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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 

2020 ROK JANA 

NOWY DYREKTOR ODDZIAŁU  
DUSTRYBUCJI GORZÓW WIELKOPOLSKI 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
 

2.09.2020 r. Cd negocjacji 
płacowych  

w Enea Logistyka. 
 
 

Kolejną Spółką, która odpowiedziała na pismo NSZZ Solidarność za-
praszajęce do kontynuacji negocjacji płacowych w 2020 r. jest Enea 
Logistyka. Na negocjacje stawił się zarząd: Sławomir Hinc – prezes 
zarządu Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych 
Zgodnie  z zawartym w marcu porozumieniem płacowym doszło do 
negocjacji, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej do 
końca 2020 r. 
Przedstawiciele zarządu oświadczyli, że  Spółka minimalizuje straty ze 
względu na pandemię. (argumentacja pracodawcy dotycząca ewentu-
alnego większego wzrostu wynagrodzeń niż wynikający z podpisanego 
porozumienia). Po krótkich negocjacjach podpisano porozumienie doty-
czące wzrostu wynagrodzenia o 50 zł. od sierpnia ( nie pojawił się zapis 
o wyczerpaniu oczekiwań  strony społecznej dotyczących wzrostu wyna-
grodzeń w bieżącym roku). 
Podczas spotkania poruszono też inne tematy : 
1. Przejęcie Spółki przez Enea Operatora. 
2. Regulamin premiowania-na przełomie września i października odbę-
dzie się spotkanie w tej sprawie. 
3.Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne- uzgodniono jego wysokość na 
sezon 2020/21-15 zł. 
 

2.09.2020 Spotkanie z nowym  
Dyrektorem OD Gorzów Wlkp. 

P.Jarosz,  M.Cebula,   K.Gonerski,    A.Noculak,    A.Kojro,     M.Rusakiewicz 

Nowy Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. ( OD G) Marek 
Rusakiewicz (objął tą funkcję 1 września 2020 r.) spotkał się z przedsta-
wicielami strony społecznej w OD G. W spotkaniu uczestniczyli:- przed-
stawiciele Operatora -Prezes Zarządu Andrzej Kojro, V-ce Prezes -
Michał Cebula, -Dyrektor HR -Katarzyna Jarzębińska, oraz przedsta-
wiciele Dyrekcji OD G -Edward Bułkowski- dotychczasowy Dyrektor 
OD G od 1 września pełni funkcję Dyrektora Zakładu Inwestycji i 
Rozwoju ( objął tą funkcję po Jacku Wieczorku, który w lipcu 2020 r. 
przeszedł na emeryturę), i Adam Noculak- Dyrektor Zakładu Majątku 
Sieciowego. 
Nowy Dyrektor, krótko przedstawił swoją osobę i podkreślił, że jest 
zwolennikiem podejmowania wspólnie wszelkich decyzji „ zawsze 
przy stole” i poprosił stronę społeczną o pytania  oraz sugestie dotyczące 
współpracy. Przedstawiciele związków zawodowych podkreślili, że 
znają zakres kompetencji Dyrektora ODG i korzystając z obecności 
członków Zarządu Operatora poruszyli następujące tematy: -budżety 
dla Oddziałów Dystrybucji, -etatyzacja zaprezentowana w lutym 2020 
r. ,luka pokoleniowa. Jak podkreślono na wszystkie te tematy najwięk-
szy wpływ będzie miała reorganizacja branży, którą pewnie niedługo 
poznamy. Za naszym pośrednictwem podziękowano Pracownikom OD 
G za sumienną i efektywną pracę w trudnym czasie pandemii. 

M.Cebula,        A.Noculak ,  A.Kojro,  M.Rusakiewicz,   K.Jarzębińska,   E.Bułkowski,  M.Kuzicki,  P.Jarzosz 

3-4.09.2020 Okolicznościowy Zjazd Delegatów OP 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

Okrągły jubileusz związku, wielkie plany z tym związane i niestety 
pandemia koronawirusa COVID 19 popsuła nam świętowanie. W 
skali Kraju , Regionu i Naszej Organizacji planowaliśmy wiele im-
prez. Ostatecznie udało nam się w ograniczonym zakresie zorganizo-
wać XXXV Pielgrzymkę do Częstochowy oraz okolicznościowy Zjazd 
Delegatów (ZD) Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. oraz spotkania "starych dobrych znajomych"  

Zebranie odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym w Zdroisku. 
W Zjeździe oprócz Delegatów i zaproszonych gości uczestniczyli wszy-
scy żyjący Przewodniczący NSZZ Solidarność w Energetyce Gorzow-
skiej  tj. Marian Pawlak- Przewodniczący Komitetu Założycielskiego 
NSZZ ”S” przy  Zakładzie Energetycznym Gorzów, Tadeusz Langowski- 
Przewodniczący Komitetu Założycielskiego (reaktywacja związku w 1989 
r.) ,Bogdan Duszak - Przew. Komisji Zakładowej od 3.10.1989 do 17.12. 
1991r, Bogumiła Strzelecka- Przew. Komisji Zakładowej od 17.12.1991 
do 14.12.1994r. Czesław Szablewski –Przew. KZ od 14.12.1994 do 
24.06.1997r. , Mieczysław Ogrodnik- Przew. KZ później Międzyzakła-
dowej Komisji od 24.06.1997 do 21.04.1998r. Krzysztof Gonerski- 
Przew. MK od 21.04.1998r. obecnie Przew. Komisji Podzakładowej. 
Gośćmi zjazdu byli: ks. Andrzej Szkudlarek -Kapelan Gorzowskiej 
Solidarności, Przew. Zarządu Regionu Gorzów Waldemar Rusakiewicz, 
Przew. Krajowej Sekcji Energetyki Marek Boiński, Prezes Enea Operator 
Andrzej Kojro, V-ce Prezes Enea Operator Michał Cebula, V-ce Prezes 
Enea Serwis Piotr Bogósławski, Dyrektor Oddziału Gorzów Enea Logi-
styka Robert Wrzosek, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
(ODG) Marek Rusakiewicz oraz Dyrektorzy Rejonów Dystrybucji z 
ODG. 

Przy mikrofonie Marian Pawlak inicjator powstania „S”  w 1980 r. (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Wprowadzenie Sztandaru oraz odśpiewaniem Hymnu Solidarności 
rozpoczęło uroczysty ZD. Słowo Boże oraz życzenia dalszej owocnej 
pracy wygłoszone przez Naszego Kapelana to kolejny etap Zjazdu. Po tej 
uczcie duchowej przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu 
zebrania. Przew. K.Gonerski wygłosił referat okolicznościowy, w któ-
rym zawarł historię Naszej Organizacji od 1980 r.  
Wszyscy Przewodniczący z Energetyki Gorzowskiej w krótkich wystą-
pieniach przedstawili swoją przygodę z Solidarnością oraz wspomnie-
nia związane z działalnością związkową podczas swoich kadencji. 
Pozostali goście w swoich krótkich wystąpieniach  nawiązywali do okrą-
głej rocznicy powstania związku oraz wyzwaniach jakie stoją przed 
nami w najbliższym czasie. W krótkiej dyskusji po wystąpieniach 
przebijała troska o dalsze losy Polskiej Energetyki (niedługo mają się 
ukazać plany restrukturyzacji sektora). 
Przew. ZRG –W.Rusakiewicz w imieniu Komisji Podzakładowej Enea 
Gorzów Wlkp. wręczył okolicznościowe medale wszystkim Naszym 
Przewodniczącym oraz Naszemu Kapelanowi. Było też pamiątkowe 
zdjęcie, które co 10 lat wykonywane jest w tym samym miejscu.  

    T.Langowski, M.Pawlak, Cz.Szablewski,K.Gonerski B.Strzelecka,B.Duszak, M.Ogrodnik 

 
Wszyscy uczestnicy zjazdu mogli też zwiedzić okolicznościową wystawę 
w  kąciku historycznym.  

