
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

CZERWCOWE ROCZNICE 

 

Wersja elektroniczna biuletynu-  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.06.2022 Negocjacje płacowe w Enea S.A. 

Odpowiadając na nasze pismo z 13 maja 2022 r. w/s rozpoczęcia 
negocjacji płacowych w Enea S.A., Zarząd zaprosił stronę związko-
wą do siedziby Spółki w Poznaniu. 
Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej do koń-
ca 2022 r. 
Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję waloryzacji wy-
nagrodzeń, rekompensującej dwucyfrową inflację. Uzasadniając 
naszą propozycję podkreśliliśmy, że bardzo wysoka inflacja powoduje 
realne obniżenie wynagrodzeń. Jak podkreśliliśmy bardzo dobrą 
pracą, mimo bardzo trudnej sytuacji w energetyce, Pracownicy 
wypracowują zyski całej GK  Enea. Opublikowane wyniki za 2021 r. 
i pierwszy kwartał 2022 r. potwierdzają to. Dodatkowo nasze zarob-
ki przestały być atrakcyjne na rynku pracy, dlatego obserwujemy 
ucieczkę fachowców do firm konkurencyjnych. 
Prezes Paweł Majewski przypomniał zapisy porozumienia płacowe-
go z 2 listopada 2021 r. Wskazał, że rozumie oczekiwania Pracowni-
ków wynikające z faktu wysokiej inflacji w bieżącym roku, jednak-
że przedstawiona przez nas propozycja jest zbyt wysoka. Enea nie 
zaplanowała takich środków w planie rzeczowo – finansowym 
ENEA S.A. na 2022 rok.  Prezes stwierdził, że poziom inflacji jest 
faktem, ale Zarząd nie może zrównoważyć kryzysu gospodarczego, 
z którym ewidentnie mamy do czynienia w obecnej chwili i na który 
Spółka nie ma wpływu. Na pracodawcy  nie powinno ciążyć zobo-
wiązanie zrównoważenia skutków kryzysu, ponieważ są to działania 
makroekonomiczne w kraju i na świecie. Po tym wstępnie P. Majew-
ski przedstawił propozycję Zarządu Enea S.A. 
Kilkukrotne postąpienia z obu stron nie doprowadziły do zawarcia 
kompromisu. Strony dialogu społecznego postanowiły kontynuować 
negocjacje płacowe w przyszłym tygodniu-8 lub 9 czerwca 2022 r. 
Inne tematy poruszane  podczas spotkania: 
1. Nagroda na Dzień Energetyka. Niezależnie negocjacji płacowych, 
których głównym celem jest podwyższenie płac zasadniczych, zapropo-
nowaliśmy uzgodnienie wysokości Nagrody na Dzień Energetyka w 
2022 r. Wzorem lat ubiegłych zaproponowaliśmy nie różnicowanie 
wysokości Nagrody w Spółkach GK Enea, i wypłacenie Nagrody  w 
jednakowej wysokości nie mniejszej niż w 2021 r. Zarząd na  
następnym spotkaniu ustosunkuje się do naszej propozycji. 
2.Zmiana Regulaminu Wyborów Członków Rady Nadzorczej Enea 
S.A. Podkreśliliśmy, że trudności z wyborem naszych przedstawicieli 
do RN  powoduje wadliwy Regulamin, który jak najszybciej należy 
zmienić (wysokie koszty organizacji wyborów dla 17,5 tys. Pracow-
ników GK Enea). Zarząd zajmie się tym tematem po rozstrzygnię-
ciach wyborczych w tej kadencji RN Enea S.A. 
3. Uhoronowanie członków Komisji Wyborczych w wyborach do 
RN Enea S.A. Praca w komisjach nie należy do lekkich, często wiąże 
się pracą poza godzinami normalnej pracy, dlatego zawnioskowali-
śmy o gratyfikację finansową dla członków komisji wyborczych. 
Zarząd rozważy taką możliwość. 
4.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Zasugerowaliśmy spo-
tkanie z firmą AVIVA i przeanalizowanie dalszej współpracy w 
ramach PPE w związku ze słabymi wynikami osiąganymi przez tą 
firmę. Strona pracodawcy wykona analizę rynkową i prawną w w/w 
temacie, i zorganizuje spotkanie.   
5.Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego 
(NABE) skutki społeczne w GK Enea. Jaki jest stan zaawansowania 
prac nad wydzieleniem Spółek GK Enea do NABE, i kiedy nastąpi 
przeniesienie? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że na ten moment rządowe 
plany przewidują powstanie NABE od styczna 2023 r.   

