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„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 
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Przypadki śmiertelne koronawirusa w Polsce [31.05.2020]- Cała Polska - 1 064 . 
Podział na województwa:-264 -mazowieckie;-208- śląskie;-153 -wielkopolskie;-104- dolnośląskie;-66 -łódzkie;-47 -opolskie 
46 -kujawsko-pomorskie;-40 -małopolskie;-35 -podkarpackie;-35 -pomorskie;-19 -zachodniopomorskie;-22 -świętokrzyskie 
15 -lubelskie;-9 -podlaskie;-1 -warmińsko-mazurskie;-0 -lubuskie 

- 

Wykryte zachorowania  
 w województwach: 
   31.05.2020 r. 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
4.05.2020 Odmrażanie polskiej gospodarki. 

Od 4 maja 2020 r.  rozpoczał się drugi etap odmrażania polskiej gospodar-
ki. Otwarte zostaną m.in. galerie handlowe, hotele, a od 6 maja będzie 
można posłać dzieci do żłobków i przedszkoli. Wszędzie obowiązywać 
będę jednak zasady bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa. 
Szczegółu II etapu: 
-Otwarcie galerii handlowych.W galeriach obowiązywać będzie ścisły 
reżim sanitarny. Klienci i pracownicy muszą się do niego dostosować.Na 
15m2 powierzchni sklepowej (z wyłączeniem korytarzy) może przypadać 
jedna osoba. Nadal zamknięta pozostaje przestrzeń rekreacyjna ( siłownie, 
sale zabaw dla dzieci) oraz strefy, w których spożywa się posiłki na miej-
scu (jedzenie można kupować tylko na wynos). 
-Otwarcie hoteli i obiektów z miejscami noclegowymi. W hotelach na-
dal ograniczona pozostanie działalność restauracji hotelowych oraz prze-
strzeni rekreacyjnej (tj. siłownie, sale pobytu, baseny). 
-Uruchomienie rehabilitacji. Przywrócone zostają świadczenia opieki 
zdrowotnej, które dotyczą rehabilitacji leczniczej (nie dotyczy to salonów 
masażu). 
-Otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki. Biblioteki, muzea i galerie 
sztuki mogą zostać otwarte, ale decyzja o otwarciu danej placówki należeć 
będzie do organu prowadzącego, który ma ją wcześniej skonsultować z 
sanepidem. 
-Umożliwienie działalności żłobków i przedszkoli – od 6 maja. Decyzję 
o otwarciu placówek podejmą organy prowadzące. Jeśli żłobki i przed-
szkola zostaną otwarte, muszą działać z uwzględnieniem m.in. wytycz-
nych Głównego Inspektora Sanitarnego. Zorganizowana opieka będzie 
skierowana do dzieci pracujących rodziców. 
-Godziny zakupów dla seniorów. Od marca żeby ułatwić życie osobom 
powyżej 65. roku życia, rząd ustanowił godziny dla seniorów, podczas 
których w sklepach i na poczcie mogły przebywać jedynie osoby starsze. 
Początkowo godziny dla seniorów odbywały się w godzinach 10-12 7 dni 
w tygodniu. W ramach pierwszego etapu odmrażania gospodarki zostały 
zredukowane do godzin 10-12 od poniedziałku do piątku. Od 4 maja 
godziny dla seniorów zostaną całkowicie usunięte. Zasadność usunięcia 
godzin dla seniorów wyjaśniono tworzącymi się kolejkami, a co za tym 
idzie utrudnieniem zachowania tzw. dystansu społecznego. 
- Wydłużono czas pracy sklepów budowlanych. Sklepy budowlane do 
tej pory czynne od poniedziałku do piątku będą również czynne również w 
weekendy. 
-Odmrażanie sportu. Od 4 maja – nastąpi udostępnienie boisk i miejsc 
uprawiania sportu na otwartej przestrzeni. Mają być one dostępne dla 
maksymalnie sześciu osób. Dalsze znoszenie obostrzeń sportowych na-
stąpi odpowiednio w trzecim i czwartym etapie. W trzecim etapie zosta-
ną otwarte sale szkolne, hale sportowe – czyli obiekty zamknięte, ale z 
maksymalnie 6-osobowym składem osób grających, uprawiających daną 
dyscyplinę sportową i przy przestrzeganiu rygorów bezpieczeństwa. 
Czwarty etap obejmie te obiekty, które jednocześnie też kojarzą się z 
większą bliskością osób, które ze sobą współpracują lub rywalizują w 
sporcie, jak różnego rodzaju siłownie, sale fitness, także baseny, sport, 
rekreacja i kręgielnie czy inne tego typu miejsca uprawiania sportu. Po-
wrót rozgrywek ligi piłki nożnej i żużla. Rozgrywki ekstraklasy piłkar-
skiej i żużlowej powrócą w IV etapie. Pierwszy mecz ekstraklasy nastąpi 
być może pod koniec maja. 
Decyzje o przejściu do kolejnych etapów – trzeciego i czwartego – 
będą uzależnione od liczby zachorowań na koronawirusa, ale także od 
liczby dostępnych łóżek w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach 
zakaźnych. 

5.05.2020 Zasiłek opiekuńczy do 24 maja 2020 r.  
Od 6 maja 2020 r. mogą być otwierane placówki opieki nad najmłod-
szymi dziećmi – jest to możliwość, nie obowiązek. Jeżeli placówka, do 
której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki 

wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli mimo otwarcia placówki rodzice nie 
zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, 
również dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie im nadal przysługiwał. 
Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 24 maja 
2020 r. 

 

5.05.2020 Nie tylko o płacach w Enea Serwis. 

W Enea Serwis  kontynuowano negocjacje, których celem jest uzgod-
nienie zasad polityki płacowej   w Enea Serwis w 2020 r. Negocjacje 
odbyły się za zasadzie wideokonferencji. Spotkanie rozpoczął prezes  
Ireneusz Rogowski, który po przywitaniu uczestników wideokonferencji 
oddał głos prezesowi Czesławowi Koltermannowi. Cz. Koltermann 
omówił sytuację ekonomiczną Spółki. Przedstawił też działania podjęte 
przez zarząd w ciężkim okresie zamrożonej gospodarki, oraz plany na 
dalsze miesiące tego roku, które umożliwią poprawę sytuacji Spółki. Po 
tym wstępnie prezes Rogowski przedstawił propozycję zarządu -wypłata 
jednorazowego świadczenia w miesiącu maju 2020 r. jako rekompen-
sata braku podwyżki płacy zasadniczej.  Po krótkich negocjacjach 
strony uzgodniły wysokość świadczenia wypłaconego w maju 200 zł., 
oraz ustaliły, że negocjacje będą kontynuowane.  
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
-Zwiększenie rocznego limitu nadgodzin na Pracownika ze 150 do 
250 . Spółka w drugiej połowie roku będzie musiała poprawić wyniki 
poprzez realizację zadań również pierwszego półrocza, będzie to genero-
wało pracę w nadgodzinach. Dlatego zarząd zaproponował uzgodnienie w 
sprawie zmiany  POROZUMIENIA O STOSOWANIU ZAKŁADOWE-
GO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY uwzględniającego zapis mówią-
cy o rocznym limicie nadgodzin na Pracownika -250. Strona związkowa 
rozumiejąc ciężką sytuację związaną z pandemią, jest skłonna wyrazić 
taką zgodę, ale tylko na 2020 r. , nie zmieniając zapisów wyżej przywoła-
nego porozumienia. 
-Zarządzanie Przez Cele (ZPC). Kolejny już raz strona pracodawcy 
przedstawiła temat Regulaminu ZPC. Strona związkowa kolejny raz pod-
kreśliła, że do tego tematu można wrócić po uporządkowaniu spraw zwią-
zanych z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. 
-Wybory Przedstawicieli Załogi do Zarządu i Rady Nadzorczej Enea 
Serwis. Pandemia wstrzymała zaplanowane na 18 marca 2020 r. wybory. 
Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej podjęto decyzję, że wyżej 
wymienione wybory odbędą się 20 maja 2020 r. (z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa). 
-Środki ochrony osobistej. W niektórych komórkach brakuje maseczek 
ochronnych. Poinformowano nas, że maseczki są dostępne w limitach: 
elektromonterzy 5sztuk, pozostali Pracownicy -2 sztuki.  
 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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5.05.2020 Nowa umowa programowa między  
Solidarnością a Prezydentem RP 

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) od-
była się uroczystość podpisania nowej umowy programowej przez  
prezydenta Andrzeja Dudę i przewodniczącego NSZZ "Solidarność" 
Piotra Dudę. Poprzednia umowa programowa pomiędzy Solidarnością a 
wówczas kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą została podpi-
sana dokładnie pięć lat temu 5 maja 2015 r. (zdjęcie poniżej) 

Przewodniczący KK poinformował, że nowa umowa programowa jest 
kontynuacją dokumentu podpisanego w 2015 r. Zaznaczył, że  
pięcioletnia współpraca Solidarności z Andrzejem Dudą wychodziła 

poza ramy umowy programowej. "Przez te pięć lat zawsze mogliśmy w 
trudnych sytuacjach liczyć na pana prezydenta" - oświadczył Piotr  
Duda. Przewodniczący przypominał, że obniżenie wieku emerytalnego 
było najważniejszym punktem umowy programowej z 2015 r. "W tym 
punkcie także były wpisane emerytury stażowe - w punkcie umowy pro-
gramowej, ale także w tym projekcie prezydenckim. Ale nie znalazło to 
przychylności większości parlamentarnej tak się, delikatnie mówiąc, wy-
rażę. Dlatego w nowej umowie programowej konsekwentnie wpisujemy i 
dzisiaj z panem prezydentem podpiszemy emerytury stażowe" - mówił. 

