnych. 
 

27.01.2020 Grupa 
Enea sponsorem  

strategicznym 
 BKS Visła  
Bydgoszcz 

  

To, co jeszcze kilka tygodni 
temu było tylko w sferze pla-
nów, teraz stało się faktem. 
Koncern Enea został strate-
gicznym sponsorem siatkar-
skiego klubu BKS Visła. 
Po raz pierwszy, temat wejścia 
koncernu energetycznego do 
klubu siatkarskiego poruszono 
w połowie października 2019 

roku. Wtedy pojawił się temat wejścia Enei jako sponsora do drużyny 
siatkarskiej, a w działania zaangażowała się poseł Ewa Kozanecka. 
Rozmowy przyniosły spodziewany efekt i w poniedziałkowe przedpołu-
dnie 27.01.2020 r. oficjalnie potwierdzono wejście nowego sponsora do 
zespołu siatkarskiego. „ Rozmowy z firmą Enea dobiegły do szczęśliwego 
końca. Cieszymy się, że mamy silnego partnera, który nam zaufał w tej 
ciężkiej sytuacji”.– mówi prezes BKS Visła Wojciech Jurkiewicz, który 
jednocześnie przyznaje, że klub otrzymał również dodatkowe dofinansowanie ze 

środków miasta. – Współpraca z urzędem miasta jest dla nas fundamentem 
pod budowę bydgoskiej siatkówki – dodaje. Zdaniem Jurkiewicza, wspar-
cie od Enei zwiększy wiarygodność klubu, co może pozwolić klubowi na 
pozyskanie kolejnych firm. Umowa z Eneą została podpisana na cały 
2020 rok. 
W rozmowach ze sponsorem, klubowi pomogła wspomniana poseł Koza-
necka. „Mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała i będziemy wszy-
scy mogli być z tej współpracy zadowoleni” – mówi poseł PiS.  "To nie-
zwykły czas, bo chcemy pomagać i wspierać kluby sportowe. Wiemy, że to 
jest bardzo dobry, ambitny klub" – podkreśla Kozanecka i przypomina, 
że Enea od ponad trzech lat jest sponsorem tytularnym bydgoskiego 
triathlonu i koszykarskiej drużyny Astorii, a także jest mecenasem 
Filharmonii Pomorskiej. "Jest to wielka radość dla mnie, że męska siat-
kówka utrzymała dodatkowego sponsora" – podkreśla Mirosław Jamro-
ży z Enea Pomiary.  "Mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie obopól-
ne korzyści "– mówi. 
Zarówno firma, jak i klub informują, że umowa została podpisana na cały 
2020 rok. W ramach współpracy, w ciągu roku zostaną rozegrane dwa 
turnieje pod nazwą Enea Bydgoszcz Volleyball Cup: amatorski turniej 
piłki siatkowej oraz dziecięcy turniej mini-siatkówki. 
 

Od lewej: Wojciech Jurkiewicz, Magdalena Hilszer, Ewa Kozanecka, Mirosław 
Jamroży, Przemysław-Michalczyk 

 

29.01.2020 KK NSZZ Solidarność u Prezydenta RP. 

Na zaproszenie Prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze w roku 40-lecia 
naszego związku posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidar-
ność  odbyło się  w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w  
Warszawie. Głos na rozpoczęcie uroczystości zabrał przewodniczący 
Związku Piotr Duda. 