2.06.2022 XV-lecie Enea 
Operatora 

W Centrum Kultury Zamek w 
Poznaniu Enea Operator święto-
wał swoją XV rocznicę powstania. 

Okolicznościowe spotkanie rozpoczął Prezes 
Enea Operatora Marek Rusakiewicz ( na zdję-

ciu po prawej), który po przywitaniu zaproszo-
nych gości w krótkim wystąpieniu zapoznał 
zebranych z historią oraz wyzwaniami przed 
jakimi stoi Operator. Wszystkim Pracownikom 
podziękował za ciężką i sumienną pracą.   
Następnie zasłużonym Pracownikom wręczo-
no odznaczenia państwowe i resortowe.  
Miło nam poinformować, że wśród wyróżnio-
nych znaleźli się też przedstawiciele Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.-Adam Noculak, 
Mariusz Łukowski, -Eugeniusz Bornikowski,- Zenon Cybula,-
Dariusz Łodyga. 

W części artystycznej rocznicowego spotkania wystąpił zespół TRE 
VOCI ( polskie trio muzyczne, wykonujące muzykę klasyczną i pop 
operową), oraz Joanna Tylkowska-Drożdż solistka Opery na Zamku 
w Szczecinie. 

W jakich warunkach powstawał Enea Operator. 
JAK 15 LAT TEMU POWSTAWAŁ ENEA OPERATOR 

DYREKTYWA 2003/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i jej implementacja do prawa pol-
skiego doprowadziła  4 marca 2005 roku do zmiany  Ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 roku -Prawo energetyczne. Podstawową przyczyną 
jej uchwalenia była konieczność dostosowania polskiego porządku 
prawnego do unijnych regulacji odnoszących się do wewnętrznego ryn-
ku energii elektrycznej i gazu. Nowelizacja ustawy przyjmowana była w 
trybie pilnym, ze względu na fakt, iż termin implementa-
cji  dyrektywy energetycznej  upłynął 1 lipca 2004 roku. Do najważ-
niejszych zmian Prawa Energetycznego  zaliczyć należy definicje pojęć 
przesyłania, dystrybucji i sprzedaży paliw i energii. Pojawiły się 
pojęcia Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i Operatora Systemu 
Przesyłowego (OSD). Rozdzielenie poszczególnych rodzajów działal-
ności przedsiębiorstw energetycznych (dystrybucja i handel), na mocy 
przepisów wspólnotowych, tj. ostateczne prawne rozdzielenie działalno-
ści miało nastąpić nie później niż z dniem 1 lipca 2007 roku (art. 22 
pkt 2 nowelizacji). Przekroczenie tego terminu wiązało się z karami 
finansowymi za każdy miesiąc zwłoki.  
Od marca 2005 r. trwała dyskusja w branży energetycznej jak najlepiej 
rozdzielić handel i dystrybucję w istniejących grupach energetycz-
nych  ( ENEA,ENERGA, ENION, ENERGIA PRO). Preferowanym 
przez stronę związkową modelem reorganizacji energetyki było wy-
dzielenie handlu z istniejących struktur grup energetycznych. Brak 
uzgodnień na szczeblu krajowym oraz zbliżający się termin graniczny 
reorganizacji energetyki wynikający z Dyrektywy UE implementowanej 
do Prawa Energetycznego (1.07.2007 r.) oraz ryzyko podejmowania 
decyzji bez stosownych uzgodnień spowodował powołanie w ramach 
Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solidarność –Komitetu Protesta-
cyjnego. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Komitet zaplanował  na  16.03.2007 manifestację  energetyków w 
Warszawie . 
12.03.2007 w obecności Premiera Jarosława Kaczyńskiego i Prze-
wodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Janusza Śniad-
ka,  Minister Skarbu Państwa (MSP)- Wojciech Jasiński  i Minister 
Gospodarki (MG)-Piotr Woźniak  podpisali  z przedstawicielami Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność  protokół 
uzgodnień. Uzgodnienie zawierało między innymi wzorcowy model 
reorganizacji energetyki . Rekomendowanym modelem było wydzie-
lenie obrotu jako spółki zależnej (100 % od OSD) chyba ,że strona 
społeczna w danej grupie energetycznej zaakceptuje inne rozwiąza-
nie. Podpisanie uzgodnień spowodowało odwołanie planowanej na 
16.03.2007 r. manifestacji w Warszawie. Niestety inne organizacje 
związkowe działające w energetyce nie uznawały tego porozumienia, 
argumentując swoje stanowisko tym, że nie byli sygnatariuszami tego 
dokumentu. 