W tym kontekście szef Solidarności wskazywał, że w tegorocznych wybo-
rach prezydenckich kandydują osoby, które "uczestniczyły w tym złym 
procederze, który podniósł wiek emerytalny". "Szczególnie brylował wte-
dy pan minister Kosiniak-Kamysz" - przypominał przewodniczący Duda. 
Ponadto, jak przekazał szef Solidarności, w nowej umowie programowej 
znajdzie się kwestia dodatku solidarnościowego. "To my, od samego 
początku przy +tarczy jedynce+ mówiliśmy, że trzeba zwiększyć zasiłek 
dla bezrobotnych, tych którzy będą tracić pracę z powodu pandemii. To 
dzisiaj będzie wpisane w tym dokumencie" - podkreślił. 
Piotr Duda przekazał, że w dokumencie znajdzie się także punkt potwier-
dzający promocję układów zbiorowych pracy. 
"Jeżeli chcemy utrzymać wszystkie uprawnienia i rozwiązania propra-
cownicze, i to, że nie będzie liberalizowane prawo pracy, to jest tylko je-
den człowiek, który może nam dać tę gwarancję. I to jest obecny prezy-
dent Andrzej Duda" - oświadczył szef KK. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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6.05.2020 Wideokonferencja w Enea Operatorze. 

Na kolejnej wideokonferencji spotkały się strony dialogu społecznego 
w Operatorze. Niestety tym razem były duże problemy techniczne, które 
utrudniały łączność wszystkim uczestnikom spotkania. Podsumowano 
najważniejsze zdarzenia jakie miały miejsce od ostatniego spotkania 24 
kwietnia 2020 r. Tematy poruszane na spotkaniu: 
1.Sytuacja w Operatorze. Przedstawiono nam  aktualną sytuację,  podjęte 
działania oszczędnościowe oraz możliwe scenariusze ( w tym również i te 
czarne). Jest coraz więcej znaków zapytania i wiele niepewności. Koszty 
pracownicze będą obniżane po wykorzystaniu wszystkich innych (w 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi)  Powoli będą przywracane 
prace eksploatacyjne związane z „odmrażaniem gospodarki”. W naj-
większym zakresie dotyczyć to będzie obszarów o najniższej zachoro-
walności (LUBUSKIE). Decyzje będą podejmowali Dyrektorzy Oddzia-
łów. Zaległe urlopy-podjęta uchwała kierująca pracowników na urlopy  
dotyczy urlopów starszych niż te  z 2019 r. Prośba o jak najszybsze wyko-
rzystanie urlopów za 2019. Terminy urlopów muszą brać pod uwagę cią-
głości pracy danej komórki organizacyjnej. Decyzje strategiczne będą 
zapadały na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea.  Strona społeczna bar-
dziej optymistycznie patrzy w przyszłość, i ma nadzieję, że szybko 
powrócimy do normalnej pracy. Liczmy na to, że „czarne scenariusze” 
się nie sprawdzą.   
2.Podziękowania za dotychczasową pracę. Kolejny raz na nasze ręce 
złożono podziękowania dla całej załogi za zaangażowanie w wykonywanie 
swoich obowiązków w tym ciężkim czasie. 
3.Otoczenie prawne. Przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy 
dotyczące walki z Pandemią i „odmrażaniem gospodarki”. W miarę 
możliwości informacje takie będą przekazywane na pocztę elektroniczną 
wszystkich Pracowników. 
4.Koronawirus -analiza Operatora. Niestety mamy kolejny  przypadek 
zakażenia w Operatorze w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz w  
budynku Dyrekcji Oddziału. Zdezynfekowano cały budynek, odizolowa-
no Pracowników mających kontakt z zakażoną osobą. Zachowane zostały 
wszystkie procedury zalecane przez Sanepid. Środki ochronne w całym  
Operatorze dostępne w pełnym zakresie. 
 

7.05.2020 Negocjacje w Enea Pomiary 
W Enea Pomiary zgodnie z postanowieniem z ostatniego spotkania płaco-
wego o kontynuacji tych rozmów w maju, doszło do spotkania stron dialo-
gu w tej Spółce. Celem rozmów  było ustalenie polityki płacowej w bie-
żącym roku. 
Spotkanie oczywiście odbyło się za pomocą wideo-konferencji co znacznie 
utrudniło komunikacje. Sytuacje ekonomiczną spółki omówił prezes 
Aleksander Wilski, poinformował stronę społeczną iż w dalszym ciągu 
Spółka ponosi straty wynikające  między innymi z wstrzymanej windy-
kacji oraz wykonywanej w ograniczonym zakresie wymiany legaliza-
cyjnej liczników. Poinformował też stronę społeczną, że wobec niezależ-
nych czynników od zarządu, Spółka nie jest wstanie wygenerować  
funduszy, które mógłaby przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń, lub jedno-
razową nagrodę, która byłaby rekompensatą za brak wzrostu płac  
zasadniczych w 2020 r.  
   
Zarząd Spółki zaproponował kolejne spotkanie za około miesiąc.  
Ustalenie wysokości rekompensaty dla Pracowników zależne będzie od 
sytuacji finansowej  ENEA Pomiary po 5 miesiącach 2020 r. 
Omówiono jeszcze sprawę uporządkowania pod względem formalno-
prawnym ZUZP, oraz temat niewykorzystanych przez pracowników 
zaległych urlopów. 
Strony ustaliły, że kolejne spotkanie na dzień 15 czerwca  2020 na godz. 
9.00.  
 

8.05.2020 r. Enea i Energa przedłużają okres  
prowadzenia analiz ws. Ostrołęki C  

Enea i Energa przedłużają okres prowadzenia analiz dotyczących budowy 
nowego bloku Ostrołęka C o ok. miesiąc - poinformowała Energa w  
komunikacie.  
"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku 
oraz raportu bieżącego nr 11/2020 z 23 lutego 2020 roku Zarząd Spółki 
Energa informuje, że w dniu 7 maja 2020 roku spółki Energa SA i Enea 
S.A. - dalej łącznie Sponsorzy - postanowili o przedłużeniu okresu prowa-
dzenia analiz dotyczących dalszych działań w projekcie budowy Elek-
trowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW, które zgodnie z pierwotnymi 
założeniami Sponsorów miały zakończyć się do 7 maja 2020 roku" -  
napisano w komunikacie. 
"Sponsorzy zakładają, że prace w ramach analiz potrwają jeszcze około 
miesiąca" - napisano. 
Pod koniec kwietnia na konferencji prasowej poświęconej przejęciu Energi 
przez Orlen, prezes paliwowego koncernu Daniel Obajtek zapewnił, że 
inwestycja w Ostrołęce będzie kontynuowana. 
"Analizujemy sytuację i sądzę, że w ciągu miesiąca przedstawimy naszą 
wizję tej inwestycji" - powiedział Obajtek.  
Zaznaczył, że Orlen pracuje nad dostosowaniem inwestycji Energi do wła-
snej strategii. Zaznaczył, że szereg z nich na pewno będzie realizowanych. 
Wymienił tu projekty elektrowni gazowych w Grudziądzu czy w Gdańsku. 
Jak przypomniał, PKN Orlen chce inwestować w morską energetykę wia-
trową, którą takie źródła uzupełniają jako regulacyjne.  
Zgodnie z komunikatem Energi z lutego br. analizy dotyczące Elektrowni 
Ostrołęka C miały zakończyć się 7 maja br. W komunikacie opubliko-
wanym wówczas pisano, że spółki Energa i Enea podpisały uzgodnienie 
na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad Projektem Ostrołęka 
C. O przeprowadzeniu tych analiz - przypomniano - spółki postanowiły w 
podpisanym 13 lutego 2020 r. "Porozumieniu Dotyczącym Dalszych Dzia-
łań w Projekcie Ostrołęka C". 
W połowie lutego spółki Enea i Energa, mające po 50 proc. udziałów w 
projekcie budowy 1000 MW bloku na węgiel kamienny Ostrołęka C ogło-
siły zawieszenie finansowania inwestycji na 90 dni. W związku z tym 
wykonawcy otrzymali polecenie zawieszenia wszystkich prac w ramach 
kontraktu na budowę Ostrołęki C.  
 

8.05.2020  Koniec sporu zbiorowego  
w Enea Oświetlenie. 

Brak uzgodnień dotyczących ustalenia polityki płacowej w 2020 r. oraz 
przeciągające negocjacje w Enea Oświetlenie (EO) zmusiły stronę spo-
łeczną do zgłoszenia żądania płacowego. 
Zarząd EO nie zrealizował żądania w wyznaczonym przez stronę związ-
kową terminie i w związku z tym zaistniał spór zbiorowy w tej Spółce. 
Strona pracodawcy zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbioro-
wych o sporze zbiorowym o charakterze płacowym i poinformowała 
Państwową Inspekcję Pracy i wyznaczyła termin rokowań na 8 maja 
2020 r. 
Na rokowania w trybie mieszanym (wideokonferencja i osobiście w  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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siedzibie Spółki) stawiły się strony dialogu społecznego w Enea Oświetle-
nie. W charakterze doradcy NSZZ Solidarność w rokowaniach uczest-
niczył również Szef Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ 
Solidarność Mieczysław Jurek.  Pierwsza tura rokowań doprowadziła do 
zbliżenia stanowisk stron i po 1,5  godzinnych negocjacjach  doszło  do 
zawarcia porozumienie płacowego kończącego spór zbiorowy. Uzgod-
niono podwyżkę płacy zasadniczej od czerwca 2020 r. o 200 zł. oraz 
jednorazową rekompensatę braku podwyżki za pierwsze pięć miesięcy 
2020 r. (1200 zł.) 
 