 

Były też pytania do Członków Zarządu Operatora, które dotyczyły -
nierównego traktowanie grup zawodowych, -dysproporcji płacowych, 
-standaryzacji i etatyzacji. 

Przy mikrofonie Andrzej Kojro prezes Enea Operatora 

Delegaci stosowna uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęli kolejne 
dwie osoby. 

Goście , Delegatki i Delegaci podczas przerwy w obradach 

Na zakończenie zjazdu wszyscy jego uczestnicy wyrazili wolę wspólne-
go świętowania kolejnych jubileuszy już w normalnych warunkach. 
Więcej zdjęć na naszej stronie –Menu-Aktualności 

 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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5.09.2020 Nowi Emeryci Stanisław Ślebocki  
i Edward Tokarczyk 

Do szczęśliwego grona wybrańców, którzy 
doczekali emerytury w Grupie Enea dołą-
czyli kolejni dwaj Koledzy. 
Po przepracowaniu 43 lat w tym 25 w 
energetyce do grupy świadczeniobiorców 
ZUS dołączył Stanisław Ślebocki Elek-
tromonter linii średniego i niskiego na-
pięcia z Rejonu Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. Uroczystość pożegnalna odbyła się 
w Restauracji Ludowa w Strzelcach 
Krajeńskich. W okolicznościowym spo-
tkaniu uczestniczyli byli i obecni współ-

pracownicy, emeryci, kierownictwo Posterunku Energetyczne-
go  Strzelce Krajeńskie Dyrektor Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
oraz przedstawiciele związku do którego Stanisław należy.  

Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty, 
anegdoty oraz tradycyjne Sto Lat. Nowy emeryt zadbał o to by nikt nie 
umarł z pragnienia i głodu. Dodatkowo w związku z pandemią Stasiu 
zadbał także o dodatkowe środki dezynfekujące.  

W części artystycznej Dyrektor RD Gorzów Piotr Nahorski zaprezento-
wał fraszkę dokumentującą najważniejsze wydarzenia z życia  
Stanisława: 
Fraszka  na Stanisława 
Pomiędzy Bierzwnikiem , a Brzozą  rozpoczął  swe  życie,  
Do końca  swej pracy  prowadził je  skrycie. 
Codzienność to praca, poranki i nocki, 
Stanisław poświęcał , co zwie się  Ślebocki  . 
      Elektryk z niego miał  być okrętowy, 
      Taki tytuł  w szkole  otrzymał  gotowy. 
      Sporo lat  przepękał  robiąc  w  stoczni  statki, 
      Aż  go Wojsko Polskie  wzięło  za manatki. 
Potem w PGR-rze  , mając wsparcie  w żonie , 
Aż  się  końcu znalazł    w Gorzowskim Rejonie.  
Ćwierć  wieku pracował  z nami bez przymusu 
Teraz bidok  został  członkiem klanu  -  ZUS-u . 
      Piniąc teraz  będzie  na uprawę  roli, 
      Na czarne porzeczki , aż  głowa rozboli. 
      Dzieci hen po świecie we mgle  rozpłynęli 
      Stachu w Brzozie  został  bez  akcji ENEI.  
Za  to w miarę  w zdrowiu i dobrej kondycji, 
Przystojniacha z wąsem, miłej aparycji, 
Będzie  spacerował, mając  spokój błogi , 
Tego tez  życzymy , Emerycie  drogi. 
 
W części artystycznej wystąpił też chór 4 Tenorów Energetycznych, 
który wykonał „Hymn Emerytów”.  

Uczestnicy pożegnalnego spotkania. 
Jak widać z powyższej relacji zabawa była przednia.  Okolicznościowe 
spotkanie zakończyło się późnym wieczorem. Wszyscy zebrani  
umawiali się za rok do Stasia na grilla. 

 
Do szacownego grona Emerytów dołączył rów-
nież Edward Tokarczyk Dyspozytor Mocy z 
Gorzowa Wlkp. Edek w sumie przepracował 45 
lat z czego 30 w  
energetyce. 
Emerytom Stasiowi i Edkowi życzymy wszyst-
kiego najlepszego na nowej drodze życia oraz 
zachęcamy do aktywnej działalności w coraz 
większym Kole Emerytów i Rencistów działają-
cym przy Naszej Organizacji. 

 

6.09.2020 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski  
mistrzem Polski juniorek 

Były faworytkami i wywiązały się z tej roli. Enea AZS AJP Gorzów mi-
strzem Polski juniorek! Nasze koszykarki zdominowały turniej finało-
wy w Gdyni i sięgnęły po złoty medal mistrzostw kraju U-18. 
W finale gorzowianki pokonały Eneę AZS Szkołę Gortata Poznań 
54:49. 

Enea AZS AJP Gorzów - Enea AZS Szkoła Gortata Poznań 54:49 
(15:15, 12:16, 10:5, 17:13) 
Gorzów: Śmiałek 15 (12 zb.), Kobylińska 13, Kuczyńska 7 (10 zb.), Ry-
zińska 6, Kozłowska 6, Michniewicz 5, Dudek 2. Poznań: Kołodziejczak 
11, Piechowiak 10, Jędrzejczak 9, Rogozińska 8, Piasecka 7, Jasińska 4. 
Wcześniej w fazie grupowej akademiczki wygrały z MUKS Poznań 
70:54 i MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski 62:43 oraz w półfinale 
zwyciężyły z GTK Arka Gdynia 77:74. MVP mistrzostw Polski do 18 
lat został Joanna Kobylińska, a do najlepszej piątki finałów wybrano 
Aleksandrę Kuczyńską. Za to Martyna Kurkowiak była najlepszą 
zawodniczką AZS AJP. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2437/enea_azs_ajp_gorzow_wielkopolski_mistrzem_polski_juniorek.html
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2437/enea_azs_ajp_gorzow_wielkopolski_mistrzem_polski_juniorek.html


7.09.2020 Utworzono stanowisko pełnomocnika  
rządu ds. transformacji spółek energetycznych  

i górnictwa węglowego  
Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie, ustanawiające 
Pełnomocnika Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnic-
twa węglowego. Równocześnie zlikwidowano stanowisko pełnomocnika 
ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 
Z dokumentów opublikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji wyni-
ka, że rozporządzenie, ustanawiające pełnomocnika ds. transformacji 
spółek energetycznych i górnictwa węglowego, premier podpisał 3 
września 2020 r, a weszło ono w życie 4 września 2020 r. 
Do zadań nowego pełnomocnika, którym zostanie sekretarz stanu w 
Ministerstwie Aktywów Państwowych, ma należeć, w szczególności: 
- przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji spółek energe-
tycznych i górnictwa węglowego; 
- inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań wynikających z 
ww. koncepcji; 
- opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów 
aktów prawnych, mających znaczenie dla kształtowania polityki pań-
stwa w zakresie energetyki i górnictwa, przygotowywanych przez or-
gany administracji rządowej. 
 
Pełnomocnik, może występować do właściwych organów administracji 
rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego zaintereso-
wań, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z 
wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska. 
W porozumieniu z MAP pełnomocnik może wnosić projekty aktów 
prawnych, przedstawiać Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski. 

 
7.09.2020 Dzień Energetyka- 
 Odznaczenia w Operatorze. 

Pandemia spowodowała, że w tym roku wspólnie nie możemy święto-
wać Dnia Energetyka tak jak co roku. Dlatego w całym Operatorze od-
były się tylko okolicznościowe spotkania, podczas których wręczone 
zostały odznaczenia Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea.  
Nie inaczej było w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp (ODG). Okolicz-
nościowe spotkanie odbyło się w świetlicy Oddziału Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. W imieniu Zarządu Operatora odznaczenia wręczał V-ce 
Prezes ds. Pracowniczych Michał Cebula (nasz opiekun w Zarządzie 
Operatora) wspólnie z Dyrektorem OD G Markiem Rusakiewiczem i V-
ce Dyrektorem Edwardem Bułkowskim. 