„To dla nas, ludzi Solidarności wielkie wyróżnienie, że inauguracyjne 
spotkanie Komisji Krajowej w 2020 roku odbywa się tu, na zaproszenie 
pana prezydenta w Pałacu Prezydenckim. To wyróżnienie, ale także zo-
bowiązanie. My doskonale wiemy, jako ludzie Solidarności, że ten okres 
40. lat to okres sukcesów, ale i walki, o prawa pracownicze i prawa 
związkowe .Bardzo się cieszę, że dzisiaj na zaproszenie pana prezydenta 
przybyli do Pałacu Prezydenckiego przewodniczący: Marian Krzaklew-
ski, Janusz Śniadek. To pokazuje jedno, o czym mówimy na prawie każ-
dym spotkaniu i będziemy mówili to przez cały rok naszego jubileuszu: 
nie było pierwszej, drugiej czy trzeciej Solidarności. Od samego początku 
była jedna Solidarność, jeden związek zawodowy Solidarność, zarejestro-
wany 10 listopada 1980 roku. Ten rok jubileuszu ma być także wyrazem 
wielkiego szacunku dla tych wszystkich, którzy w Solidarności są od sa-
mego początku. De facto wstępowaliśmy do związku już we wrześniu 80-
tego roku i jesteśmy w nim do dzisiaj. To wielki szacunek dla tych związ-
kowców, którzy przez 40. lat byli ze związkiem na dobre i na złe. Kto jest 
w związku do 80-tego roku?  
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Wraz z nim zgłosiło się wielu związkowców. 
 „Proszę bardzo, panie prezydencie. To jest wielki szacunek dla tych lu-
dzi. To ma być rok wielkiego jubileuszu i wielkiego podziękowania dla 
tych, którzy byli w Solidarności. Ale w międzyczasie wybrali inną drogę 
życia, inną drogę zawodową, ale którzy zawsze utożsamiają się z Solidar-
nością, jej ideałami i wspierają na każdym kroku działania związku za-
wodowego Solidarność. I za to tym wszystkim, którzy nie są w Związku, 
ale wspierają działania Związku, bardzo dziękuję w imieniu Komisji Kra-
jowej. W tym miejscu tutaj, w obecności pana prezydenta, też trzeba za-
znaczyć i powiedzieć, że najgorsze lata dla Solidarności to był początek 
lat 90-tych. Po rozpoczęciu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 
byliśmy jedyną przeszkodą liberalnych rządów. Gdyby nie Solidarność, 
majątek narodowy byłby szczuplejszy niż jest. To zasługa nasza, dlatego 
byliśmy tak znienawidzeni przez kolejne władze III RP, które miały jedno 
zadanie - wyprzedać majątek narodowy. Niektórzy wtedy rzucali legity-
macjami związkowymi, związek był passe. Mówiono: "solidarność", ale 
"solidarność międzyludzka". Używano wtedy tych słów wielokrotnie, ale 
nikomu nie chciało przejść przez gardło Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Solidarność. Ten trudny okres przetrwaliśmy. To dla nas bar-
dzo ważne, że dziś możemy z dumą mówić, że 40 lat minęło, może nie jak 
jeden dzień, bo to były trudne dni, trudne tygodnie, trudne miesiące, 
trudne lata w rozwiązywaniu problemów pracowniczych i związkowych. 
Ale niejednokrotnie byliśmy tym motorem napędowym zmian nie tylko w 
prawie pracy, ale wielu dziedzinach gospodarki w naszym kraju”.- mówił 
Piotr Duda. 
 „Dzisiejsze spotkanie to okazja, by przedstawić panu prezydentowi pro-
blemy bieżące, z jakimi borykają się związkowcy i pracownicy w naszym 
kraju. (...) Chciałbym także krótko powiedzieć nt. tego, co dzieje się w 
naszym kraju. Pada wiele słów o praworządności. W obecności pana 
prezydenta chciałbym powiedzieć o łamaniu prawa, bo to jest chichot 
historii, że związek zawodowy Solidarność i robotnicy w 80-tym roku, dla 
których najważniejszym postulatem była rejestracja NSZZ Solidarność, 
czyli pierwszy postulat, który mówił o pluralizmie związkowym. A dzisiaj 
korporacje międzynarodowe, jak Castorama, wyrzucają działaczy związ-
kowych, tylko dlatego, bo ci śmią założyć związek w ich zakładzie pracy. 
Mimo immunitetu związkowego, jakim jest ochrona szczególna. I o tych 
problemach też chcemy mówić. Chętnie bym na ten temat porozmawiał z 
panią komisarz Jourovą - jak międzynarodowe korporacje w naszym 
kraju łamią praworządność, jak nie przestrzegają prawa. To są problemy 
o jakich mówimy w 40-lecie Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego Solidarność. Ale to będziemy sobie omawiać na naszym spotka-
niu roboczym. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za to symboliczne spo-
tkanie Komisji Krajowej w Pałacu Prezydenckim. Jest ono dla nas bar-
dzo ważne. Dziękujemy za te 5 lat współpracy, bo ta współpraca była 
owocna i to co przed chwilą mówiłem o postulacie sierpniowym, wspólnie 
ten postulat dokończyliśmy. Dzisiaj jest on w pełni realizowany”. 
Piotr Duda przekazał prezydentowi logo 40-lecia związku zawodowego 
Solidarność, a także dekret Ojca Świętego Franciszka. 