9.05.2020 Piąty przypadek  
koronowirusa w GK Enea. 

Pozytywny wynik testu otrzymał pracownik Enei, który od 13 marca 
pracuje zdalnie, w trybie home-office i od ośmiu tygodni nie miał bez-
pośredniego kontaktu z innymi pracownikami spółki. Chory czuje się 
dobrze i obecnie przebywa w domu. 
Zdarzenie to nie wpływa na bieżące funkcjonowanie i ciągłość działania 
Grupy Enea, nie ma również konieczności kierowania innych pracowni-
ków Enei na kwarantannę. Cały czas na bieżąco sytuację w całej Grupie 
oraz poszczególnych spółkach monitorują sztaby kryzysowe. Grupa reagu-
je i działa zgodnie z obowiązującymi procedurami.  
W tym tygodniu zanotowano też drugi przypadek zakażenia koronawi-
rusem w Enei Operator. Osoba, u której zdiagnozowano COVID-19 
pracuje w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz. Obecnie czuje się dobrze. 
Pracownicy, którzy mieli z nią kontakt zostali skierowani przez praco-
dawcę na 14-dniową kwarantannę. 
Sytuacja ta nie wpływa na bieżące funkcjonowanie i ciągłość działania 
Enei Operator, także bydgoskiego oddziału. Wdrożono procedury, które 
mają uchronić pozostałych pracowników przed ryzykiem zarażania, 
m.in. odizolowano pracowników, również innych spółek Grupy, mają-
cych kontakt z osobą, u której stwierdzono COVID-19. Zarząd spółki na 
bieżąco monitoruje sytuację w spółce i reaguje zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, pozostając w kontakcie z odpowiednimi służbami. 
Jednocześnie dobre wiadomości napłynęły z Enei Wytwarzanie. Pra-
cownik tej spółki, o zakażeniu którego wcześniej informowaliśmy, jest już 
w pełni zdrowy. Osoba ta przeszła testy dwukrotnie, a ich wyniki oka-
zały się negatywne. Ozdrowieniec jest obecnie na urlopie. 
Z 5 przypadków zakażania, po dwa wystąpiły w  Enea Wytwarzanie i 
Enea Operator oraz jeden w Enea. 
 

11.05.2020 Wsparcie psychologiczne  
w czasie pandemii. 

Każdy z nas znalazł się w nieznanej dotychczas sytuacji. Lęk przez 
epidemią i życie w nowej rzeczywistości mogą okazać się sporym wy-
zwaniem i generować silny stres, który może przekładać się na nasze 
życie nie tylko zawodowe, ale i prywatne. Może być potrzebna pomoc 
psychologiczna dla każdego, kto zmaga się z niepokojem i zaburzeniami 
emocjonalnymi, wywołanymi kryzysem społecznym, zdrowotnym i  

gospodarczym. W tym celu, dla Pracowników Grupy Enea powstała 
specjalna infolinia, dzięki której można anonimowo swobodnie poroz-
mawiać i poradzić się psychologów oraz psychoterapeutów z zewnętrz-
nej organizacji. 

13.05.2020 Wideokonferencja w Enea Operatorze 

Strony dialogu społecznego w Enea Operatorze spotkały się na  
wideokonferencji poświęconej analizie aktualnej sytuacji Spółki. Prezes 
Andrzej Kojro nawiązał do odmrażania gospodarki i działalności Operato-
ra. Sukcesywnie będą luzowane poszczególne komórki organizacyjne, z 
zachowaniem wymogów bezpiecznej pracy w czasie pandemii. 
Dyr. Waldemar Borowiak i prezes Józef Aleszczyk zapoznali uczestni-
ków spotkania z przychodami planowanymi i aktualnie osiąganymi. 
Powoli widać pewne symptomy poprawy wynikające z odmrażania 
gospodarki. Prognozowanie co nas może jeszcze czekać w drugim półro-
czu, jest „wróżeniem z fusów”. Sytuacja w głównej mierze zależeć będzie 
od tego jak szybko poradzimy sobie z koronawirusem. Dostosowując 
się do obecnej sytuacji Spółka podjęła wiele działań oszczędnościowych. 
Oszczędzanie na kosztach Pracowniczych pozostawiono na koniec tych 
działań. Zarząd analizuje  potrzebę sięgnięcia i po te oszczędności. Pozo-
stali obecni na spotkaniu członkowie zarządu nawiązali do wcześniejszych 
wystąpień i podkreślili, że najważniejsze dla nich jest zachowanie miejsc 
pracy. Zdaniem strony pracodawcy największymi  Pracowniczymi ele-
mentami kosztowymi, które można czasowo zawiesić są: -Umowa spo-
łeczna, Porozumienie płacowe z 2020 r., -Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. Strona pracodawcy porównała świadczenia zawarte w tych doku-
mentach do tych wynikających z Kodeksu Pracy. Przedstawiono nam 
nawet wirtualne oszczędności. Decyzje w tematach Pracowniczych będą 
zapadały na szczeblu Grupy Kapitałowej Enea. Zarząd ma świadomość, 
że wymagać to będzie uzgodnień z przedstawicielami załogi.  
Strona związkowa odniosła się to tych informacji. W czasami emocjonal-
nych wystąpieniach podkreśliliśmy, że ze strony pracodawcy przedstawio-
no nam tylko „czarne scenariusze”, nie uwzględniając działań rządu 
RP (kolejne etapy odmrażania gospodarki).  Sytuacja w kraju ulega po-
prawie, i efekty powinny być odczuwalne również dla energetyki. Dys-
kusja na temat możliwych scenariuszy trwała prawie trzy godziny. 
Podkreśliliśmy, że posiadamy argumenty do obrony uprawnień pra-
cowniczych i będziemy ich bronić. Zasugerowaliśmy nie  podejmowanie 
przez pracodawców jakichkolwiek  działań naruszających prawo pra-
cy-grozić to będzie powstawaniem sporów zbiorowych. Strona społecz-
na oczekuje na ogłoszenie wyników GK Enea ( 4 czerwca 2020-wyniki za 
2019 r, i 18 czerwiec wyniki za I kwartał 2020 r.).  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

str. 5  Pod Napięciem 215 / 5 / 2020 

http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2346/wsparcie_psychologiczne_w_czasie_pandemii.html
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2346/wsparcie_psychologiczne_w_czasie_pandemii.html


 
Strona społeczna zaniepokojona jest brakiem spotkań w czasie pande-
mii z zarządem kluczowej w GK Enea Spółki -Enea S.A. Zarząd Opera-
tora zdementował pogłoski o zakażeniu koronawirusem „mamusi”.   
W końcowej części spotkania  przedstawiono nam otoczenie prawne w 
jakim wszyscy funkcjonujemy. Zapoznano nas z założeniami „Tarczy 
3.0” oraz kolejnymi etapami odmrożenia gospodarki.  

Korzystając z obecności stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
(ZUZP) Dyr. Katarzyna Jarzębińska poprosiła o obiegowe podpisanie 
uzgodnionej treści Protokołu dodatkowego nr 13 ( taryfikator kwalifika-
cyjny)  Zapoznano nas również z treścią projekt Protokołu dodatkowego 
nr 14 ( załącznik -nielegalny pobór). 
Przedstawiono nam aktualne statystyki dotyczące koronawirusa w  
Operatorze. Zarząd podjął decyzję o dodatkowym zakupie 14 tys. mase-
czek  ( po 3 na Pracownika), które będą sukcesywnie dystrybułowane. 
Wideokonferencja przejdzie do historii jako jedna z najdłuższych 
(trwała 3,5 godziny). 
 

14.05.2020 III etap odmrażania gospodarki 

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z 
koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z 
usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. 
Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasa-
żerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy 
bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom 
ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawo-
wych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie 
jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni! 
Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap zno-
szenia ograniczeń: 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA– otwierane salony kosmetyczne i 
fryzjerskie oraz restauracje. Od 18 maja będziemy mogli: skorzystać z 
usług kosmetyczek i fryzjerów,  zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a tak-
że w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicz-
nej).  Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, 
jak i w ogródku restauracyjnym. Pełne otwarcie branży gastronomicznej 
musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sani-
tarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te 
zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych 
branż. Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:-obowiązek 
noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, 
a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);-używanie ręczni-
ków jednorazowych, gdy jest to możliwe;-przyjmowanie klientów po 
wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! 
Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni. Wśród wymogów i 
zaleceń dla gastronomii są m.in.:-limit osób w lokalu (na 1 osobę musi 

przypadać co najmniej 4 m2);-dezynfekcja stolika po każdym kliencie;-
zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być 
odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatko-
wo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;-
zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach; -
noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu 
gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli 
siedzą już przy stolikach. 
ŻYCIE SPOŁECZNE – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsul-
tacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej. OPIEKA I 
EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca).Zmianie ulegnie 
obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić 
zajęcia:-praktyczne w szkołach policealnych,-rewalidacyjno-
wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewa-
lidację. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytu-
cje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. 
schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowisko-
we.  Od 25 maja umożliwimy prowadzenie: zajęć opiekuńczo-
wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Uwaga! Zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. 
Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależno-
ści od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształce-
nie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształce-
nia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szcze-
góły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół. Konsultacji z nauczycie-
lami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z 
przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odby-
wać się indywidualnie lub w małych grupach. Ważne! Przedłużony zasiłek 
opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.  Od 1 czerwca – konsultacje w 
szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przed-
miotów.  Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły 
wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna! 
TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja).Podwyższony limit pasażerów 
w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, 
metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. 
Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z 
tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?  Tyle, ile wynosi połowa miejsc sie-
dzących (tak jak obecnie),lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich 
miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc 
siedzących musi pozostać wolna). Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 
miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie 
może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi po-
zostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób. 
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja) Zmniejszono również re-
strykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania 
kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 
maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 
m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2. 
SPORT (od 18 maja). Zwiększono limity osób, które mogą ćwiczyć na 
otwartych obiektach sportowych:-na stadionach, boiskach, skoczniach, 
torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 
2 trenerów);-na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mo-
gą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Uwaga! Wprowadzo-
no także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzie-
lone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę 
buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób 
+ 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą 
przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów). 18 maja umożliwi-
my także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach 
sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:-12 osób + trener (w 
obiektach do 300 m2),-16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 
m2),-24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),-32 osoby + 
3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2). Ważne! W obiektach za-
mkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza 
WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń. 
KULTURA (od 18 maja) Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świe-
cie kultury. I tak możliwe będą m.in.:-działalność kin plenerowych (w tym 
samochodowych),-wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnie-
niem rygorów sanitarnych),-wznowienie nagrań fonograficznych i audio-
wizualnych w instytucjach kultury,-indywidualne zajęcia na uczelniach 
artystycznych,-wznowienie prób i ćwiczeń. 
UCZELNIE (od 25 maja) Przywrócono możliwość prowadzenia na uczel-
niach:-zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),-zajęć, 
które nie mogą być realizowane zdalnie. Powrót do zajęć dotyczy również 
kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i cen-
trum symulacji medycznej.Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe 
wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce 
zostanie przekazane do konsultacji. 
KONTROLE NA GRANICY- przedłużone do 12 czerwca. Przedłużono 
kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i 
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Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak 
dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miej-
scach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotni-
skach. 
Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa. Stopnio-
we znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych za-
sad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą na-
szego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczegól-
nie? Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicz-
nej. Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych. Pra-
cuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe. Zostań w domu, jeśli możesz. 
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. 
Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki. 
 