Marek Rusakiewicz                               Michał Cebula             Edward Bułkowski 
 

Gospodarze zadbali o coś słodkiego i kawkę do tego. M. Rusakiewicz, 
który od 1 września 2020 r. piastuje stanowisko Dyrektora OD G krót-
ko przedstawił swoją osobę oraz doświadczenie zawodowe. Odznaczeni 
również przedstawili się  oraz   komórki  organizacyjne jakie 
 reprezentują.  

Zarówno Prezes jak i Dyrektorzy podkreślili, że wyróżnienia, które 
zostały dzisiaj wręczone w tym szczególnym okresie są dowodem uzna-
nia dla całego ODG i poprosili o przekazanie tej informacji wszystkim 
pozostałym Pracownikom. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości 
energetyki w świetle zapowiadanej reformy naszej branży. 
Wszyscy liczymy, że za rok zapomnimy już o koranawirusie i wspólnie 
będziemy świętowć Dzień Energetyka. 
W całym Operatorze odznaką uhonorowano sześćdziesięciu Pracowni-
ków. Uroczystości odbyły się w poniedziałek, 7 września o godz. 10.00, 
w pięciu oddziałach spółki. W wydarzeniu w poznańskim oddziale 
wziął udział Paweł Szczeszek, prezes Enei . 

- Bardzo cieszę się, że mogę osobiście pogratulować Państwu wyróżnień i 
podziękować za waszą pracę oraz zaangażowanie w rozwój Enei Opera-
tor, a tym samym całej Grupy Enea. Moje dotychczasowe doświadczenie 
w pracy w dystrybucji w sektorze ciepłownictwa pozwala mi jeszcze lepiej 
zrozumieć warunki, czasami bardzo trudne, w jakich wykonujecie Pań-
stwo swoją pracę. A jest ona przede wszystkim misją, za którą bardzo 
gorąco Państwu dziękuję – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei. 
 
Tegoroczne obchody Dnia Energetyka, w porównaniu do ubiegłych lat, 
były kameralne ze względu na obowiązujący reżim sanitarny. W uro-
czystościach wzięli udział Pracownicy uhonorowani odznaką 
„Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”, członkowie Zarządu Enei 
Operator, Rady Nadzorczej Enei i Enei Operator, dyrektorzy poszcze-
gólnych oddziałów dystrybucji i przedstawiciele związków zawodo-
wych. Spotkania były okazją do podsumowania działań spółki w 2019 
roku.  
 
Uroczystości w każdym z oddziałów Enei Operator, ze względu na pande-
mię trwały krótko.  Wszyscy zebrani życzyli sobie nawzajem, aby przy-
szłoroczne obchody Dnia Energetyka mogły powrócić do dawnej formuły, 
która sprzyja zacieśnianiu koleżeńskich relacji wśród pracowników naszej 
Grupy.   

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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9.09.2020 Kolejne dwa przypadki zarażenia            
koronawirusem w Naszej Grupie  

W Grupie Kapitałowej Enea potwierdzono dwa nowe przypadki zaraże-
nia koronawirusem w Naszej Grupie. Są to pracownicy spółek Enea Wy-
twarzanie oraz Enea Operator. 
Jak podano w komunikacie „Kolejne zachorowania nie wpływają na bie-
żące funkcjonowanie spółek oraz całej Grupy Enea. We wszystkich spół-
kach Grupy Enea prowadzone są działania prewencyjne, których celem 
jest minimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa 
wśród pracowników”.  

    

11.09.2020 Nowy Emeryt  
Wiesław Lewko 

 
Koło Rencistów i Emerytów działające przy 
Naszej Organizacji  zasilił kolejny nasz Kolega 
Wiesław Lewko Starszy Elektromonter PE z 
Rejonu Dystrybucji Gorzów Wielkopolski. 
Wiesław w sumie przepracował 40 lat z czego 
37 w energetyce.  
 
Uroczystość związana z przejściem na zasłużona 
emeryturę odbyła się w siedzibie związku do 
którego Wiesław należy. ( wcześniej Wiesiu 

godnie pożegnał się z Kolegami z RD Gorzów). Jak zwykle przy takich 
okazjach były wspomnienia, życzenia i prezenty. Żona Wiesława przygo-
towała pyszne ciasto, więc znów trzeba będzie się postarać żeby spalić te 
kalorie. 

Tą droga Wiesiowi również życzymy wszystkiego najlepszego na nowej 
drodze życia i zapraszamy do częstych odwiedzin. 

11-12.092020 Żużlowe święto w Gorzowie Wlkp.-
Enea FIM Speedway Grand Prix. 

Po rocznej przerwie najlepsi żużlowcy świata ponownie zawitali do Gorzo-
wa Wielkopolskiego, gdzie odbyły się dwa turnieje rozgrywanego we-
dług nowej formuły cyklu Grand Prix. (pandemia ograniczyła liczbę 
turniejów w tym roku do 8). 
Sponsorem tytularnym zawodów w Gorzowie Wielkopolskim była 
ENEA, która dla kibiców żużla przygotowała wiele atrakcji zlokalizo-
wanych w specjalnie na ten cel przygotowanym miasteczku. 

11.09.2020 r. rywalizację na „ Jancarzu” w pięknym stylu wygrał  
Bartosz Zmarzlik - as miejscowej Stali, obrońca tytułu mistrza świata. 

Bartosz Zmarzlik kapitalnie ścigał się przez całe zawody. W serii zasadni-
czej wygrał aż cztery razy, tylko w 19. wyścigu szybszy od Polaka był 
Brytyjczyk Tai Woffinden. Później gorzowianin pewnie wygrał półfinał, a 
w finale znakomicie rozegrał pierwszy łuk i mknął na czele stawki. Ale to 
nie był koniec emocji, bo niesamowicie szybko do mistrza świata zbliżał 
się Jason Doyle. Australijczyk na ostatnim okrążeniu jechał już niemal 
równo z Bartoszam Zmarzlikiem. Jednak reprezentant gospodarzy odparł 
ostatni atak rywala i o pół motocykla szybciej wjechał na metę. Dzięki 
temu aktualny mistrz świata mógł się cieszyć z drugiego w karierze zwy-
cięstwa w Gorzowie. Poprzednio wygrał zawody w 2014. W kolejnych 
czterech latach za każdym razem był w finale, ale w decydującym biegu za 
każdym razem ktoś był od niego szybszy. 
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WYNIKI 1. TURNIEJU GRAND PRIX W GORZOWIE 

• 1. Bartosz Zmarzlik (Polska) – 1. miejsce w finale 14 (3,3,3,3,2) 

• 2. Jason Doyle (Australia) – 2. miejsce w finale 8 (0,2,1,3,2) 

• 3. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 3. miejsce w finale 11 (2,3,3,2,1) 

• 4. Leon Madsen (Dania) 9 – 4. miejsce w finale (2,3,0,1,3) 

• 7. Maciej Janowski (Polska) 8 (2,0,3,0,3) 

• 15. Patryk Dudek (Polska) 3 (3,0,-,-,-) 

• 17. Wiktor Jasiński (Polska) 1 (1,0) 
        18. Rafał Karczmarz (Polska) 1 (t,1) 

12.09.2020 Szwedzki żużlowiec Fredrik Lindgren wygrał drugi turniej 
z cyklu Grand Prix.  Tym razem żadnemu z  trójki Polaków (B.Zmarzlik, 
M.Janowski, P.Dudek) nie udało się zająć miejsca na podium. As miej-
scowej Stali Bartosz Zmarzlik rywalizację zakończył na wyścigu półfina-
łowym w którym zajął 3 miejsce (nie dające awansu do wyścigu finałowe-
go) i zajął w zawodach piąte miejsce. 
 