Następnie zabrał głos Gospodarz Pałacu: 
 „Zaproponowałem, aby pierwsze spotkanie Komisji Krajowej w 2020 
roku odbyło się tutaj na tej sali ze względu na wyjątkowość momentu, 
tym momentem jest rocznica rozpoczęcia się roku rocznicowego 40-lecia 
istnienia NSZZ „Solidarność”. Nie waham się powiedzieć, najważniejszej 
organizacji społecznej, pracowniczej, jaka powstała w dziejach Rzeczypo-
spolitej. Organizacji o charakterze pokojowej, realizującej oddolne, nie-
zwykle istotne społeczne potrzeby – zaczął swoje przemówienie prezydent 
Polski Andrzej Duda. 
Prezydent podkreślił także wyjątkowy i historyczny charakter miejsca 
dzisiejszego posiedzenia Komisji Krajowej. „To jest specyficzne miejsce, 
gdzie wiele spotkań historycznych się odbyło, różnie je dzisiaj oceniamy i 
różnie je ocenia historia i różne znaczenie miały dla naszego państwa” 
Dodał także, że nie ma żadnych wątpliwości, że „Solidarność jako zwią-
zek zawodowy ze swoją historią i swoimi ideałami jest i będzie zawsze 
potrzebna”. 

Andrzej Duda przypomniał także o tragicznie zmarłym prezydencie 
Lechu Kaczyńskim i jego roli w Solidarności. Podkreślił, że Lech Ka-
czyński był „sercem, swoją pracą i służbą ogromnie związany z tym 
ruchem”   

„Mam nadzieję, że pan prezydent cieszy się teraz gdzieś w zaświatach, że 
jego wychowanek zaprosił Komisję Krajową, aby tym spotkaniem oddać 
honor Solidarności i jej ludziom, którym zawdzięczamy wolność. Deter-
minacja ludzi Solidarności bez broni w ręku, walka tylko słowem i tylko 
tym, co udało się napisać, formułowanymi postulatami i nieugiętym dą-
żeniem do ich realizacji — to właśnie Europa i świat zawdzięcza Solidar-
ności. Za to chcę jako prezydent RP wyrazić temu ruchowi wdzięczność” 
Polski prezydent na koniec swojego przemówienia przekazał w ręce 
przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy pamiątkową fla-
gę, która jak zaznaczył, „zawsze z Solidarnością była i jest silnie w sensie 
wpisana i która nad znakiem Solidarności powiewa” 

30.01.2020 Piąta rocznica śmierci Naszego Kapelana 

30 stycznia 2020 r. minęła piąta rocznica śmierci Kapelana Gorzow-
skiej Solidarności śp. ks. prał. Witolda Andrzejewskiego (SZEFA). 
Wieczorem w kościele parafialnym  pod wezwaniem Niepokalanego Po-
częcia NMP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I w ,której  
W. Andrzejewski był Proboszczem została odprawiona Msza Św. w 
intencji Naszego SZEFA. 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

str. 10  Pod Napięciem 211 / 1 / 2020 



Po Mszy Dyrekcja Teatru im. J. Osterwy zaprosiła wszystkich 
do  Teatru Letniego – Sceny Kameralnej, aby w nieformalnej atmosfe-
rze wspomnieć Jego obecność w życiu gorzowian we wszystkich możli-
wych aspektach.  

Każdy, kto miał potrzebę serca powspominać postać Naszego Kapela-
na był mile widziany. Organizatorzy przedstawili prezentację „ Ks. Wi-
told aktor gorzowskiego TEATRU”. Można było poznać szczegóły ka-
riery aktorskiej SZEFA. Przez 6 lat Zagrał w 44 przedstawieniach, któ-
re prezentowane były na deskach gorzowskiego Teatru. 

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

PRZEGLĄD  PRASY 
======================================================================================================================= 

Dlaczego UE zmusza nas  
do podwyżki cen prądu? 

 
Autor: Augustyn Wiernicki  go-
rzowski przedsiębiorca, właściciel 
Metalplastu. Założył Stowarzysze-
nie Pomocy Bliźniemu im. Brata 
Krystyna. 
 