Mimo uzgodnień na szczeblu kraju w Enea nie dochodziło do 
uzgadniania i wdrażania preferowanego modelu restrukturyzacji 
energetyki. Dlatego 11 kwietnia 2007 w Poznaniu przed siedzibą 
Enei na ul. Nowowiejskiego odbyła się manifestacja przeciwko bra-
ku dialogu w naszej firmie ,nie respektowaniu zawartych porozu-
mień  w tym również w sprawie OSD. W około 700 osobowej repre-
zentacji pracowników nie zabrakło oczywiście naszych przedstawi-
cieli z terenu Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp-143 osoby. (zdjęcie 
powyżej). 

Czas uciekał, a stosownych uzgodnień nie było. Pojawiła się za to infor-
macja o planach wydzielenia Operatora SD do spółki córki 
Enea.  31.05.2007 po potwierdzeniu  informacji o planach wydziele-
nia do spółki córki dużego OSD na szczeblu Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ Solidarność powołaliśmy do życia Komitet Strajkowy. 
Później do Komitetu  przystąpiły pozostałe organizacje związkowe z 
Enei. 
1.06.2007r. Odbyło się spotkanie Komitetu Strajkowego z Zarządem 
Enea S.A. ( Andrzej Marciniak, Rajmund Gral, Wojciech Piniarski, 
Marek Hermach, Maciej Górski) oraz przedstawicielami MSP  i 
MG   (Michał Krupiński ,Krzysztof Tchórzewski). Próbowano nas 
przekonać do celowości wydzielenia dużego OSD do spółki. Tarcza 
podatkowa ,wartość dodana -to główne argumenty, które miały nas 
przekonać.  Nie przekonały nas dlatego  11.06.2007 Komitet Strajko-
wy wystosował  do Ministra Skarbu Państwa wotum nieufności dla 
Zarządu Enea S.A. 18.06.2007 Delegacja Komitetu Strajkowego 
udała się w Ministerstwa Skarbu Państwa i Michało-
wi  Krupińskiemu przekazała powody wystosowania wotum nieuf-
ności. Jednym z nich był nieakceptowalny model wydzielania OSD.  
25.06.2007 Zgłosiliśmy żądanie wycofania się z podjętych działań 
zmierzających do wydzielenia zdecydowanej większości pracowni-
ków do spółki Enea Operator. Podkreśliliśmy, że preferowanym 
przez nas modelem powołania OSD było zgodnie z uzgodnieniem z 
dnia 12.03.2007(wydzielenie obrotu) podpisanym przez MG ,MSP w 
obecności Premiera RP i Szefa Solidarności. 
 
28.06.2007 Obradująca w  Sierakowie Komisja Międzyzakładowa 
NSZZ Solidarność Enea (KM )w odpowiedzi na działania Zarządu 
Enea- dążenie do wydzielenia dużego OSD z majątkiem do spółki 
Enea Operator przekształciła się w - Komitet Strajkowy  i ogłosiła 
na poniedziałek 2.07.2007 r. w godzinach 7.00-9.00. dwugodzinny 
strajk ostrzegawczy. Do Komitetu Strajkowego nie przystąpiły po-
zostałe organizacje związkowe z Enea. 
Podczas obrad KM do Sierakowa przyjechał Zarząd Enea S.A. oraz 
inne organizacje związkowe i rozpoczęły się negocjacje uzgodnień w 
zakresie OSD. KM wytypowała zespół negocjacyjny, pozostali 

członkowie Komisji  wrócili do swoich Oddziałów przygotowywać 
akcję strajkową.  