WYNIKI 2. TURNIEJU GRAND PRIX W GORZOWIE 

• 1. Fredrik Lindgren (Szwecja) – 1 miejsce w finale 12 (2,3,3,2,2) 

• 2. Leon Madsen (Dania) – 2 miejsce w finale 11 (3,2,0,3,3) 

• 3. Jason Doyle (Australia) – 3 miejsce w finale 13 (2,3,2,3,2) 

• 4. Emil Sajfutdinow (Rosja) – 4 miejsce w finale 10 (1,0,3,3,3) 

• 5. Bartosz Zmarzlik (Polska) 13 (3,3,3,3,1) 

• 8. Maciej Janowski (Polska) 9 (2,3,2,0,2) 

• 16. Patryk Dudek (Polska) 1 (t,0,0,0,1) 
      17. Rafał Karczmarz (Polska) 0 (0) 

Nagrody dla zwycięzców drugiego dnia turnieju wręczał prezes Enea S.A. Paweł 
Szczeszek (na zdjęciu po prawej). 

15.09.2020 40 rocznica” SOLIDARNOŚCI” w 
 Lubuskim -konferencja w Zielonej Górze. 

Przy mikrofonie Szef Zarządu Regionu Gorzów „S”- Waldemar Rusakiewicz 

Pandemia koronawirusa  bardzo ograniczyła możliwości organizacji 
obchodów 40 rocznicy narodzin NSZZ Solidarność. Tym bardziej cie-
szymy się z każdego wydarzenia, które upamiętniają wydarzenia z 1980 r.  
Z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z pandemią w Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej (WiMBP) w Zielonej Górze 
odbyła się konferencja „Tak powstawała Solidarność na Ziemi Lubu-
skiej”. Organizatorami konferencji byli: Zarządy Regionu Gorzów i Zie-
lona Góra NSZZ Solidarność, Instytut Pamięci Narodowej Oddziały w 
Poznaniu i Szczecinie, WMiBP w Zielonej Górze. 

Udział w konferencji  wzięli historycy, związkowcy i naukowcy z Insty-
tutu Pamięci Narodowej. 
Prof.  Dariusz Rymar przedstawił fakty związane z powstaniem związ-
ku w Regionie Gorzowskim a Dr Przemysław Zwiernik w Regionie 
Zielonogórskim. 
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Kolejnym punktem rocznicowych obchodów był panel dyskusyjny w, 
którym wzięli udział uczestnicy wydarzeń związanych z powstaniem 
NSZZ Solidarność w Regionie Lubuskim: Konrad Stanglewicz, An-
drzej Perlak, Stanisław Zytkowski i Stanisław Bożek. 
Podczas tego spotkania można było poznać wiele dotychczas nieznanych 
faktów związanych z wydarzeniami z 1980 r. oraz z mrocznych czasów 
stanu wojennego. 
 

15.09.2020 Enea Logistyka                                      
Spółką Córką Enea Operatora. 

Siedziba Enea Logistyki w Poznaniu 

8 września 2020 r. wszystkie udziały Enei Logistyka zostały aportem 
przekazane do Enei Operator przez dotychczasowego właściciela – 
Eneę. Tym samym nastąpiła zmiana struktury własności w naszej Grupie, 
a Enea Logistyka przekształciła się w spółkę zależną Enei Operator. 
Proces zmian w Enei Logistyka zapoczątkowany został w 2019 roku pro-
jektem „Optymalizacja i poprawa funkcjonowania Enei Logistyka". Z 
trzech analizowanych wariantów do realizacji przyjęto rozwiązanie za-
kładające przekształcenie Enei Logistyka w spółkę zależną Enei Ope-
rator. 
"Wariant przejścia naszej spółki do Enei Operator okazał się najefektyw-
niejszym rozwiązaniem, choćby z tego powodu, że Enea Operator jest 
naszym najpoważniejszym partnerem biznesowym. Jako spółka podlega-
jąca bezpośrednio Enei Operator możemy znacznie efektywniej poukła-
dać nasze relacje biznesowe - zarówno w obszarze zakupów, jak i maga-
zynowania oraz transportu. To powiązanie dwóch spółek o odrębnej spe-
cyfice i doświadczeniach, których działania nawzajem się uzupełniają i 
przenikają, może wzmocnić efektywność "– – podkreślił Sławomir Hinc, 
prezes Enei Logistyka. 
Zgodnie z prawem, zmiana właścicielska dokona się w chwili ujawnienia 
jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie zarządy obu spółek kon-
tynuują rozmowy dotyczące koncepcji współpracy w nowych relacjach 
właścicielskich. 

16.09.2020 Nowy przypadek                                         
zarażenia koronawirusem w GK Enea  

Sztab kryzysowo-koordynacyjny dla Grupy Enea poinformował o nowym 
zakażeniu pracownika naszej Grupy w spółce Enea Pomiary. Obecnie 
6 osób w Grupie Enea to osoby aktywnie chore. Do tej pory wyzdro-
wiało 14 pracowników. 
Kolejne zachorowania nie wpływają na bieżące funkcjonowanie naszej 
Grupy. We wszystkich spółkach Grupy Enea prowadzone są działania 
prewencyjne, których celem jest minimalizowanie możliwości rozprze-
strzeniania się koronawirusa wśród pracowników.   
   

17.09.2020 Nowy członek rady nadzorczej Enei  
Minister Aktywów Państwowych korzystając ze swoich statutowych 
uprawnień powołał z dniem 16 września 2020 roku do składu rady nadzor-
czej Enei Rafała Włodarskiego. 
Rafał Włodarski ostatnio był zastępcą dyrektora w Departamencie Praw-
nym w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jest radcą prawnym. Praco-
wał m.in. w SWW Pragmatic Solutions, kancelarii Elżanowski Cherka 
&Wąsowski, kancelarii Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy czy  
Dewey&LeBoeuf LLP.  
Rada Nadzorcza Enei przed powołaniem nowego członka pracowała w 
składzie: Izabela Felczak-Poturnicka (przewodnicząca), Roman Stryj-
ski (wiceprzewodniczący), Michał Dominik Jaciubek (sekretarz), Ma-
riusz Fistek, Paweł Andrzej Koroblowski, Ireneusz Kulka, Maciej 
Mazur, Piotr Mirkowski i Mariusz Pliszka. 

 
18.09.2020 Nie tylko o płacach w Enea Centrum. 

Zgodnie z porozumieniem płacowym z 3 czerwca 2020 r. w Poznaniu w 
trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie) kontynuowano negocjacje pła-
cowe  w Enea Centrum (EC). 
1.Przed rozpoczęciem negocjacji płacowych rozmawiano o innych 
ważnych tematach: 
-Limit skierowań do Sanatorium na 2021r. Po analizie wykorzystania 
skierowań z ostatnich 3 lat uzgodniono limit skierowań na 2021 r. -100 
skierowań. 
-Praca zdalna- wypadki przy pracy i problemy z tym związane. 
(odpowiedzialność pracodawcy za przygotowanie miejsca pracy itp.). Dys-
kutowano o wypadkach w kontekście ubezpieczenia grupowego oraz in-
nych ryzykach z tym związanych oraz kosztach ponoszonych przez Pra-
cowników. Temat aktualnie jest procedowany na Radzie Dialogu Społecz-
nego. Potrzebne są dodatkowe konsultacje   miedzy innymi z Państwową 
Inspekcją Pracy. Aktualnie pracę zdalną wykonuje 490 Pracowników EC. 
-Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego przy pracy zdalnej- 
zagrożenia  kradzieży -bezpieczeństwo zawartych w nich danych. Od-
powiedzialność pracowników za sprzęt który jest użytkowany przy pracy 
zdalnej. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne uszkodze-
nie sprzętu. Pracodawca opracuje i prześle szczegółową informację do 
wszystkich Pracowników dotyczącą tej tematyki. 