 

Do końca 2018 i  w 2019 roku żyliśmy tematem, czy i ile podrożeje 
energia elektryczna.  
Byliśmy utwierdzani w przekonaniu informacjami ośrodków zbliżonych 
do europejskich central polityki energetycznej, że Polska jest głównym 

trucicielem Europy. Pomyślałem, że nie ma się co dziwić, w końcu odzie-
dziczyliśmy po poprzednim systemie ziejący kominami przemysł,  kotłow-
nie opalne węglem marnego gatunku i te mieszkania ogrzewane 
„kopciuchami”. Zaraz sobie przypomniałem, jak mieszkając kiedyś na 
Górczynie w Gorzowie Wlkp. codziennie rano zmiatałem warstwę pyłów 
osiadłych na karoserii mojego dużego Fiata. Był to wystarczający dowód 
jak nas te wyziewy kominowe truły. Logiczne, że trzeba to wszystko  na-
prawić i finansowe konsekwencje ponieść. 
Już się prawie zgodziłem z tym uzasadnieniem podwyżki cen prądu. 
Jestem ekonomistą, więc wiem, że ceny prądu wywołają spiralę wzrostu 
innych cen, szczególnie produktów spożywczych i tych energochłonnych, 
choćby materiały budowlane, stal, woda ciepła i ogrzewanie mieszkań. 
Jednak coś mi się to wszystko nie zgadzało. To dzisiejsze trucicielstwo 
określa się ilością emisji CO2, a nie  ilością pyłów wyziewanych z kop-
cących kominów i  starych samochodów z Zachodu, które w konse-
kwencji tworzą zabójczy smog. Ale tych dawniejszych kominów już 
prawie nie ma, pył na karoserię mojej TOYOTY nie osiada, gaz do więk-
szości domów w Gorzowie doprowadzono w ramach „Kawki” i piece zli-
kwidowano, czarnego dymu z kominów gorzowskiej Elektrociepłowni też 
nie ma. W ogóle znikły przemysłowe kominy dawniejszego przemysłowe-
go Gorzowa, ale też z całej przemysłowej Polski. Skąd więc to polskie 
trucicielstwo Europy? Dlaczego UE będą nas karać i zmuszać do pod-
wyżki cen prądu? Przecież spowodują przyhamowanie naszego rozwo-
ju i przez to nie dogonimy Zachodniej Europy! A może właśnie o to 
chodzi? 
Rząd Morawieckiego wystraszył się konsekwencji podwyżki cen prądu i 
zaczął szukać jakiejś drogi wyjścia. W końcu  zapowiedział, że podwyżki 
ceny prądu w 2019 r. nie będzie, bo znalazł 9 mld zł. na dopłaty. To 
mnie jednak nie uspokoiło. Pomyślałem: sprawdzimy „co jest grane”, 
kto jest temu winien.  Żeby dopłacić do prądu, to komuś trzeba za-
brać, najszybciej budżetowi Polski. Znając zawiłości decyzji politycz-
nych UE często nie w naszym narodowym interesie, postanowiłem prze-
prowadzić dochodzenie publicystyczne. Przewertowałem wiele gazet i 
portali, począwszy od 2007  roku, z zamiarem trafienia na jakiś ślad. Od 
razu przyszło mi na  myśl, że może ociera się to o matactwo energetycz-
no-klimatycznego. Założyłem, że zapewne są jakiejś regulacje związane z 
tzw. sprawą ocieplania się klimatu, co w konsekwencji wymusza podwyż-
ki cen prądu w Polsce. W końcu różnie na ten temat piszą. Jest zastana-
wiające, dlaczego z paktu klimatycznego wycofały się państwa, które 
emitują największe ilości CO2, choćby USA, Chiny, Indie i kilka innych 
szybko rozwijających się państw? Dlaczego Wielka Brytania opuszcza 
UE i też nie chce płacić haraczu cieplarnianego? Jest wiele powodów 
ograniczenia zaufania do decyzji UE. Wiemy, że kilka państw starej UE  z 
dużym wyprzedzeniem zmontowało ogromny przemysł urządzeń ener-
gii tzw. odnawialnej i nisko emisyjnej i potrzebują klientów. Ten pakt 
jest jakby skrojony na użytek w pierwszej kolejności tych przygotowanych 
i najsilniejszych, stawiając państwa środkowoeuropejskie w roli petentów 
w kolejce do technologii obniżających emisję gazów cieplarnianych. A 
żeby chcieli kupować i montować to trzeba ich jakoś do tego przymusić. 
Widać, że temu służyć może nowy pieniądz, który nazwano CO2.  
Przyjrzyjmy się więc temu bliżej. Co piszą gazety i portale na temat 
przyjętego przez polski Rząd paktu klimatycznego w 2008 roku? Czy 
był to sukces czy też porażka ówczesnego wtedy Rządu? Kto podejmował 
decyzje o daleko idących skutkach i czy wykazał się troską o Polaków? 
Zobaczymy. Po objęciu władzy przez koalicją PO-PSL Polska była 
jednym ze światowych liderów w redukcji CO2 i innych tzw. gazów 
cieplarnianych. Tę redukcję emisji zapisano w konwencji klimatycznej w 
protokole z Kioto, w którym ówczesny Rząd Polski zobowiązał się, że w 
latach 2008-2012 zmniejszy emisję CO2 o 6% w stosunku do bazowego 
roku 1988. Tymczasem do roku 2005 Polska zmniejszyła emisję dwu-
tlenku węgla o 31,9 % i  stała się światowym liderem walki z tzw. ocie-
pleniem klimatu. Tak się stało dlatego, że w wyniku transformacji gospo-
darczej „Balcerowicza” na potęgę likwidowano polskie przedsiębiorstwa 
lub je za bezcen sprzedawano. Tym zachodnim nowym właścicielom cho-
dziło przede wszystkim o przejęcie na trwałe polskiego rynku zbytu i 
wykorzystanie polskiej taniej siły roboczej, a nie proekologiczna mo-
dernizacja polskich fabryk. W związku z tym kominy przestały dymić, 
kotłownie opalane węglem i piece hut, cementowni i cukrowni wygaszano, 
gorzowski Stilon, Silwanę, Ursus, Roszarnię wraz z ich kominami zli-