15.05.2020 Otwieranie BOK-ów w Enea Centrum. 

18.05.2020r zostają otwarte wszystkie Biura Obsługi Klientów (BOK) 
w Enea Centrum, które zostały  zamknięte dla klientów 13 marca 2020 
r. W BOK-ach obsługiwani będą wyłącznie Klienci, którzy wcześniej 
umówią się na wizytę poprzez stronę internetową lub przez infolinię. 
Pozwoli to zarządzić ruchem, umożliwić Pracownikom bezpieczne wyko-
nywanie obowiązków służbowych i uniemożliwi powstawaniu kolejek. 
Wszystkie Biura zostały zaopatrzone w plexi oddzielające  
Pracowników od Klientów. Tym samym po czasie jest wreszcie 
 pozytywna odpowiedź na nasze pismo z 5 marca 2020 r.   

Dodatkowo zakupiono środki ochrony w postaci: przyłbic, maseczek, 
rękawiczek i płynów do dezynfekcji dla pracowników i Klientów. Po-
nadto ustalono, że Pracownicy mają prawo odmówić obsługi Klientowi, 
który wykazuje objawy choroby. 
W czasie, kiedy BOK-i były zamknięte, zdalnie udzielono pomocy ponad 
trzystu tysiącom klientów. Przez ten czas zawierano umowy, przepisy-
wano liczniki i udzielano informacji w wielu innych sprawach związa-
nych z energią elektryczną.  
Enea nadal zachęca do korzystania ze zdalnego kanału kontaktu, jakim 
jest Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. 
 

18.05.2020  Plany restrukturyzacji  
energetyki i górnictwa. 

Ministerstwo Aktywów Państwowych  przygotowuje dwa równoległe pro-
gramy. Jeden z nich dotyczy restrukturyzacji energetyki. On praktycz-
nie jest gotowy - powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Jacek Sasin, 
wicepremier, minister aktywów państwowych.  
Według Jacka Sasina program ten w najbliższych dniach zostanie omó-
wiony na posiedzeniu rządu. 
„Na teraz mogę powiedzieć tyle, że w tym modelu nie ma pomysłu, by 
konsolidować górnictwo z energetyką. To są jednak odrębne byty i tak 
powinno pozostać” - powiedział cytowany przez gazetę Sasin.  
"Jeszcze w lutym Jacek Sasin zdawał się sugerować coś innego. Już wte-
dy rosły zwały węgla i związkowcy w PGG oskarżali energetykę, że nie 
odbiera zamówionego surowca. Wicepremier mówił wówczas, że trzeba 
poważnie rozważyć cały model funkcjonowania energetyki i trudno przy 
tym uciec od pytania o miejsce górnictwa. Czy model organizacji rynku, w 
którym funkcjonują cztery podmioty energetyczne i niezależnie od niego 
również spółki węglowe, to jest model właściwy do tych wyzwań, które 
przed nami stoją? - pytał" - przypomina "DGP". 
Gazeta podkreśla, że łączenie z kopalniami to ostatnia rzecz, jakiej 
chcieliby szefowie energetycznych koncernów; jak wskazuje, oni życzyli-
by sobie raczej odwrotnego kierunku - pozbycia się udziałów w PGG 
(mają je Enea, przejęta przez Orlen Energa i PGE) lub pozbycia się 
kopalń obciążających wyniki, jak w przypadku Tauronu. Przypomina po-
nadto, że 30 kwietnia prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech  
Dąbrowski powiedział w wywiadzie dla Bloomberga, że rozsądną opcją 
byłoby umieszczenie w jednej państwowej spółce aktywów węglowych 
energetyki. O możliwość utworzenia tzw. Polskiego Węgla i przekazania 
do takiej spółki wybranych energetycznych bloków węglowych pytany był 
też w czwartek prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. "Co do zasady należy 
zgodzić się z koncepcją polegającą na tym, aby grupy energetyczne mogły 
coraz bardziej dostosowywać się do megatrendów oraz regulacji, w szcze-
gólności zielonego ładu. Oznacza to z jednej strony inwestowanie w OZE, 
a z drugiej zmniejszanie posiadania aktywów takich jak bloki węglowe. I 
w tym kontekście grupa Tauron w sensie kierunkowym przychylałaby się 
do tego" - powiedział. 
 

18.05.2020-100 lecie  
urodzin JP II 

Mija 100 lat od narodzin Karola Wojtyły, 
dziś św. Jana Pawła II.  
Nasz Wielki Rodak przyszedł na świat w 
1920 roku, kiedy bolszewicy szli na Warsza-
wę. Jak sam wspominał, nosił "w sobie od 
urodzenia wielki dług w stosunku do tych, 
którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i 
zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem". 
Chrzest święty Karol Wojtyła otrzymał 20 
czerwca 1920 roku w kościele parafialnym 
pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w 
Wadowicach z rąk ks. Franciszka Żaka, 
kapelana wojskowego.  
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Rodzice nadali mu imię Karol, na cześć 
ostatniego cesarza Austrii, Karola Habs-
burga. Jego matką chrzestną była Maria 
Wiadrowska, siostra matki, zaś ojcem 
chrzestnym szwagier matki Józef  
Kuczmierczyk. 
 
Na zdjęciu po lewej –mały Karol z mamą 
Emilią 1920 r. 

 
Papież miał świadomość, że dar życia 
zawdzięcza nie tylko Bogu i swoim ro-
dzicom Emilii i Karolowi, ale także tym, 
którzy w 1920 roku stanęli do walki o 
wolną Polskę. Świadectwem tego są jego 
słowa wypowiedziane w czasie siódmej 
pielgrzymki do ojczyzny, 13 czerwca 
1999 roku na cmentarzu poległych w 
wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku w 

Radzyminie. "Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym cza-
sie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od uro-
dzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z 
najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmenta-
rzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięczno-
ścią, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem" - powiedział. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 la-
tach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym pa-
pieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, 
co do długości w dziejach Kościoła.  Już sam wybór Karola Wojtyły na 
papieża był wydarzeniem bez precedensu. 16 października 1978 roku, po 
raz  pierwszy powierzono kierowanie Kościołem osobie pochodzącej 
spoza Włoch. Wynik konklawe Polacy przyjęli z niedowierzaniem, ale 
też z wielką radością i nadzieją. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1979 
roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, uwierzyli, 
że mogą odrzucić komunizm i odmienić swój los. 
” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. - to wła-
śnie te słowa, wypowiedziane przez Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa 
w Warszawie były pierwszym przyczynkiem do upadku komunizmu w 
Polsce. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, 

który za Jego wstawiennictwem dokonał się w Polsce, nasz Związek 
mógłby nigdy nie powstać.  

W wydanej w 1987 r. Encyklice „Sollicitudo rei socialis” nawiązująca do 
spraw społecznych, JP II między innymi:  
„Solidarność, to mocna i trwała wola angażowania się na rzecz dobra 
wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego” 

Polacy i Polska stanowili bardzo ważną część życia św. Jana Pawła II, 
który w audiencji do rodaków z okazji 20. rocznicy pontyfikatu w 1998 
roku wyznał: "Sprawy mojej ojczyzny zawsze były i są mi bardzo bliskie. 
Wszystko, co przeżywa mój naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. 
Dobro ojczyzny uważam za moje dobro" 
Polska była krajem, który papież odwiedzał najczęściej. Do ojczyzny od-
był dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesła-
niem, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji religijnej i poli-
tycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako naro-
dowe rekolekcje, a w spotkaniach z papieżem uczestniczyły miliony osób. 
Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i 
wzajemnego szacunku.  

 

 2.06.1997 r. Papież zawitał też do Gorzowa Wlkp. ( zdjęcie powyżej )
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Wizyta duszpasterska w Gorzowie Wlkp. (zdjęcie powyżej) odbyła się w 
ramach  
VI pielgrzymki do Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II. 
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” 
Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. W czasie tych 
11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów 
Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, 
Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. Papież podczas kilkugodzinnej 
wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu przy ko-
ściele Pierwszych Męczenników Polski na „Manhattanie” (szacuje się, 
że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-największe zgromadzenie i najważ-
niejsze wydarzenie w historii miasta). 28 marca 1998 r. Papież Polak 
został Honorowym Obywatelem Gorzowa Wlkp. - pierwszym w  
powojennych dziejach miasta. 