-Przydziałowa herbata oraz ręczniki. Zaległości za trzy kwartały zostaną 
wydane 24-25 września 2020 r. 
-Szczepienia przeciwko grypie. Strona społeczna podniosła temat szcze-
pień-EC koordynuje ten temat. Na przykładzie Operatora zasygnalizowano 
konieczność zwiększenia liczby miejsc szczepień (nie tylko siedziby Od-
działów Dystrybucji). Infolinia PZU Zdrowie informuje o braku szczepio-
nek. EC zbiera w tej chwili informacje od Spółek GK Enea o ilości chęt-
nych do zaszczepienia się. Aktualnie jest to około 20 %. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

str. 8  Pod Napięciem 219 / 9 / 2020 

http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2444/enea_logistyka_spolka_corka_enea_operatora.html
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2444/enea_logistyka_spolka_corka_enea_operatora.html
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2445/nowy_przypadek_zarazenia_koronawirusem_w_gk_enea.html
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/2445/nowy_przypadek_zarazenia_koronawirusem_w_gk_enea.html


-Odtwarzanie etatów Pracowników odchodzących na emeryturę-
blokada przyjęć. Blokady przyjęć nie ma. Każdy etat po Pracowniku 
odchodzącym na emeryturę jest szczegółowo analizowany. 
 
2. Płacówka. 
-Negocjacje płacowe. Strona pracodawcy poinformowała, że na chwilę 
obecną nie jest w stanie podjąć decyzji o ewentualnych dalszych ru-
chach płacowych. Zaproponowano nam kontynuowanie rozmów płaco-
wych po 20 października. Strona Społeczna złożyła swoją propozycję 
przeszeregowań -taką samą jak w Operatorze (150 zł. podwyżka płacy 
zasadniczej –50 zł. cześć obligatoryjna) Rozumiejąc uwarunkowania 
korporacyjne przyjęła propozycję kontynuacji rozmów w drugiej połowie 
października. 
- Rozliczenie funduszu nagród 1% . Pierwsza transza nagród została 
wypłacona na poziomie 40 %, kolejna zostanie wypłacona przed końcem 
roku. 

19.09.2020 Dzienny rekord  
wykrytych zachorowań na Covit-19 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1002 nowych przypadkach ko-
ronawirusa w Polsce. To nowy rekord zachorowań na Covid-19 w Polsce. 
Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwie małopolskim - 
149, na Lubelszczyźnie - 122 i w województwie pomorskim.  W sumie 
19 września na Covid-19 zachorowały 1002 osoby. Zmarło 12 zakażo-
nych. Najstarszy zmarły chory miał 92 lata, a najmłodszy - 46. 
W sumie do tej pory w Polsce odnotowano 78 330 zakażeń koronawiru-
sem. 2 282 osoby chore na Covid-19 zmarły. 
W ostatnich dniach liczba nowych przypadków koronawirusa znacząco 
wzrosła. W piątek 18 września resort zdrowia podał informację o 757 
przypadkach, a w czwartek 17 września o 837.  Z kolei w środę (16 wrze-
śnia) informowano o 600 nowych przypadkach i 10 zmarłych, a we wto-
rek (15 września) podano informację o 605 nowych potwierdzonych przy-
padkach Covid-19. 
Do tej pory najwyższy dobowy przyrost zachorowań na Covid-19 od-
notowano 19 sierpnia 2020 r.- były to 903 nowe zakażenia. 
 

20.09.2020 KSGiE NSZZ Solidarność  
ogłosił Pogotowie Strajkowe. 

Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
"Solidarność" (KSGiE) podjęła decyzję o przekształceniu się w Komitet 
Protestacyjno-Strajkowy i ogłoszeniu Pogotowia Strajkowego - poin-
formował 19.09.2020 r. PAP przewodniczący Sekretariatu  
Jarosław Grzesik. 
Decyzja związana jest z "zagrożeniem dalszego funkcjonowania branży 
energetycznej i górniczej oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa". 
W przesłanym PAP stanowisku KSGiE zwróciło się do wszystkich zrze-
szonych w Sekretariacie krajowych sekcji, by także powoływały komi-
tety protestacyjno-strajkowe i ogłaszały pogotowie strajkowe. Z podob-
nym apelem związkowcy wystąpili do innych krajowych sekretariatów 
Solidarności, zrzeszających pracowników zatrudnionych w zagrożo-
nych branżach. 
Związkowcy negatywnie oceniają dotychczasowy przebieg prac rządo-
wo-związkowego zespołu, który ma wypracować systemowe rozwiąza-
nia dla górnictwa i energetyki. W odpowiedzi, po kilku latach przerwy, 
górnicze związki zawodowe, wśród nich "S" wznowiły działalność Mię-
dzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) w regio-
nie. 14 września 2020 r. największe w regionie centrale związkowe - 
Solidarność, OPZZ, Kadra i Sierpień'80 - zażądały rozmów o trans-
formacji górnictwa i energetyki z udziałem premiera Mateusza  
Morawieckiego.  

Jeżeli do nich nie dojdzie do 21 września, zapowiadają protesty. 
 
Kilka dni wcześniej, podczas ostatniego spotkania zespołu ds. transforma-
cji górnictwa i energetyki, związkowcy poznali m.in. projekt Polityki 
Energetycznej Państwa do 2040 r., przewidujący zbyt szybkie i rady-
kalne - według związków - odchodzenie od węgla. Ich zdaniem, w obec-
nym kształcie dokument jest nie do zaakceptowania. Realizacja rządo-
wych planów doprowadzi do zamknięcia większości kopalń węgla do 
roku 2036-37. 
Jak ocenili związkowcy z KSGiE w przyjętym w sobotę stanowisku, 
przedstawione przez rząd projekt polityki energetycznej oraz plan na 
rzecz energii i klimatu są nie do przyjęcia przez stronę społeczną, a ich 
realizacja będzie równoznaczna z "likwidacją większości przemysłu w 
naszym kraju oraz utratą milionów miejsc pracy w energetyce, górnic-
twie, przemyśle chemicznym, cementowym, hutniczym i stalowym, we 
wszystkich sektorach przemysłu energochłonnego, a także we wszystkich 
zakładach stanowiących zaplecze tych branż. Zdajemy sobie sprawę, że 
cała nasza gospodarka stoi w obliczu trudnej transformacji. Jednak pro-
ces ten musi przebiegać w oparciu o dialog z partnerami społecznymi 
oraz zasadę, wedle której każde likwidowane miejsce w energetyce, gór-
nictwie i przemyśle ciężkim zastępowane będzie równowartościowym 
miejscem pracy w nowopowstających branżach. Politycy rządzącej obec-
nie koalicji Zjednoczonej Prawicy wielokrotnie deklarowali publicznie 
realizację takiego właśnie modelu transformacji" 
Związkowcy zarzucili w swoim stanowisku rządowi, że w ostatnich 
miesiącach prezentuje "całkowitą bezczynność" wobec kolejnych eta-
pów zaostrzania unijnej polityki klimatycznej. W ich ocenie, wiele 
wskazuje, że zamiast sprawiedliwej transformacji, Polskę czeka dra-
styczna likwidacja miejsc pracy i ubożenie społeczeństwa. 
 
KSGiE nawiązał w piśmie do ogłoszonego w ostatnich dniach planu Ko-
misji Europejskiej, która zamierza podnieść cel redukcji emisji CO2 
na 2030 r. do 55 proc. oraz osiągnięcia przez Unię neutralności klima-
tycznej do 2050 r. "Stoi to w rażącej sprzeczności z informacjami prze-
kazanymi przez Premiera Mateusza Morawieckiego, jakoby ustalenia 
ubiegłorocznego szczytu Rady Europejskiej umożliwiały Polsce przepro-
wadzenie transformacji gospodarki we właściwym tempie i środkami 
dostosowanymi do naszych warunków oraz osiągnięcie neutralności 
klimatyczne w późniejszym czasie" - zaznaczyli związkowcy i dodali, że 
"skrajnie szkodliwe dla polskiej gospodarki działania poszczególnych 
krajów UE nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją ze strony polskiego 
rządu". 