kwidowano. Upadł wtedy cały tzw. przemysł terenowy w mniejszych 
miejscowościach łącznie z POM-ami i PGR-ami. Hodowla bydła i trzody 
zmniejszyła się o ponad połowę i nie było powodu, aby na wsi za produk-
cję gazu obciążać zwierzęta hodowlane. Zostali tylko ludzie na bezrobo-
ciu. W taki sposób zmniejszono emisję CO2 o 1/3. I tak Polska wypra-
cowała  ogromny zapas emisyjny sięgający ponad 500 mln ton dwu-
tlenku węgla. 
Już wtedy  mogliśmy na tym zarobić, po ówczesnej cenie 16 euro za 
tonę CO2, przynajmniej 8 mld zł. Dzisiaj ta cena wzrosła i zysk z tego 
tytułu byłby wielokrotny. Rząd premiera Tuska miał komfortową sytu-
ację finansowo-gospodarczą.  Mógł tą sytuację wykorzystać i zarobić 
wielkie miliardy na polityce klimatycznej. Do dzisiaj nie wiadomo dla-
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czego tego nie wykorzystał, a na konferencji w 2007 roku na wyspie Bali 
nie zajął w tej sprawie korzystnego dla Polski stanowiska. Premier Tusk 
zgodził się w Brukseli zmniejszyć emisję CO2 o 20% w latach 2013-
2020, co okrzyknięto wielkim sukcesem. I może by tak było, gdyby, 
chyba w 2011 roku, nie wyszły na jaw szczegóły. Rząd polski zgodził się, 
by poziom dwutlenku węgla liczyć od bazowego poziomu roku 2005. 
W ten sposób do obniżki emisji CO2 nie wliczono osiągniętej redukcji 
w latach 1988-2005,która to redukcja już wtedy osiągnęła 31,9 %. 
Dlaczego więc tak lekką ręką premier Tusk przekreślił polski dorobek 
klimatyczny, na którym polska by zarobiła wielkie miliardy? Co by nie 
szukać na usprawiedliwienie, to w konsekwencji mamy do czynienia z 
działaniem na szkodę Polski, a główny interes na tym ubiły Niemcy. 
Polska ze światowego lidera stała się klientem do technologii w zakre-
sie nieemisyjnych lub ekologicznych źródeł energii, które do dnia dzi-
siejszego przede wszystkim musi kupować za ciężkie pieniądze od Niem-
ców. Wiem ile kosztują niemieckie technologie bo budowałem dużą 
”hybrydę” energetyczną w ośrodku dla dzieci w miejscowości Długie. 
Polska poniosła ogromne koszty balcerowiczowskiej restrukturyzacji 
obniżając przy okazji emisję gazów cieplarnianych i nic z tego nie 
zarobiła przez indolencję ówczesnego Rządu, a w dodatku musi teraz 
jeszcze kupować prawo do emisji  CO2. Trudno to  logicznie wyjaśnić, 
dlaczego premier Polski nie zadbał o dorobek polityki klimatycznej i 
zdegradował Polskę z pozycji  lidera ekologii do roli państwa frajer-
skiego, które już poniosło olbrzymie koszty restrukturyzacji i moder-
nizacji, a teraz w to miejsce musi kupować prawo do emisji CO2, a tym 
samym prawo do swojego rozwoju. Tak więc ramowe założenia polityki 
klimatycznej zawarte w Konkluzji Rady Europy z 2007 roku podpisane 
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za rządów jego brata Jarosła-
wa, były dla Polski korzystne, gdyż zawarta tam była zgoda UE na 20 %-
towy  cel redukcji CO2, przy czym cele redukcyjne miały być liczone 
względem poziomu emisji z roku 1990. Postęp gospodarczy i tempo 
rozwoju UE powodowało w wielu krajach zachodnich rosnące zapotrzebo-
wanie na coraz większy pakiet emisyjny CO2, a ta Konkluzja Rady Euro-
py  dawała Polsce poważną przewagę konkurencyjną. Tego nasi za-
chodni sąsiedzi nie zaakceptowali  i widocznie dogadali się z premierem 
Tuskiem tyle, że z ogromną dla nas stratą przyjmując podstawę licze-
nia emisji CO2 z roku 2005. 
Dzisiaj dlatego musimy co roku te 9 mld zł. dopłacać, by nas drożyzna w 
sklepach i w opłatach za prąd nie pokonała. Rząd premiera Morawiec-
kiego wprawdzie ceny zamroził i na razie nie wzrosną, ale o te 9 mld 
zł. mamy  co roku w budżecie państwa mniej. Dziennik Gazeta Praw-
na  ze stycznia 2019 r. podawł, że te koszty mogą być nawet dwa razy 
większe. To nas mocno osłabi. Od 2005 roku w UE zaczął działać sys-
tem handlu uprawnieniami do emisji. Jego głównym celem jest tworze-
nie ekonomicznego przymusu dla zakładów przemysłowych, aby przecho-
dziły na technologie zmniejszające ilość szkodliwych gazów tzw. cieplar-
nianych, a szczególnie dwutlenku węgla. W walce z tzw. ociepleniem 
klimatu w grę wchodzą ogromne pieniądze, które zgarniają przede wszyst-
kim Niemcy, bo to one najbardziej przygotowały swój przemysł pod wy-
twarzanie  technik dzięki którym można obniżyć emisję gazów tzw. cie-
plarnianych. Dzisiaj dyktują solidne ceny tych ekologicznych technik. 
Żeby się rozwijać to trzeba kupować prawa do emisji CO2. Największe 
zapotrzebowanie na prawa do emisji gazów tzw. cieplarnianych mają pań-
stwa zapóźnione i te, które próbują zachód gonić swym rozwojem. Zakup 
pakietu emisyjnego dwutlenku węgla, by uruchamiać zakłady produk-
cyjne, powoduje wzrost kosztów i drastycznie ogranicza konkurencyj-
ność. I tak ci „wielcy”, zamiast udostępniać nowoczesne ekologiczne 
technologie, zablokowali drogę do rozwoju tym zapóźnionym. Spryt-
ne! Prof. Richard Lindzen, członek Amerykańskiej Akademii Nauk, 
zajmujący się fizyką atmosfery i meteorologią, nie pozostawia suchej nitki 