 
Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie przemierzając cały świat i 
głosząc Ewangelię. Odwiedził 129 narodów. Napisał 14 encyklik, w 
których w nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie naucza-
nie,14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apo-
stolskich i 31 Motu Proprio. 
W czasie 26 lat pontyfikatu zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 
kardynałów, w tym 5 Polaków i 2,5 tys. biskupów; wyświęcił ponad 2 
tys. księży; beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował. 

2 kwietnia 2005 o 
godz.21.37 przestało bić 
serce  Jana Pawła II. Po 
śmierci Papieża Polaka nic 
już nie było takie sa-
mo .Czas pomiędzy śmier-
cią a pogrzebem JP II wy-
zwolił w Polakach dawno 
niespotykaną jedność w 
bólu po śmierci Wielkiego 
Polaka .Czas ten pod wie-
loma względami przypo-
minał czasy sierpnia 1980 

r. (narodziny NSZZ Solidarność). 

1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został bea-
tyfikowany przez Benedykta XVI. . Od 
tego momentu jego kult stał się dozwolony 
w Rzymie i w Polsce.  
 
W 2013 roku Papież Franciszek uznał cud 
uzdrowienie Kostarykanki Floribeth Mora 
Diaz za wstawiennictwem Jana Pawła II. 
Kanonizacja odbył się 27 maja 2014 w 
Rzymie. 
 
Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam 
bardzo wysokie wymagania , bo głęboko 
wierzył w człowieka. Własnym życiem naj-
lepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka 
obdarzona wielką pracowitością i wolą wy-
pełnienia swego posłannictwa.  

Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią NSZZ Solidarność. Jego 
pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy Kościoła i świata.  
Bez Niego nie dokonałaby się przemiana Europy. Nie byłoby   
„Solidarności”. Nie runąłby mur berliński. Nie byłoby " aksamitnej 
rewolucji".  

2003 r. Pielgrzymka Solidarności do Watykanu. 
Podczas dziewięciu pielgrzymek do Ojczyzny mogliśmy uczestniczyć w 
narodowych rekolekcjach prowadzonych przez Jana Pawła  
Wielkiego .  
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Co z tych rekolekcji zostało dzisiaj ?  
Czy dzisiejsza  Polska pamięta  o naukach JP II?  

19.05.2020 Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka  
wyłącznie w technologii opartej na paliwie gazowym  

PKN Orlen stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku 
źródeł nisko i zeroemisyjnych. Deklaruje wstępną gotowość do zaanga-
żowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem 
wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym.  
 
"Zgodnie z zapowiedziami i porozumieniem ze Skarbem Państwa trwają 
analizy dotyczące m.in. warunków kluczowych inwestycji Grupy Energa. 
Widzimy duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, 
które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie może-
my jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regula-
cyjnej Unii Europejskiej. Wszystkie projekty, które realizujemy w Grupie 
Orlen muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą 
konkurencyjność na wymagającym rynku. Inwestycja w Ostrołęce będzie 
realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej.  

Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i  
zeroemisyjnych" - mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen. 
Finalną decyzję PKN Orlen, dotyczącą inwestycji w Ostrołęce, poprzedzą 
rozmowy ze spółkami Enea i Energa - właścicielami projektu - doty-
czące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu. Znaczenie 
źródeł nisko i zeroemisyjnych będzie rosło w związku z restrykcyjną poli-
tyką klimatyczną na świecie. Realizacja jej założeń jest procesem długofa-
lowym, który będzie łączył transformację sektora wytwarzania w Unii 
Europejskiej z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetyczne-
go. Oznacza to stopniowe zmiany w miksie wytwarzania, w którym 
nowe źródła mogłyby efektywnie pracować nawet 25 lat, będąc jedno-
cześnie źródłami niskoemisyjnymi. 

 
 

20.05.2020  
Odpisy  

dotyczące  
Elektrowni 
Ostrołęka  

obniżą wynik 
netto GK Enea 

za 2019 r.  
 
 

Zarząd Enei poinformował, że 19 maja powziął informację od spółki 
Elektrownia Ostrołęka, realizującej projekt budowy elektrowni Ostrołęka 
C, o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w 
wysokości 1 027,3 mln zł. W związku z tym Grupa dokona odpisu aktu-
alizującego wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka oraz odpi-
su udzielonych jej pożyczek.  
Zarząd Enei podjął 19 maja decyzję o dokonaniu odpisu aktualizują-
cego wartość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka w swoim jednost-
kowym sprawozdaniu oraz skonsolidowanym sprawozdaniu GK Enea. 
Szacowana wartość odpisu wyniesie ok. 455,3 mln zł w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym Enei za 2019 r. i ok. 435,2 mln zł w skonso-
lidowanym sprawozdaniu finansowym GK Enea za 2019 r.  
Zarząd Enei podjął również decyzję  Szacowany wpływ tych odpisów na 
jednostkowy zysk netto okresu sprawozdawczego Enei za 2019 r. wy-
niesie ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto 
okresu sprawozdawczego GK Enea za 2019 r.  
Powyższe zdarzenia mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu 
zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za rok 
2019. Po uwzględnieniu odpisu, wartość inwestycji wycenianych metodą 
praw własności w odniesieniu do udziałów Elektrowni Ostrołęka, zarówno 
w skonsolidowanym, jak i jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej, wyniesie 0 zł.  
Jednocześnie Enea informuje, że wysokość wskazanego odpisu może ulec 
zmianie, a jego ostateczna wartość oraz jej ostateczny wpływ na pozycje i 
wskaźnik zostanie zaprezentowana w stosownych raportach okresowych. 

 

 21.05.2020 Pracownicy Enea Serwis wybierali  
swoich przedstawicieli do władz Spółki. 

18 marca 2020 r. miały się odbyć wybory Członka Zarządu i dwóch 
członków Rady Nadzorczej Enea Serwis. Pandemia koronawirusa spo-
wodowała przesuniecie terminu wyborów. Ostatecznie Pracownicy Enea 
Serwis wybierali swoich przedstawicieli do władz Spółki 20 maja 2020 
r. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania -619 w wyborach wzię-
ło udział 462 Pracowników to jest 74,64 %. 
Wybory do Zarządu: 
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych: 

1.Bogusławski Piotr -268 (na zdjęciu po lewej) 
2.Jędrzejczak Krzysztof -171 
Wymaganą większość ponad 50 % ważnych 
głosów uzyskał Piotr Bogusławski, i tym  
samym został wybrany do Zarządu Enea  
Serwis. GRATULUJEMY 
Wybory do Rady Nadzorczej: 
Poszczególni kandydaci uzyskali następującą 
liczbę głosów ważnych: 
1.Berlik Krzysztof-108,   2.Dąbrowska Renata -
89,   3.Jakubowski Jacek-168,    4.Kotowicz  

Łukasz-40,    5.Pertkiewicz Izabela-71,     6.Straszewska  
Katarzyna -54 ,   7.Witucki Maciej -141 
Żadna z w/w osób nie uzyskała wymaganej większości ponad 50 % 
ważnych głosów. Do drugiej tury, która odbędzie się  2 czerwca 2020 r. 
zakwalifikowali się: 
1.Jakubowski Jacek,   2.Witucki Maciej,   3.Berlik Krzysztof 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

str. 10  Pod Napięciem 215 / 5 / 2020 



21.05.2020 Prezydium KK w obronie  
dużych przedsiębiorstw. 

Komisja Europejska opóźnia proces notyfikacji pomocy publicznej w 
ramach tarczy antykryzysowej dla dużych przedsiębiorstw i zamierza 
wprowadzić system blokowania wsparcia przedsiębiorstwom z branży 
energetycznej, górniczej i firm energochłonnych. Dla nich KE chce 
odrębnej procedury notyfikacyjnej. Prezydium Komisji Krajowej  
NSZZ Solidarność (KK)w specjalnym stanowisku wysłanym do prze-
wodniczącej Ursuli von der Leyen ostrzega przed protestami. 
Z wielkim niepokojem i niezrozumieniem przyjmujemy fakt, że proces 
notyfikacji części Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 
(PFR) skierowanej do dużych przedsiębiorstw wciąż nie został zakoń-
czony, mimo że od złożenia wniosku notyfikacyjnego przez stronę pol-
ską minął już ponad miesiąc!!!  
Zdaniem Prezydium nie ma żadnego usprawiedliwienia dla faktu, że w 
sytuacji, gdy – jak czytamy – „polskie firmy znajdują się na skraju za-
paści, gdy każdy dzień zwłoki grozi utratą kolejnych setek miejsc pracy, 
niezbędna pomoc jest tak długo wstrzymywana przez unijną machinę 
biurokratyczną”. 
 
Według „Solidarności” przyczyną jest zamiar blokowania notyfikacji wg 
kryterium zawartym w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. 
„Jeszcze większą konsternację i niedowierzanie budzą docierające do nas 
informacje, według których powodem zwłoki ze strony KE jest fakt, iż o 
pomoc w ramach Tarczy Finansowej  PFR mogłyby się ubiegać przedsię-
biorstwa z branż energochłonnych oraz z sektora górnictwa węgla ka-
miennego. Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że KE domaga się, 
aby pomoc w ramach Tarczy dla poszczególnych przedsiębiorstw była 
przedmiotem odrębnej procedury notyfikacyjnej. W domyśle mechanizm 
ten ma służyć blokowaniu wsparcia finansowego dla firm i branż, które 
nie mieszczą się w forsowanej przez Komisję strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu”– napisano w stanowisku. 
 