 
21.09.2020 Ostatnie  

Pożegnanie 
 Lecha Kosobuckiego 

 
17 września 2020 r. w wieku 72 lat zmarł 
Lech Kosobucki były Kierownik zespołu 
inwestycji z Centrali Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. Lech w energetyce Przepra-
cował 43 lata ( 1 grudnia 2013 r. przeszedł na 
zasłużoną emeryturę). 

Uroczystości pogrzebowe ŚP Lecha  odbyły się 21 września 2020 r. na 
Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim. Msza Święta w 
intencji Zmarłego odbyła się w starej Kaplicy, następnie doczesne szczątki 
złożono w grobie. 
W pogrzebie ŚP Lecha uczestniczyła Rodzina, Przyjaciele, Znajomi oraz 
licznie przybyli Współpracownicy z Gorzowskiej Energetyki.   
 

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

A pieśń zbawionych niech Ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego. 
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22.09.2020 Rozmowy płacowe w Enea Pomiary. 

Odpowiadając na zaproszenie NSZZ Solidarność dotyczące kontynua-
cji negocjacji płacowych zarząd Enea Pomiary zaprosił stronę związkową 
na wideokonferencję poświęconą miedzy innymi tej tematyce. 
Rozpoczynając spotkanie zarząd przedstawił aktualne wykonanie planu 
oraz wyniki Spółki. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja nie jest zła. Praco-
dawca poinformował, że nie chciałby już w tym roku podnosić płac 
zasadniczych, i rozważa możliwość wypłacenia premii na święta Boże-
go Narodzenia, uzależniając to jednak wynikami Spółki pod koniec 
roku. Strona związkowa podkreśliła, że chce wszystkich Pracowników 
GK Enea traktować równo dlatego wnioskujemy o podwyższenie płac 
zasadniczych do poziomu jak w kluczowych Spółkach. Po krótkich 
negocjacjach ustalono termin kolejnego spotkania płacowego -
16.11.2020 r.(znane już wtedy będą wyniki Enea Pomiary za 10 miesię-
cy). 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Koronawirus. Poinformowano stronę społeczną o jednym przypadku 
zakażenia się Pracownika Spółki, oraz podjętych działaniach zgodnych z 
zaleceniami sanepidu. 
2.Protokół dodatkowy nr 2. do porozumienia o stosowaniu ZUZP. 
Podpisany przez strony dokument przesłano do Państwowej Inspekcji Pra-
cy celem rejestracji. 
3.Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla GK Enea”. Omówiono szczegó-
ły okolicznościowych spotkań z tym związanych. 
4.Aktualizacja załącznika nr 3 do ZUZP. Zarząd widzi konieczność 
aktualizacji zapisów dotyczących zasad budowy tabeli płac zasadniczych i 
taryfikatora kwalifikacyjnego. Powołano do tego celu zespół roboczy, i 
poproszono stronę związkową o delegowanie swoich przedstawicieli do 
zespołu. 
 

23.09.2020 Pracownicy Spółek GK Enea  
otrzymali odznaczenia  

„Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”. 

Czterdziestu czterech Pracowników naszej Grupy otrzymało odznaki 
„Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”. Wyróżnienia wręczono pod-
czas uroczystości organizowanych przez Spółki. 
W Poznaniu, 17 września dwudziestu czterem pracownikom Enei Cen-
trum odznaki wręczył Tomasz Szczegielniak, wiceprezes Enei ds. kor-
porporacyjnych, który podziękował Pracownikom za realizację usług 
wsparcia, które są krwioobiegiem naszej Grupy i wspierają jej działalność. 
W spotkaniu wziął udział również prezes Enei Centrum Dariusz  
Szymczak (zdjęcie powyżej). 

18 września odznaczenia otrzymało również trzynastu Pracowników 
Elektrowni Połaniec (zdjęcie powyżej),  którzy wpłynęli na rozwój naszej 

Grupy. Wyróżnienia wręczyli: Paweł Szczeszek, prezes Enei oraz Bogu-
sław Rybacki, prezes Enei Połaniec.Podczas uroczystości wręczono rów-
nież odznaczenia: „Zasłużony dla Enei Połaniec” oraz „Innowator”, 
które otrzymały osoby szczególnie zaangażowane w rozwój firmy. 

W ubiegłym tygodniu odznaczenia otrzymali również Pracownicy Enei 
Logistyka. Uroczystość odbyła się 15 września w Poznaniu. Wyróżnie-
nie ,,Zasłużony dla Grupy Enea” otrzymało siedmiu Pracowników 
Spółki. Odznaki wręczyli Sławomir Hinc, prezes Enei Logistyka i Adam 
Górczyński, wiceprezes Enei Logistyka ds. operacyjnych. 
Wszystkim Wyróżnionym GRATULUJEMY. 
 

23.09.2020 Koronawirus w szkołach podstawowych 
w Gorzowie i Santoku. 

W Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim koronawirusa 
potwierdzono u jednego z uczniów ze starszej klasy już w sobotę. W 
związku z zakażeniem ucznia na kwarantannę została wysłana cała jego 
klasa, a także rodzice chodzących do niej dzieci (kwarantanna skończy 
się w 25.09.2020). W tej klasie lekcje odbywają się jedynie zdalnie. W 
pozostałych klasach zajęcia odbywają się hybrydowo. Oznacza to, że część 
lekcji odbywa się w budynku szkoły, a część przez internet. SP 13 w Go-
rzowie to jedna z największych szkół w Lubuskiem. 
W Santoku koronawirusa stwierdzono u jednego z pracowników. Szkoła 
jeszcze nie zdecydowała, jakie kroki podejmie. 
W środę 23 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 przypad-
kach koronawirusa w Lubuskiem. Łącznie, na terenie województwa, 
mamy 877 zakażonych (w tym 762 ozdrowieńców i 17 zgonów) - dane z 
23 września. 
Zakarzeni w rozbiciu na powiaty: 
69 osób z powiatu żagańskiego, 
53 osoby z powiatu miedzyrzeckiego, 
18 osób z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, 
74 osoby z powiatu gorzowskiego, 
57 osób z powiatu nowosolskiego, 
87 osób z powiatu świebodzińskiego, 
99 osób z powiatu wschowskiego, 
49 osób z powiatu żarskiego, 
87 osób z miasta Gorzowa Wielkopolskiego, 
38 osób z powiatu zielonogórskiego, 
97 osób z miasta Zielonej Góry, 
23 osoby z powiatu sulęcińskiego, 
67 osób z powiatu słubickiego, 
43 osób z powiatu krośnieńskiego, 
8 osób z województwa wielkopolskiego, 
2 osoby z województwa mazowieckiego, 
2 osoby z województwa małopolskiego, 
2 osoby z województwa warmińsko-mazurskiego, 
1 osoba z województwa dolnośląskiego, 
1 osoba spoza Polski. 
 