Podczas negocjacji Zarząd poinformował nas, że  Walne  Zebranie 
Akcjonariuszy ENEA –MSP podjęło decyzję, że 1 lipca 2007 r. na-
stąpi  przeniesienie zintegrowanej części przedsiębiorstwa (majątek 
sieciowy + załoga) z Enea S.A. do Enea Operator Sp. z o.o. Posta-
wiono nas pod ścianą.  
29 06.2007 r. „ktoś” z Poznania mailowo odwołał akcję strajkową 
planowaną na 2 lipca 2007 r. Jednak część pracowników, którzy 
przystąpili do akcji strajkowej podczas której nie odbierali mail nie 
wiedziała o odwołaniu strajku i np.  dwugodzinny strajk od 7.00 do 
9.00 2 lipca 2007 r. odbył się miedzy innymi w PE Krzeszyce. 
Wobec zaistniałych faktów aby zapewnić maksymalne zabezpiecze-
nie  interesów i praw Pracowników przenoszonych do nowego pra-
codawcy Enea Operatora (EO) podjęliśmy negocjacje nad Trój-
stronnym Porozumieniem Zbiorowym zawieranym na podstawie 
art.26,1 ustawy o związkach zawodowych . 

Po długich negocjacjach 29.06. 2007 r. Ok. godz.24.00 zawarliśmy 
w/w porozumienie.  

Ważniejsze zapisy takiego porozumienia: 
-3800 pracowników-przeszło do EO  na podstawie art. 174,1 KP- 
urlopowanie na okres 10 lat do pracy do innego pracodawcy-
Dotyczyło to osób uprawnionych  do akcji Enea –zaliczenie stażu pra-
cy w Enea Operator, do stażu akcyjnego. ( W 2010 r. późniejszy  
Prezes Enea S.A. Maciej Owczarek nie respektował tych zapisów –
nie zaliczono okresu pracy w Operatorze do stażu akcyjnego). Od-
daliśmy sprawę do Sądu. Sądy I i II instancji  podzieliły  pogląd praco-
dawcy, i nie zaliczono nam okresu od lipca 2007-do marca 2010 do 
stażu akcyjnego.  (wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie -12.10.2012, 
Sądu Okręgowego w Gorzowie -8.04.2015 r.). Tym sposobem spora 
grupa pracowników otrzymała mniejszą liczbę akcji pracowniczych 
w procesie prywatyzacji Enea S.A. 
-2100 pracowników-przeszło do EO na podstawie art.23,1 KP- 
przejście do innego pracodawcy –nie mający uprawnień do akcji 
(zatrudnili się po momencie komercjalizacji w 1993 r.). 
-wzrost płacy zasadniczej każdego pracownika o 150 zł. 
-1000 zł –nagroda jednorazowa dla każdego pracownika. 
-porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Pracy ( ZUZP) Enea S.A. W EO do czasu wynegocjowania nowego 
ZUZP  obowiązywało porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea 
S.A.  (Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)  w Poznaniu wpisała je do 
rejestru Porozumień o stosowaniu ZUZP- 17.10.2007) 
-przedłużenie gwarancji zatrudnienia do 31.12.2018 r. dla wszyst-
kich pracowników  zatrudnionych na dzień przejścia. 
-1000 zł na każdego zatrudnionego na ZFŚS z zysku Operatora za 
2007 r   
-wpłata 15% z zysku Operatora za 2007 r. na fundusz załogi. 
-kontynuowanie PPE Commercial Union w Enea – w Operatorze-
ciągłość ubezpieczeniowa. 
-uzgodniono, że struktura organizacyjna Operatora oparta będzie 
na 5 istniejących Oddziałach Dystrybucji.(mimo kilku późniejszych 
prób likwidacji OD Gorzów Wlkp. i Zielona 
Góra, udało nam się je udaremnić i do dnia 
dzisiejszego  mamy 5 OD) 
Zagwarantowaliśmy też miejsce w Zarządzie 
Operatora dla przedstawiciela załogi, oraz dwa 
miejsca w Radzie Nadzorczej EO. 
Po przeprowadzeniu akcji wydzielenia OSD, 
do Enea Operator przeszło ponad 90% załogi 
Enea S.A. w tym 100% załogi Oddziału Dys-
trybucji Gorzów Wlkp. 
Na pierwszego Prezesa Ene Operatora powoła-
no Lecha Żaka  piastującego obecnie funkcję     
Członka Zarządu Enea S.A. (na zdjęciu obok) 