na oenzetowskim raporcie dotyczącym ocieplania się klimatu. Twierdzi, że 
alarmistyczny ton opracowania jest skandaliczny, a teoria o ocieplaniu się 
klimatu na świecie jest ”nonsensowna” i popierana fałszywymi dowo-
dami.  Dalej tłumaczy, że w teorii globalnego ocieplenia przypisuje się 
winę tylko jednemu z wielu elementów składowych klimatu – dwutlenko-
wi węgla. To jest myśl absurdalna…(...). Dlatego prezydent Tramp z 
tego wątpliwego paktu się wycofał. Ten kierunek myślenia potwierdzają 
też wykradzione e-maile z Instytutu Klimatologii w Wielkiej Brytanii. 
Idzie o wielkie zyski małej grupy interesów kosztem miliardów obywateli. 
Kto stoi za przemysłem OZE i kto najwięcej musi płacić za drożejące 
uprawnienia do emisji CO2? Prof. Szyszko ma rację przytaczając wyniki 
badań naukowych, które wskazują na konieczność diametralnie innych 
działań. Jest przecież udowodnione, że najwięcej CO2 pochłaniają lasy 
i tereny zadrzewione. Przecież drzewa do swojego rozwoju potrzebują 
właśnie ogromnych ilości dwutlenku węgla, aby go w procesie biosyn-
tezy przerobić na masę drzewną. To nie lepiej dofinansować lasy i parki, 
nieużytki obsadzać drzewami i nie walczyć, jak z „wiatrakami”, z tym 1,5 
%-owym wzrostem poziomu dwutlenku węgla? Jedno jest pewne: o śro-
dowisko naturalne człowieka należy dbać, z trucicielami walczyć i nie 
unikać wprowadzania nowych technologii proekologicznych.  
Gorzów dba o parki i czyste powietrze. Warto jest jednak wziąć przy-
kład z Torunia, gdzie 30% energii cieplnej pochodzić będzie z geoter-
mii.  Takie rozwiązania należy stosować i nie pozwalać sobie na haracz 
CO2. Za gaz z Rosji też słono płacimy! Dlaczego? Będziemy o tym pisać 
mimo, że „Prawda może być bolesna”. Wielki pisarz i myśliciel Józef 
Mackiewicz wyznawał, że „ Jedynie prawda jest ciekawa”. 
Augustyn Wiernicki 
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-Dlaczego kogut tak często chodzi do łazienki ??? 
-Bo lubi zakręcone kurki… 
=============================================== 
Nigdy więcej nie pójdę oddać krwi !!! Dlaczego ???. Zadają za 
dużo głupich pytań:- A czyja to krew ? -A skąd ? -A dlaczego w 
wiaderku? 