Liczba osób objętych kwarantanną się zmniejsza. 23 września Lubuski 
Urząd Wojewódzki poinformował o 687 osobach objętych kwarantanną. 
852 były objęte nadzorem epidemicznym, natomiast 15 osób było ho-
spitalizowanych. 
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24.09.2020 Prezydium KK NSZZ "S"  
zaapelowało do rządu o dialog w/s sprawiedliwej 

transformacji energetycznej 

O rzetelny i konstruktywny dialog na rzecz "wypracowania polskiej 
drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej" zaapelowało do 
rządu prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związkowcy 
wezwali do odrzucenia przez Polskę unijnych celów klimatycznych, 
jeśli zostaną one zaostrzone.  
"Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność jeszcze raz ostrzega i 
przypomina, że forsowanie przez polski rząd  nowych celów klimatycz-
nych Unii Europejskiej spotka się ze zdecydowanym oporem całej Soli-
darności. Żądamy ich odrzucenia, nawet gdyby za sprawą weta Polska 
została w UE osamotniona. Wzywamy polski rząd do rzeczowego i kon-
struktywnego dialogu z partnerami społecznymi dla wypracowania pol-
skiej drogi do sprawiedliwej transformacji energetycznej, której celem 
nadrzędnym musi być polska racja stanu"  - czytamy w opublikowanym 
24.09.2020 r. stanowisku prezydium Komisji ws. sytuacji przemysłu 
wydobywczego, energetycznego i energochłonnego. 
Solidarność "niezmiennie od lat, z żelazną konsekwencją, przeciwstawia 
się klimatycznym szaleństwom Unii Europejskiej, których skutkiem bę-
dzie likwidacja polskiego przemysłu, a wraz z nim setek tysięcy miejsc 
pracy.Ostrzegaliśmy przed tym nie tylko polski rząd, ale też Europejską 
Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ), Komisję Europejską oraz 
bezpośrednio jej szefową Ursulę Von der Layen. Swoje stanowisko Soli-
darność wyraziła głosując - jako jedyna organizacja - przeciw zapisom w 
dokumencie EKZZ, popierającym Nową Politykę Przemysłową w Euro-
pie i Zielony Ład" - przypomina prezydium Komisji Krajowej "S". 
"Cynizmem i hipokryzją" związkowcy z Solidarności określili stano-
wisko Rady Branży OPZZ "Górnictwo i Energetyka", krytykujące 
europejską politykę klimatyczną. Przedstawiciele "S" napisali, że dwa 
miesiące wcześniej przedstawiciele OPZZ, a także Forum Związków 
Zawodowych, głosowali za przyjęciem dokumentów EKZZ, popierają-
cych tę politykę. 
Według wcześniejszych informacji przedstawicieli Komisji Europejskiej, 
niebawem ma zostać przedstawiony plan zwiększenia celu klimatycz-
nego dla Europy do roku 2030. Komisja analizuje zwiększenie do co 
najmniej 50 proc. (a potencjalnie nawet do 55 proc.) w stosunku do 
poziomu w 1990 r. unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych, z obecnego celu 40 proc. redukcji. 
Od wtorku w Katowicach toczą się rozmowy Międzyzwiązkowego Komi-
tetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową m.in. na temat 
tempa transformacji górnictwa i energetyki. Ustalono, że przyjęty ma 
być niemiecki, czyli długofalowy model transformacji - związkowcy 
chcą, by odchodzenie od węgla nastąpiło w perspektywie 2060 roku, 
strona rządowa mówi o roku 2050. Jednocześnie w kopalniach trwał 
podziemny protest, w którym bralo udział kilkuset górników z kopalń 
Polskiej Grupy Górniczej. 

25.09.2020 Kolejny rekord-  
1587 nowych przypadków zakażenia. 

Ministerstwo Zdrowia poinformowało  o 1587 nowych, potwierdzonych 
przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Łącznie w Pol-
sce potwierdzono zakażenie u 84 396 osób, spośród których 2392 
zmarło. 
Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: ma-
zowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), 
pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielko-
polskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego 
(59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), święto-
krzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15). 
Ministerstwo poinformowało o śmierci 23 osób zakażonych koronawiru-
sem.  To mniej niż w 24.09.2020 (25) oraz 23.09.2020 (28). Są to osoby 
w wieku od 51 do 94 lat. Większość osób miała choroby współistniejące. 
Do zgonów doszło w Siedlcach, Krakowie, Kędzierzynie-Koźlu, Elblągu, 
Biłgoraju, Lublinie, Zgierzu, Bełchatowie, Poznaniu, Tychach, Święto-
chłowicach, Raciborzu, Ostródzie i w Gdyni. 
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykona-
ło 24,2 tys. testów. Od początku epidemii przebadano już ponad 3 mln 
osób. 
Z raportu publikowanego przez MZ wynika też, że w szpitalach nadal 
pozostaje poniżej 2 tys. osób, do respiratora podłączonych jest 96. 
Nadal rośnie liczba osób w kwarantannie - to 137 tys. osób. 
 

26.09.2020 Porozumienie ws.  
transformacji górnictwa- 

polityka energetyczna państwa. 

Do 15 grudnia br. zostanie opracowana Umowa spłeczna, regulująca 
funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego - zakłada porozu-
mienie zawarte 25 września 2020 r. między śląskimi związkami zawo-
dowymi a stroną rządową. Umowa określi m.in. mechanizm finansowa-
nia górnictwa. 
Od treści Umowy społecznej ma także zależeć ostateczny kształt polity-
ki energetycznej państwa. W porozumieniu potwierdzono również, iż 
rząd dokona zmiany legislacyjnej w zakresie zwolnienia z obowiązko-
wej hurtowej sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej - 
oznacza to zniesienie tzw. obliga giełdowego w sprzedaży energii. 
Porozumienie - jak zapisano w jego treści - wchodzi w życie z dniem 
uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną, w tym na 
dopłaty do bieżącej produkcji dla sektora górnictwa węgla kamienne-
go. Właśnie do uzyskania takiej zgody będzie konieczna Umowa społecz-
na, która powinna powstać do połowy grudnia. 
"Umowa zostanie przedstawiona Komisji Europejskiej i jest niezbędna w 
celu uzyskania zgody na udzielenie pomocy publicznej. Umowa społecz-
na będzie podpisana przez przedstawicieli rządu, marszałka woj. śląskie-
go, stronę społeczną oraz przedstawicieli zarządów spółek górniczych. 
Jednocześnie przygotowana zostanie umowa dotycząca transformacji 
woj. śląskiego, nad którą prace rozpoczną się w październiku 2020 r." - 
zapisano w piątkowym porozumieniu. 
PAP dotarła do treści dokumentu, złożonego z porozumienia ramowego 
oraz załącznika, w którym określono daty funkcjonowania poszczegól-
nych kopalń węgla energetycznego, należących do Polskiej Grupy 
Górniczej (PGG) - ostatnie z nich mają być wygaszone w 2049 roku. 
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Warunkiem realizacji ustaleń jest zgoda Komisji Europejskiej. 
Dokument zawiera gwarancje zatrudnienia aż do emerytury górniczej dla 
wszystkich zatrudnionych pod ziemią lub w zakładach przeróbki węgla w dniu 
zawarcia porozumienia. Dotyczy to załogi spółek kontrolowanych bezpośrednio 
lub pośrednio przez Skarb Państwa. 
Jeżeli w systemie alokacji pracowników nie będzie gwarancji ciągłości pracy danej 
osoby w kopalni lub zakładzie przeróbczym, będzie możliwość skorzystania z 
osłon: urlopów przedemerytalnych lub jednorazowych odpraw pieniężnych. Z 
urlopów będą mogli skorzystać górnicy, którym do emerytury zostało nie wię-
cej niż cztery lata, oraz pracownicy zakładów przeróbczych co najmniej na trzy 
lata przed emeryturą. 
W  porozumieniu zapisano, że ostateczny kształt polityki energetycznej państwa 
uzależniony będzie m.in. od treści Umowy społecznej regulującej funkcjonowa-
nie sektora górnictwa węgla kamiennego. 
W porozumieniu potwierdzono, że rząd powoła pełnomocnika ds. transformacji 
terenów pogórniczych "w celu skoordynowania wszystkich działań związanych z 
rozwojem gospodarczym i tworzeniem miejsc pracy na tych terenach". 
Ponadto, rząd zobowiązał się do przedstawienia modelu utworzenia funduszu inwe-
stycyjnego w oparciu o aktywa wygaszanych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. 
Strony ustaliły również, że "funkcjonowanie Elektrowni Rybnik w oparciu o węgiel 
kamienny będzie zapewnione do 2030 roku", zaś rok przed upływem tego terminu 
dokonana zostanie analiza możliwości dalszego funkcjonowania tej elektrowni. 
"Strona społeczna zwraca się z wnioskiem o zachowanie dostępu do złóż węgla 
kamiennego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego 
Polski" - czytamy w porozumieniu, kończącym trwającą od poniedziałku podziem-
ną akcję protestacyjną w kopalniach. 
Załącznik do porozumienia zawiera rozpisane do 2049 roku terminy zakończenia 
produkcji węgla w poszczególnych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej; w 
załączniku nie padają natomiast nazwy kopalń spółki Tauron Wydobycie oraz 
kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie. Nie ma też mowy o kopalniach Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, która produkuje węgiel koksowy, potrzebny do wytwarzania 
stali. 