2.06.2017 -XXV rocznica wizyty  
Jana Pawła II w  
Gorzowie Wlkp. 

25 lat temu miało miejsce naj-
większe wydarzenie w historii 
Gorzowa Wlkp.-wizyta Papieża 
Polaka Świętego Jana Pawła II. 
Wizyta duszpasterska odbyła się w 
ramach VI pielgrzymki do Polski 
oraz 78 podróży apostolskiej 
Jana Pawła II 
Pielgrzymka przebiegała pod ha-
słem „Chrystus wczoraj, dziś i na 
wieki” Odbywała się w dniach od 
31 maja do 10 czerwca 1997. W 
czasie tych 11 dni papież odwie-
dził 12 miejscowości: Wrocław, 
Legnica, Gorzów Wielkopolski, 
Gniezno, Poznań, Kalisz, Często-
chowa, Zakopane, Ludźmierz, 
Dukla, Krosno, Kraków. Piel-
grzymka ta na życzenie papieża 

związana była z 46. Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, 
odbywającym się wówczas we Wrocławiu pod hasłem "Eucharystia i 
wolność". Wizyta wiązała się także z europejskimi obchodami tysiącle-
cia śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie, w których uczestniczyli również 
prezydenci siedmiu państw: Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrai-
ny, Węgier i Polski. Papież wziął także udział w obchodach 600-lecia 
wytworzenia kupy Bromora Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swojego pobytu w kraju JP II 
kanonizował bł. królową Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z Dukli 
oraz beatyfikował matkę Bernardynę Jabłońską i matkę Marię 
Karłowską. 

Właśnie minęło 25 lat od wizyty JP II w Gorzowie Wlkp. Papież 
przybył śmigłowcem asystowanym przez pięć innych o 17.40 na lądo-

wisko przy szpitalu wojewódzkim. Tu Głowę Kościoła Katolickiego 
przywitał ksiądz biskup Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji go-
rzowskiej, niegdyś student kardynała Karola Wojtyły na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim oraz najwyższe władze świeckie. Papież  
podczas kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie od-
było się na placu przy kościele Pierwszych Męczenników Polski na 
„Manhattanie” (szacuje się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-
największe zgromadzenie w historii miasta). 

 Nabożeństwo toczyło się zgodnie z ustalonym rytmem. Ale Jan Paweł 
II przerwał jego tok. Popatrzył zamyślony i uśmiechnięty na zgroma-
dzony tłum i wspomniał, jak bywał na Ziemi Lubuskiej, jak pływał 
po rzekach. Zapamiętał te ziemię jak zwyczajnie piękna. Odczytał 
też homilię, w której akcentował konieczność życia w prawdziwe. Po 
zakończeniu homilii Papież poświęcił dziewięć dzwonów - po trzy z 

parafii w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, parafii NMP 
Królowej Polski z Gorzowa 
i również gorzowskiej para-
fii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Poświęcił też 
figury Matki Boskiej Fatim-
skiej dla parafii Pierwszych 
Męczenników Polski z Go-
rzowa i parafii z Włynkowa 
oraz tablice pamiątkowe dla 
Centrum Pomocy Bliźnie-
mu w Gorzowie i szkoły w 
Pławie, a także kamień 
węgielny pod budowę ko-
ścioła dla parafii Św. Brata 
Alberta w Zielonej Górze i 
sztandar "Solidarności" 
sulęcińskiego Ursusa.  
Ojciec Święty dostał 47 
darów, w tym od wojewo-
dy gorzowskiego obraz 

Eugeniusza Repczyńskiego "Belka nadziei", od prezydenta Gorzowa 
kielich mszalny z herbami Gorzowa i Watykanu, a od seminarium 
duchownego w Paradyżu ewangeliarz.  