Dalej Prezydium przypomina, że wprowadzanie unijnej strategii miało być 
procesem „sprawiedliwej transformacji”, tymczasem blokowanie pomocy 
dla firm z sektora energochłonnego i górnictwa będzie narzędziem – 
jak to ujęto – gwałtownej i brutalnej likwidacji. 
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, domaga się jak 
najszybszej notyfikacji Tarczy Finansowej PFR przez Komisję Euro-
pejską. Brak tej notyfikacji będzie oznaczać, że Komisja Europejska 
zamiast wspierać kraje członkowskie w walce z obecnym kryzysem, 
jest zainteresowana wyłącznie bezwzględną realizacją interesów unij-
nych elit i powiązanych z nimi środowisk. W takiej sytuacji jakikolwiek 
dialog dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu nie będzie możliwy ani 
teraz, ani w przyszłości. 
Na koniec Prezydium ostrzega. 
„NSZZ „Solidarność” będzie zmuszony do podjęcia wszelkich możli-
wych form protestu, dla obrony polskiego przemysłu i miejsc pracy w 
Polsce przed likwidacją”. 
Pełna treść stanowiska Prezydium KK dostępna na naszej stronie in-
ternetowej. 

21.05.2020 Szósty przypadek  
zarażenia w GK Enea 

Sztab kryzysowo-koordynacyjny dla Grupy 
Enea  potwierdził kolejny pozytywny wynik 
testu  Pracownika Enei Wytwarzanie, 
który od 24 kwietnia 2020 r. przebywał w 
kwarantannie domowej. Chory czuje się 

dobrze, nie ma objawów chorobowych. W związku z tym, że od prawie 
miesiąca nie miał bezpośredniego kontaktu z innymi Pracownikami, nie 
ma konieczności obejmowania kwarantanną najbliższych członków 
załogi.   
Zdarzenie to nie wpływa na bieżące funkcjonowanie i ciągłość działania 
Enei Wytwarzanie oraz całej Grupy. Sytuację w spółkach stale monito-
rują sztaby kryzysowe, a Grupa reaguje i działa zgodnie z obowiązującymi 
procedurami.   
Mamy też dobre wiadomości. Dwie osoby, o których zarażeniu informo-
waliśmy wcześniej, wyzdrowiały. To pracownik Enei Wytwarzanie z 
Segmentu OZE oraz Enei Operator z Rejonu Dystrybucji Gniezno.  
 

26.05.2020 Projekt „Tarczy 4” 
-protest i uwagi prez. KK NSZZ Solidarność 

„Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko rozwiązaniom pogar-
szającym sytuację blisko miliona pracowników sektora finansów pu-
blicznych zawartych w Tarczy 2 i proponowanej przez rząd Tarczy 4. 
Apeluje do posłów o wycofanie ich z procedowanej ustawy. 

Kontrowersyjne przepisy zawarte w projekcie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytua-
cji kryzysowych. Rząd nie tylko nie wycofuje się z krytykowanych już 
przez Związek rozwiązań (Decyzja nr 48/20 z 16 kwietnia br) ale jesz-
cze je rozszerza. 

„Niedopuszczalne jest, aby próbę zahamowania pogarszającej się sytuacji 
budżetu państwa miały ponieść osoby zatrudnione w sferze finansów 
publicznych” – czytamy w opinii Prezydium Komisji Krajowej. 

Za szczególnie rażący fakt „Solidarność” uznaje przeznaczenie ogrom-
nych środków na wsparcie osób fizycznych i prawnych, które do tej 
pory nie ponosiły lub ponosiły w minimalnym stopniu koszty ubezpie-
czeń społecznych, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-
czych, Funduszu Solidarnościowego i Funduszu Pracy. 
 
Prezydium KK domaga się uchylenia wprowadzonych w Tarczy 2 i pro-
jektowanych w Tarczy 4 mechanizmów ograniczenia zatrudnienia i 
wynagrodzenia pracowników administracji rządowej. Apeluje też do 
posłów i posłanek o wniesienie powyższych zmian w procedowanej 
ustawie. 27 maja 2020 r. opinia i apel został wysłany do wszystkich 
klubów poselskich i przedstawicieli rządu. 

27.05.2020 -Cześć uwag NSZZ Solidarność  
została uwzględniona. 

.„Tarcza 4” zapisy dotyczące Pracowników. 
Pracodawca może zmusić do wykorzystania tylko zaległego urlopu, 
który i tak trzeba wykorzystać do września. Trzeba zarabiać więcej niż 9 
tys. zł, aby wprowadzony limit odprawy przy zwolnieniach był nieko-
rzystny dla Pracownika. Obniżenie wynagrodzenia, czy inne ograni-
czenia mogą nastąpić jedynie po zawarciu porozumienia z reprezenta-
tywną organizacją związkową. Ciągle nierozwiązanym problemem są 
pracownicy administracji rządowej. 
NSZZ Solidarność  krytykuje brak podniesienia wysokości zasiłków 
dla bezrobotnych oraz utrzymanie, a nawet rozszerzenie niekorzystnych 
rozwiązań dla pracowników administracji rządowej, czy szerzej finan-
sów publicznych. 
Ponadto, w obecnie proponowanym brzmieniu jeszcze bardziej absurdal-
nie wygląda formuła, w której Rada Ministrów swoimi rozporządze-
niami miałaby „ręcznie sterować” poziomem zatrudnienia czy też po-
ziomem wynagrodzeń w każdej jednostce sektora finansów publicz-
nych, w tym tych, które systemowo charakteryzują się daleko idącą samo-
dzielnością lub wręcz autonomią organizacyjną i finansową, jak np. sfera 
samorządu terytorialnego czy uczelnie wyższe. Równie niezrozumiałe jest 
w takiej sytuacji utrzymywanie, że projekt danego rozporządzenia ma 
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opiniować Szef Służby Cywilnej w sytuacji, gdy dany akt miałby doty-
czyć np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Pozytywne jest to, że nadal podstawową zasadą wprowadzania ograni-
czeń jest porozumienie z reprezentatywną organizacją związkową. 
Dotyczy to również możliwości wprowadzania kolejnych ograniczeń. 
Projektodawca w tej wersji projektu jednak dostrzegł, że wszelkie ograni-
czenia w zakresie rokowań zbiorowych ze strony władz powinny być 
poprzedzone konsultacjami z organizacjami pracowników i pracodaw-
ców w celu uzyskania ich zgody. 
Warto zwrócić uwagę, że Komitet Wolności Związkowej Rady Admini-
stracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy MOP podkreślił, że obowiązu-
jące układy zbiorowe powinny być w pełni stosowane, o ile strony nie 
uzgodniły inaczej. Okres obowiązywania układów zbiorowych jest przede 
wszystkim sprawą stron zainteresowanych, a jeśli brane są pod uwagę 
działania rządowe, wszelkie prawodawstwo powinno odzwierciedlać 
porozumienia trójstronne.  
Solidarność  określa kwestie możliwości zawieszenia obowiązku: two-
rzenia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, dokonywania 
odpisu podstawowego oraz wypłaty świadczeń urlopowych. Tu również 
konieczne jest porozumienie ze związkami zawodowymi, a nie jak 
wcześniej postulował projektodawca – z mocy prawa. 
Tarcza wprowadza możliwość zmuszenia pracownika do wykorzysta-
nia zaległego urlopu wypoczynkowego. To rozwiązanie korzystniejsze 
od pierwotnej propozycji, gdzie proponowano możliwość wykorzystania 
w tej formie nawet połowy bieżącego urlopu. 

 

26.05.2020 Szacunkowy zysk  
GK Enea za 2019 r-871 mln zł.  

 
Grupa Enea szacuje, że w 2019 r. miała 423 
mln zł zysku netto jednostki dominującej 
i 3,41 mld zł EBITDA - podała spółka w 
komunikacie.  
Szacunkowe przychody ze sprzedaży netto 

wyniosły 15,796 mld zł, a przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 
(przychody ze sprzedaży netto, z tytułu leasingu oraz otrzymanej rekom-
pensaty): 16,401 mld zł. 
Według wstępnych danych zysk przed opodatkowaniem wyniósł 871 
mln zł, a zysk netto 541 mln zł. 
Wynik EBITDA w segmencie Wydobycie wyniósł 771 mln zł, w seg-
mencie Wytwarzanie 1.594 mln zł, w Dystrybucji 1.090 mln zł, a w 
Obrocie 23 mln zł. 
Produkcja węgla netto wyniosła 9,5 mln ton. Całkowite wytwarzanie ener-
gii elektrycznej netto wyniosło 25,9 TWh, sprzedaż usług dystrybucji od-
biorcom końcowym 19,8 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa 
gazowego odbiorcom detalicznym 20,3 TWh.  
Na poziomie jednostkowym Enea miała w 2019 roku 283 mln zł zysku 
netto. 
Wyniki Enei uwzględniają m.in. wpływ odpisów aktualizujących war-
tość udziałów spółki Elektrownia Ostrołęka oraz udzielonych jej poży-
czek. Ich szacowany wpływ na jednostkowy zysk netto za 2019 rok wy-
niósł ok. 521,1 mln zł i ok. 500,9 mln zł na skonsolidowany zysk netto. 
Ostateczne wyniki za 2019 rok grupa Enea przedstawi 4 czerwca 2020  
 

27.05.2020 Zmiany w radzie nadzorczej Enei  
Minister Aktywów Państwowych korzystając ze swoich uprawnień z 
dniem 27 maja 2020 roku odwołał z rady nadzorczej Enei Bartosza 
Nieściora i jednocześnie powołał z tym samym dniem Pawła Szczeszka.  