2003 r. Noworoczne spotkanie Ludzi Solidarności w Rokitnie 

Powojenny Gorzów ul. Wał Okrężny

-7,28 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.01.2020 r. godz. 11,30 

-5,2 % stopa bezrobocia w grudniu 2019 r. liczba bezrobotnych  

                 zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 866,4 tys.  
                                    wobec 849,6 tys. osób w listopadzie 2019 roku. 
-2600 zł. (1.878 zł na rękę)-tyle od 1 stycznia 2020 r. wynosi  minimalne  

wynagrodzenie. Oznacza to, że płaca minimalna stanowi już 49,7 proc. 
prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej. Od 1 stycznia 2020 r. z minimalnego wynagrodzenia zostanie wyłączony  
dodatek stażowy. Dotąd wyłączone były tylko dodatek za pracę w nadgodzinach,  
nagroda jubileuszowa oraz odprawy emerytalna i rentowa. Wzrost płacy  

minimalnej :2015 – 1.750 zł ,2016 – 1.850 zł ,2017 – 2.000 zł , 
                   2018 – 2.100 zł , 2019 – 2.250 zł ,2020 – 2.600 zł  
-17 zł -najniższa stawka godzinowa od stycznia 2020 r. Wzrost stawki godzi-

nowej:2017: 13,00 zł., 2018: 13,70 zł., 2019: 14,70 zł., 2020: 17,00 zł.  
-Wysokość odpisu na ZFŚS  od 2015 r. -1093, 93 zł –ustawowa wysokość 

odpisu od 2012r. do  2015 r., -1229,3 zł. –  ustawowa wysokość odpisu do 31 

lipca 2019 r., -1271,2 zł –ustawowa wysokość odpisu na  od 1 sierpnia do 31 

grudnia 2019 r.-1550,25 zł - ustawowa wysokość odpisu  od 1 stycznia 2020 r. 
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