Program papieskiej pielgrzymki zakładał, że Jan Paweł II po nabożeń-
stwie miał przejechać do Pałacu Biskupów Lubuskich przy ul. 30 
Stycznia.  
Ale Jan Paweł II nie byłby sobą, gdyby czegoś nie zmienił.  
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Otóż pojechał do katedry. Co prawda, komitet organizacyjny zakładał 
taką możliwość, ale z Watykanu płynął jednoznaczny przekaz – nie ma 
szans na takie odwiedziny. Za mało czasu, za dużo obowiązków. Jan 
Paweł II nie patrząc na zakazy przyjechał do katedry na modlitwę 
przy grobie swego przyjaciela, księdza biskupa Wilhelma Pluty 

(obaj dostali nominacje biskupie tego samego dnia 4 lipca 1958 r.).  
Ksiądz Stanisław Garncarz proboszcz katedry witał Głowę Kościoła w 
głównym wejściu do świątyni. Modlitwa trwała krótką chwilę. Jan Pa-
weł II odjechał w kierunku Pałacu Biskupiego. Gorzowianie ustawili się 
wzdłuż drogi przejazdu z placu papieskiego do pałacyku biskupów go-
rzowskich przy ul. 30 Stycznia.  

Po wizycie Jana Pawła II, oprócz duchowych i prasowych śladów, pozo-
stało także sporo materialnych. Pierwszym był ołtarz, a właściwie 
baldachim nad nim. Trafił w końcu do Santoka i jest jedną z najważ-
niejszych obiektów na nadwarciańskim bulwarze. Dwa lata po wizy-
cie Papieża w Gorzowie plac, na którym się modlił nazwany został jego 
imieniem. A w miejscu papieskiego ołtarza stanął pomnik Głowy Ko-
ścioła autorstwa krakowskiego prof. Czesława Dźwigaja. Postać papieża 
stoi z uniesioną ręką na tle krzyża. 

Wśród bardzo ważnych śladów jest także i ten, że Jan Paweł II został 
Honorowym Obywatelem Gorzowa, pierwszym w powojennych 
dziejach miasta. 
 Choć Jan Paweł II na Ziemi Lubuskiej zagościł tylko raz, to jednak 
jako biskup a potem kardynał Karol Wojtyła bywał tu, a także miał 
i inne związki z tymi ziemiami i ludźmi. Już jako kardynał i ordyna-
riusz krakowski, ksiądz Karol Wojtyła zagościł w Gorzowie 6 listopa-
da 1966 r. Wówczas, tego pamiętnego roku w Gorzowie kończyły się 
obchody Milenium Chrztu Polski.  

Do kolejnej wizyty lubianego krakowskiego ordynariusza w Gorzowie 
doszło w dniach 23-24 czerwca 1971 roku, podczas Konferencji Ple-
narnej Episkopatu Polski. Rok i trzy miesiące później, 27 września 
1972 r. ksiądz kardynał Karol Wojtyła koncelebrował mszę św. w kapli-
cy pałacu biskupiego przy ul. 30 Stycznia. Natomiast 26 grudnia 1973 
r. ksiądz kardynał brał udział w święceniach biskupich ksiądz Pawła 
Sochy, wieloletniego sufragana naszej diecezji. I choć sakrę biskupią 
udzielał mu ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, to metropolita kra-
kowski wygłaszał specjalną homilię. 

 
4.06.2022 -33 rocznica częściowo  

wolnych  
wyborów.  