28.09.2020 Enea Operator-sposób  
informowania o kontakcie z osobą zarażoną. 

29.09.2020 Kolejne 9 przypadków zarażenia  
koronawirusem w GK Enea 

 
Sztab kryzysowo-koordynacyjny dla Grupy Enea poinformował ,że w ostatnich 
dniach potwierdzone zostały kolejne przypadki zarażenia koronawirusem w 
naszej Grupie. 
Wśród osób, które otrzymały pozytywne wynik testu są Pracownicy spółek: Enea 
Bioenergia, Enea Centrum, Enea Oświetlenie oraz Enea Wytwarzanie. Nowe 
przypadki zakażeń pojawiły się także wśród Pracowników Lubelskiego Węgla 
Bogdanka. Do zakażenia najczęściej dochodziło poza kopalnią. 
Kolejne zachorowania nie wpływają na bieżące funkcjonowanie naszej Grupy. 
W spółkach działają sztaby kryzysowe na bieżąco monitorujące sytuację. Prowadzo-
ne są działania prewencyjne, których celem jest minimalizowanie możliwości 
rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród Pracowników. Obecnie w spółkach 
Grupy Enea, z wyłączeniem Bogdanki, aktywnie choruje 9 osób. 

 

30.09.2020 Kolejni Pracownicy GK Enea uhonorowani 
odznaczeniami „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea” 

 
Piętnastu Pracowników zaangażowa-
nych w rozwój naszej Grupy: sześciu z 
Enei S.A., czterech z Enei Trading i 
pięciu z Enei Oświetlenie otrzymało 
odznaki „Zasłużony dla Grupy Kapita-
łowej Enea”. Wyróżnienia podczas uro-
czystości w Poznaniu wręczał Paweł 
Szczeszek prezes Enei (na zdjęciu z lewej 
wręcza odznaczenia naszej koleżance Annie 

Wętły). To kolejne już spotkania z Zasłużo-
nymi w naszej Grupie. Odznaczenie nada-
wane jest osobom wyróżniającym się 
zawodowo i społecznie. Wręczane jest w 
dowód uznania za wieloletnią, rzetelną 
pracę i działania na rzecz naszej Grupy 
wykraczające poza zakres obowiązków. 
W tym roku obchodzimy Dzień Energety-
ka nie wspólnie ze wszystkimi spółkami 

naszej Grupy, lecz w trakcie kameralnych spotkań, organizowanych przez poszcze-
gólne spółki.W Poznaniu, 22 września Pracownikom Enei S.A. i Enei Trading 
odznaki wręczyli: Paweł Szczeszek, prezes Enei i Tomasz Szczegielniak, wicepre-
zes Enei ds. korporacyjnych. Tego samego dnia w Szczecinie pięciu Pracownikom 
Enei Oświetlenie odznaki „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea” wręczył 
Rafał Gietka, prezes Enei Oświetlenie. Pogratulował nagrodzonym wyróżnienia 
oraz podziękował za wyróżniającą się postawę zawodową i społeczną. 

30.09.2020 Pierwsze w 2020 r. zebranie  
WRDS Województwa Lubuskiego. 

W Sali Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze obyło 
się pierwsze w czasie pandemii posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo-
łecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). 
Jedynym tematem obrad Rady były : 
„Praktyczne aspekty realizacji działań zmierzających do uzyskania neutralno-
ści klimatycznej oraz neutralność klimatyczna województwa lubuskiego w 
kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej”   
Przedstawiciele :Ministerstwa Klimatu (uczestniczyli w posiedzeniu na zasadzie 
wideokonferencji ), Rady Dialogu Społecznego, Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, Komisji ds. Klimatu Sejmiku Województwa Lubuskiego, Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zapoznali zebranych 
z zawiłościami polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz wpływu tej polityki na 
sektor energetyczny w Polsce oraz na ochronę klimatu. Krótko przedstawiono też 
temat retencjonowania wody. Wszyscy prelegenci bardzo pozytywnie przedsta-
wiali i komentowali plany „Europejskiego zielonego ładu”. Podkreślono, że 
rozwój OZE oraz budowa elektrowni jądrowych ma doprowadzić do odejścia 
od modelu energetyki opartej na węglu. Docelowo do 2050 roku ma zostać 
osiągnięty cel takiej polityki czyli „neutralność energetyczna”. Podkreślono, że 
„sprawiedliwa transformacja” będzie się odbywać przy współudziale strony 
społecznej. 
Członkowie WRDS ze strony związkowej związani z branżą energetyczną pod-
kreślili, że proponowane zmiany pociągną za sobą wiele negatywnych skutków 
społecznych -zamykanie kopalń oraz elektrowni opartych na kopalinach. Do-
datkowo spowoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, i 
uzależnienie się od importu energii elektrycznej. Podkreśliliśmy, że deklaracje 
wspólnych uzgodnień w tych tematach pozostają deklaracjami bez pokrycia. Tylko 
determinacja górników w obronie swoich miejsc pracy – podziemny strajk oraz 
groźba wielkiej manifestacji w Warszawie, doprowadziła do zawarcia 
25.09.2020r. górniczej umowy społecznej. Z energetykami nadal nikt nie rozma-
wia-grozi to wybuchem protestów w tej branży. Przytoczyliśmy też deklaracje 
premiera Mateusza Morawieckiego wygłoszone podczas expose 19.11.2019 r. 
„Rząd będzie dążył do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego przy 
niskiej emisji CO2. Węgiel pozostanie podstawą polskiej energetyki, ale rozwijać 
powinny się także OZE, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie. Dzisiaj węgiel jest 
podstawą naszej energetyki, nie chcemy i nie możemy z niego rezygnować”. 
W sprawach rożnych podniesiono temat koronawirusa oraz zagrożeń z nim zwią-
zanych . Temat ten będzie szczegółowo omówiony podczas następnego zebrania 
WZDS w listopadzie 2020 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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Maseczka antywirusowa 

9.08.2000 r. Zdroisk –nasi Przewodniczący –od lewej.  
Tadeusz Langowski, Marian Pawlak, Czesław Szablewski, Zdzisław Karczmarz, 

Krzysztof Gonerski, Bogumiła Strzelecka, Bogdan Duszak, Mieczysław Ogrodnik 
  

 Landsberg –Dworzec kolejowy 

 
-5,84 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.010.2020 r. godz. 9,43 

-6,1 %- stopa bezrobocia w sierpniu 2020 r.  Jak podał GUS, liczba  
                     bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła  
                       w sierpniu 1028 tys. wobec 1029,5 tys. osób w lipcu. 

-2200-liczba Stulatków w Polsce. To o 200 więcej niż w 2018 roku. 

-4294 zł. - świadczenie honorowe wypłacane co miesiąc przez ZUS 
dla stulatków. Rok wcześniej było to 3 731 zł. dwa lata temu 3 536 zł. 
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