 
Paweł Szczeszek jest absolwentem Wydziału 
Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wy-
działu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 
Ukończył również studia podyplomowe w zakre-
sie dyplomacji. Od grudnia 2018 do 26 maja 2020 
był prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni 
Wrocławskich Kogeneracja. W latach 2017-2018 
sprawował funkcję zastępcy prezesa zarządu 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa. Od 
2016 r. do sierpnia 2017 r. był prezesem zarządu 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu

-Zdroju, wcześniej wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego 
w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowa-
nych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawo-
dowe zdobywał także w administracji publicznej oraz  
Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze" Sp. z o.o., gdzie był od-
powiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie.  
Paweł Szczeszek zasiadał również w radach nadzorczych następujących 
spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach, 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Radomskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej, SEJ-Serwis, Jelcz oraz Geotermia Podhalań-

ska. 
Po tej zmianie RN Enei pracuje w składzie: Izabela Felczak-Poturnicka 
(przewodnicząca), Michał Jaciubek, Mariusz Pliszka, Maciej Mazur, 
Paweł Andrzej Koroblowski, Piotr Mirkowski, Roman Stryjski, Irene-
usz Kulka oraz Paweł Szczeszek.  
 

27.05.2020 Czwarty etap odmrażania gospodarki. 

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. 
Od 30 maja 2020 r nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej prze-
strzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstę-
pu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrze-
niach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy 
tramwajach. Oprócz tego – otwarte zostaną: kina, teatry, siłownie i 
salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiono także 
organizację wesel do 150 osób. 
Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, 
ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. 

Szczegóły czwartego etapu: 

1. W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY 
ALBO MASECZKA (od 30 maja) 
Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odle-
głości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacero-
wać, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez 
maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społecz-
ny. Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-
metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – 
wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeń-
stwo. Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego 
wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku ży-
cia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które 
zasłaniają usta i nos. 
Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są 
to: -autobusy i tramwaje,-sklepy,-kina i teatry,-salony masażu i tatua-
żu, -kościoły,-urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu). Do-
datkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi 
Główny Inspektorat Sanitarny. 
Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa:-W pracy – jeżeli pracodawca 
zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi 
sanitarne.-W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole. 
2-ZNIESINO LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU,  
POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja) 
Zniesiono limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej 
pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie 
na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okie-
nek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać. Obecnie trwają rów-
nież rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadio-
nach.  Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana 
odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do 
stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal 
wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików. W skle-
pie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. 
A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawi-
czek. 
3-UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE-POGRZEBY. 
Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowa-
nia kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać 
od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie 
będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób. Ważne! W kościo-
łach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos. 
4-ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB  
Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organi-
zacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze 
udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub 
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zachować 2-metrowy dystans społeczny.  Ważne! Sanepid będzie przed-
stawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną 
zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostatecz-
na decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 
Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca) Umożliwiono rów-
nież organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze 
udział do 150 osób. Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek. 
5-HOTELE, SIŁOWNIE, BASENY- OTWARTE  
Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować 
na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą za-
cząć działać baseny, siłownie, kluby fitness. Właściciele hoteli muszą 
jednak zachowywać określone zasady sanitarne. 
6-KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca) 
Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach 
sanitarnych:-kina, teatry, opery, balet,-baseny, siłownie, kluby fitness, 
sale zabaw i parki rozrywki. Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli 
korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z 
małej infrastruktury leśnej. Otwarte zostaną :sauny, solaria, salony 
masażu i tatuażu. Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i 
kongresów. Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podane zostaną 
po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami. 
 

30.05.2020 Zmarł 
 Wojciech Pikuła. 

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość -30 
maja 2020 r.  zmarł nagle w wieku 63 lat 
nasz Kolega Wojciech Pikuła starszy  
elektromonter automatyki i zabezpieczeń z 
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Enea Operator.   
 
Wiadomość o Jego śmierci przybiła nas 
wszystkich. Jest to już kolejny w tym roku 
przypadek śmieci Jednego z Nas … 
Na usta cisną się słowa ks. Jana  
Twardowskiego : 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy”. 

Łączymy się w bólu z rodziną ŚP Wojtka. 
===================================================== 

Maj 2020  już ponad dwa lata trwa remontu ulicy Sikorskiego -zdjęcie poniżej. 
Budowa ronda wymusiła w październiku 2019 r. demontaż pomnika  
Adama Mickiewicza (stoi w lewym roku zawinięty w czarną folię…) 

30 stycznia 1945 do miasta wkro-
czyła Armia Czerwona. W okresie 
słusznie minionym datę tą uznawano 
za rocznicę „wyzwolenia Gorzowa 
Wlkp”. Kiedy historycy mogli 
wreszcie bez skrępowania zabrać w 
tej sprawie głos, dowiedzieliśmy się, 
że  działań wojennych w mieście 
praktycznie nie było. Niemieckie 
wojska po wysadzeniu mostu na 
Warcie opuściły miasto.  

Inicjatorem spalenia miasta byli jego ,,wyzwoliciele’’, czyli Armia 
Czerwona. Grabiono i palono, nie oszczędzając infrastruktury 
 energetycznej.  

Luty 1945 r., żołnierze Armii Czerwonej na ulicach Landsberga na...  
amerykańskich Shermanach „wyzwalają” go z wszystkiego co wartościowe. 

Po przejściu frontu, przybyłe na Ziemię Lubuską grupy operacyjne, 
przy współudziale powołanych władz samorządowych, przystąpiły do orga
-nizowania prac nad odbudową i uruchamianiem przemysłu, warsztatów 
rze-mieślniczych oraz handlu. 

1946 r. Elektrownia w Gorzowie Wlkp. 

Natychmiast przystąpiono, także do przywracania dostawy energii 
elektrycznej dla miast i osiedli wykorzystując w tym celu istniejące 
lokalne źródła wytwórcze - elektrownie wodne i .cieplne. Zasilanie, 
bowiem ze źródeł centralnych, było przerwane na skutek poważnych znisz
-czeń w sieciach elektroenergetycznych - wysokich i średnich napięć.  

Trolejbusy gorzowskie -obecnie ul. Składowa.  
Ostatni ich kurs miał miejsce 30 stycznia 1945 r. ... 
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         1945-2020 -75 LECIE ENERGETYKI  
        GORZOWSKIEJ 

          KRÓTKI RYS HISTORYCZNY 



1940 r. Dawny dworzec kolejowy w Landsbergu. 
Luty 1945 ten sam dworzec po przejściu Armii Czerwonej… 

Uszkodzone były, także centralne źródła wytwarzania energii elektrycznej, 
a uruchomienie ich nie było możliwym w krótkim okresie. 
 
W 1945 roku majątek dawnego przedsiębiorstwa niemieckiego prze-
kazany został Zjednoczeniu Energetycznemu Okręgu Poznańskiego, w 
tym 4 elektrownie wodne: EW Bledzew na rzece Obrze w okolicach 
miejscowości Bledzew, EW Kamienna na rzece Drawie w miejscowości 
Kamienna Knieja, EW Gucisz na rzece Myśli w miejscowości Gucisz, 
EW Międzylesie na rzece Myśli w miejscowości Reczyce. 
Uruchamianie elektrowni lokalnych i przywracanie chociaż częściowo 
dostawy energii elektrycznej w poszczególnych miastach i osiedlach było 
w dużej mierze uzależnione nie tylko od stanu technicznego urządzeń, ale 
także bardzo często od możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych 
elektryków. Przy uruchamianiu i przywracaniu dostawy energii elektrycz-
nej w początkowym okresie korzystano również z poniemieckiej obsługi 
tych urządzeń. W Gorzowie elektrownia miejska przy ul. Składowej 
11, wybudowana została w latach 1889-90 . Elektrownia była  na prąd 
stały 2 x 220 V o łącznej mocy 508 kW z trzema kotłami dwupłomienico-
wymi i trzema zespołami prądotwórczymi oraz zespołami prądotwórczymi 
do za-silania trakcji miejskiej. 
Energetyka zawodowa na obszarze Ziemi Lubuskiej formalnie rozpoczy-
na działalność w końcu maja 1945 r., po powołaniu w Poznaniu przed-
siębiorstwa energetycznego pod nazwą: Zjednoczenie Energetyczne 
Okręgu Poznańskiego /ZEOP/, którego obszar działania obejmował pra-
wie cały teren ówczesnego województwa poznańskiego z wyłączeniem 
powiatów wschodnich, które nale-żały do ZEOC w Warszawie. 
ZEOP po zebraniu w terenie wstępnych informacji o stanie urządzeń i 
terenowych powiązaniach organizacyjnych, natychmiast przystąpiło do 
organizowania terenowych jednostek. Województwo zostało podzielone 
na tak zwane Obwody, w skład których wchodziły: biura obwodowe, 
placówki, punkty monterskie i niektóre elektrownie /małej mocy/. W 
zachodniej części województwa obwody utworzono w Międzychodzie a 
na Ziemi Lubuskiej w Gorzowie, Słubicach i Zielonej Górze. 
Szczegółową historię ENERGETYKI GORZOWSKIEJ opisaliśmy z 
okazji 70 rocznicy jej powstania w dodatku okolicznościowym do Na-
szego Biuletynu PN 155  (dostępny jest na naszej stronie internetowej). 

Tytułem uzupełniania podamy tylko najważniejsze fakty 
z ostatniego pięciolecia. 
Od początku 2015 r. wprowadzono autorski projekt zarządu Enea Opera-
tora: „ Harmonizacja Oddziałów Dystrybucji (OD), standaryzacja  

Posterunków Energetycznych (PE), przebudowa pomiarów, reorganiza-
cja służb ruchu”  
Standaryzacja spowodowała  zmniejszenie liczby PE z 138 do 112. Zli-
kwidowano 4 PE  w OD Gorzów Wlkp. ( Trzciel, Myślibórz, Rzepin, 
Dobiegniew).  

Decyzja ta zemściła się w 2017, kiedy to latem i jesienią nad Polską prze-
chodziły nawałnice i orkany. Nad Ziemią Lubuską w październiku 2017 
przeszedł orkan „Ksawery”. Kataklizm doprowadził do tego, że niektóre 
Gminy w Lubuskim przez tydzień nie miały energii elektrycznej 
(sytuacja taka nie miała miejsca od 1945 r.)   

W najbardziej kryzysowym momencie, po przejściu „Ksawerego”, od 
energii elektrycznej odciętych było ok. 2 tys. miejscowości w Woje-
wództwie Lubuskim. A Zielona Góra poznała co to jest blackout.  
Skala zjawiska wywołała zaniepokojenie Władz Samorządowych Woje-
wództwa. 7 grudnia 2017 r. sytuacja w Energetyce Lubuskiej była głów-
nym punktem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jakie 
odbyło się w Zielonej Górze. Na zebranie WRDS zaproszono Dyrektorów 
Oddziałów Dystrybucji Zielona Góra -Janusza  Rumianowskiego 
(przy mikrofonie) i Gorzów Wlkp.-Edwarda Bułkowskiego. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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W latach 2015-2017 roku w całym Enea Operatorze wprowadzono 
reorganizację służb ruchu. W Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp. z pię-
ciu Rejonowych Dyspozycji Ruchu (Gorzów Wlkp. Sulęcin, Dębno, 
Międzychód, Choszczno) i Zakładowej Dyspozycji Ruchu w Gorzowie 
Wlkp. powstały dwie Regionalne Dyspozycje Mocy (Gorzów Wlkp. i 
Dębno). oraz jedna Oddziałowa Dyspozycja Stacji w Gorzowie Wlkp. W 
nowo wybudowanych obiektach dyspozytorskich na terenie Rejonu Dys-
trybucji Gorzów Wlkp. przewidziano również miejsce na Rezerwową 
Centralną Dyspozycję Mocy. ( w czasie pandemii przeniesiono ją do 
Poznania-mamy nadzieję, że nie na stałe)  

Reformatorzy nie przewidzieli zagrożeń z jakimi obecnie się zmagamy 
(pandemia koronawirusa). Teraz można tylko dyskutować, czy stara 
struktura nie byłaby bezpieczniejsza (ewentualność skoszarowania 
Pracowników w przypadku wystąpienia koronawirusa w jednej z  
dyspozycji). 

Bardzo ważnym wydarzeniem w historii Gorzowa w tym pięcioleciu 
był pożar Katedry z 2 lipca 2017 r.  Gorzów Wlkp. obchodził wtedy 
760 rocznicę nadania praw miejskich. Władze miasta by godnie uczcić 
okrągłą  rocznicę zaplanowały wiele atrakcji. Dni Gorzowa 2017 rozpo-
częły się 30 czerwca i miały trwać do 2 lipca. 2017 r. W wigilię święta 1 
lipca 2017 r. trwały  rocznicowe obchody.  O godz. 18 zauważono dym 
na 40 metrowej wieży Katedralnej. Przerwano mszę świętą , która w tym 
czasie odbywała się w świątyni i przystąpiono do akcji gaszenia pożaru. 
Dni Gorzowa 2017 również przerwano, wszyscy skupili się na ratowaniu 
Katedry. Walka z pożarem trwała całą noc, a rano dogaszano jeszcze 
pojedyncze zarzewia ognia. W akcji ratowniczej uczestniczyło 200 stra-
żaków i 55 wozów. Gorzowianie spontanicznie uczestniczyli w wynosze-
niu z zalanej Katedry jej wyposażenia.  
Nazajutrz tj. 2 lipca 2017 r. na scenie na, której miały wystąpić gwiaz-
dy uczestniczące w obchodach urodzin miasta odbyła się polowa msza 
święta w intencji wszystkich służb oraz mieszkańców, którzy ratowali 
Katedrę. Liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej  bp. Tadeusz Lityński a uczestniczyli w niej licznie przybyli 
mieszkańcy miasta. 

Wieża została poważnie uszkodzona i po zakończeniu akcji ratowni-
czej ze względów bezpieczeństwa zdjęto z niej górną kopułę.  

Katedra wymaga kosztownego remontu. Wiele instytucji zbierało i zbiera 
fundusze na ten cel.  

 Nowa kopuła i zadaszenie wieży zostały już zamontowane, ale Kate-
dra jest jeszcze zamknięta ( trwa gruntowny remont wewnątrz świątyni). 

Zmiany kadrowe w Dyrekcji Oddzialu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Od czerwca 2019 r. odtworzono etat  Dyrektora Rejonu Dystrybucji 
Choszczno. Nowym dyrektorem został  Paweł Racinowski, któ-
ry zastąpił na tym stanowisku Artura Zaborskiego, który jest Dyrekto-
rem Rejonu Dystrybucji Międzychód. Wcześniej Dyrektorem RD 
Choszczno był Piotr Nahorski, który od  kwietnia 2014 pełni obowiązki 
Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Planowane jest też od-
tworzenie stanowiska Dyrektora Rejonu Dystrybucji Dębno. Dyrekto-
rem Rejonu Dystrybucji Dębno do kwietnia 2014 był  Edward Bułkow-
ski, który awansował na stanowisko Dyrektora Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. E. Bułkowski zastąpił na stanowisku Dyrektora Oddziału 
Gorzów Wlkp. Janusza Pydo, który po odejściu na PDO w grudniu 2012 
r. Henryka Szałka, łączył funkcję Dyrektora Oddziału Gorzów Wlkp. i 
Szczecina.  Pan J. Pydo miał za zadanie zlikwidować Oddział Gorzów 
Wlkp.  (likwidator). Wiele naszych działań udaremniło te zamiary.  
Aktualnie funkcję Dyrektora Rejonu Dystrybucji Dębno pełni Mariusz 
Łukowski -Dyrektor Rejonu Dystrybucji Sulęcin. 
 
Kolejnym ważnym dokumentem, który będzie miał wpływ na liczbę 
etatów w naszym obszarze jest : „ Etatyzacja w liniach biznesowych : 
Rozwój i Inwestycje, Majątek Sieciowy, Pomiary do roku 2025”.  
20 lutego 2020 r.  zarząd Enea Operatora na spotkaniu w Poznaniu 
przedstawił nam kilkuletni efekt prac zespołów do tego powołanych. Do-

kument nie zawiera ujednolicenia zakresu 
działalności poszczególnych Komórek 
Organizacyjnych. Założona etatyzacja nie 
jest poparta standaryzacją i zakłada obni-
żenie zatrudnienia w Oddziale Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. o 24 etaty !!! Naj-
większa redukcja zatrudnienia ma 
nastąpić w Rejonie Dystrybucji Go-
rzów. Jest to nie do przyjęcia !!! Autorzy 
w/w dokumentu chyba zapomnieli, że 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 
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decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki miasto Gorzów Wlkp 
jako jedyne w Enea Operator zastało umieszczone w Grupie Dużych. 
Wiąże się to z bardzo wygórowanymi standardami jakościowymi. Jakie-
kolwiek odstępstwa od tych wskaźników będą rodzić duże konsekwen-
cja dla całego Operatora, w tym również finansowe.  

20.02.2020 r. Poznań Prezes Enea Operatora-Andrzej Kojro 
 prezentuje efekty prac zespołów ds. etatyzacji. 

Jak nas zapewniono  materiał zawiera wyznaczone kierunki do realizacji 
do 2025 r. i możliwe są jego modyfikacje. Dyskusję nad tym dokumen-
tem przerwała pandemia, której skutki trudno jest dzisiaj oszacować, 
ale nie ulega wątpliwości, że czeka nas kryzys (jak duży to się pewnie 
niedługo okaże). 
To tyle z najważniejszych naszym zdaniem wydarzeń z ostatniego pięcio-
lecia. Dla tych, którzy lubią statystyki porównamy tylko aktualne staty-
styki dotyczące zatrudnienia w ENERGETYCE GORZOWSKIEJ:  
W ZE Gorzów Wlkp. w 1990 r. pracowało 1705 osób.(bez Elektrocie-
płowni -1062 osoby). 
Do 2020 r. w Energetyce Gorzowskiej zlikwidowano 294  miejsca pra-
cy !!! To jeszcze nie koniec redukcji , do 2025 r. w Enea  
Operatorze mamy zlikwidować 24 miejsca  pracy!!! 
 
No chyba, że przyjdzie kolejny orkan i zweryfikuje te plany. 
 

 Z okazji pięknego jubileuszu wszystkim Energetykom składamy jak 
najserdeczniejsze życzenia powodzenia w życiu zawodowym i  
prywatnym, oraz pracy do emerytury w strukturach grupy Enea.  

W tym roku świętowanie okrągłego jubileuszu popsuł nam koronawi-
rus, ale myślę, że do Dnia Energetyka w sierpniu poradzimy sobie z 
nim, albo nauczymy się z nim  żyć, pracować i świętować. 
Mamy nadzieję, że w kolejną okrągłą rocznice będzie nas więcej… 
Krzysztof Gonerski 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 
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Lata 70-te energetycy na pochodzie 1 majowym w Gorzowie Wlkp. 

1940 r. Landsberg –Plac Katedralny

-6,09 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.06.2020 r. godz.10.30 

-871 ml. zł. -szacunkowy zysk przed opodatkowaniem GK Enea za   
           2019 r. (zysk netto 541 mln zł.) 

-5,7 % stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. Liczba bezrobotnych  
          zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 2020 r.  
      964,8 tys. W porównaniu do marca 2020 wzrosło o 0,3  procent.   
          (55,4 tys. osób).  
-12.116 GWh- zużycie energii elektrycznej w Polsce w kwietniu  
    2020 r., co oznacza spadek o 9,76 % w porównaniu do analogicznego    
    okresu roku ubiegłego. W okresie styczeń-kwiecień zużycie wyniosło  
        55.649, co oznacza spadek o 3,87 % rok do roku (rdr).  
-11.088 GWh -wyniosła w kwietniu produkcja energii elektrycz 
      nej w Polsce, tj. o 11,55 proc. mniej rdr.  W okresie styczeń-kwiecień  
     produkcja wyniosła 51.852 GWh, co oznacza spadek o 6,14 %. rdr.  
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