"Pierwszy raz możesz 
wybrać, wybierz Soli-
darność" - głosiło jedno 
z haseł. 4 czerwca 1989 
roku z pomocą wybor-
czych kart do głosowa-
nia Polacy bezkrwawo 
obalili komunistyczny 
reżim. W wyborach 
wzięło udział ponad 62 

proc. obywateli. 95 proc. z nich opowiedziało się za rządami solidar-
nościowej opozycji. W ich wyniku wybranych zostało 460 posłów na 
Sejm PRL oraz 100 senatorów do nowo utworzonego Senatu PRL. 
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II 
wojnie światowej. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komuni-
stycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali rządzą-
cej „koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co najmniej 
299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 
161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. 
Walka o te miejsca oraz walka o 
wszystkie mandaty senatorskie (100) 
miała charakter otwarty i w pełni  
demokratyczny. Do ubiegania się o nie 
dopuszczeni zostali również przedsta-
wiciele różnych środowisk opozycji 
demokratycznej, jednocześnie o te man-
daty konkurowali także kandydaci jaw-
nie wspierani lub nieformalnie popiera-
ni przez obóz władzy, reprezentanci 
różnych organizacji społecznych i za-
wodowych, osoby niezależne (między 
innymi Marek Rusakiewicz ówczesny 
Przewodniczący Ruchu Młodzieży 
Niezależnej z Gorzowa Wlkp. ,  
obecnie Prezes Enea Operatora) 
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 Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji 
solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego 
(KO) przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność- Lechu Wałęsie. 
Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przezna-
czone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie. Jed-
nocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym za 
najbardziej prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich 
kandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość przywód-
ców reżimu. Takiego scenariusza nie przewidziały „rozmowy” w 
Magdalence i przy Okrągłym Stole.  Można to było wykorzystać i 
odciąć się od kupczenia z komunistami.  

 
Niestety tak się nie stało. W celu realizacji wcze-
śniejszych ustaleń zmieniono ordynację na drugą 
turę wyborów (18.06.1989 r.), i ostatecznie obóz 
starej władzy dostał się do Sejmu.  Po wyborach 
Państwo odzyskało nazwę Rzeczpospolita Polska, 
a orzeł koronę.  
 

4.06.2022  -30 rocznica  
obalenia rządu  J. Olszewskiego 

NOCNA ZMIANA- 4 czerwca 1992 roku. 30 lat temu doszło do oba-
lenia rządu premiera Jana Olszewskiego. Rządu, który dążył do rozli-
czenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację i od-
sunięcie postkomunistów od piastowania ważnych funkcji politycz-
no-społecznych. Z perspektywy czasu, postulat ten okazał się niesłycha-
nie trafny, wręcz fundamentalny. 

Gabinet  Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku, 
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm I 
kadencji. Prezesowi Rady Ministrów przyszło działać w zupełnie no-
wych okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał istnieć 
twór o nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do podjęcia dzia-
łań mających na celu integrację z NATO i Wspólnotami Europejskimi. 
Rząd Jana Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku 
Polskim i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zmienił także kon-
cepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Całkowite zahamo-
wanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z ugrupo-
waniami liberalnymi w parlamencie. 
22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli 
polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, 
która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie wycofu-
jące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polsko-
rosyjskich (był to zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą prośbę 
Lecha Wałęsy). Gdy pomi-
mo zdecydowanego sprzeci-
wu premiera odpowiednie 
porozumienie polsko-
rosyjskie zostało przez MSZ 
podpisane, doszło do otwar-
tego konfliktu rządu z pre-
zydentem Lechem Wałęsą i 
Ministrem Spraw Zagra-
nicznych Krzysztofem Sku-
biszewskim. By nie dopuścić 

do podpisania porozumienia, premier przekazał sprzeciw rządu wysyła-
jąc depeszę szyfrową do Moskwy, na ręce Lecha Wałęsy. W rezultacie 
sporów o kompetencje w dziedzinie kontroli nad wojskiem, a także o 
zakres i sposób oceny odpowiedzialności komunistów i agentów 
służb bezpieczeństwa doszło do zaognienia konfliktu na linii premier
- prezydent. 28 maja 1992 roku sejm upoważnił Ministra Spraw We-

wnętrznych 
Antoniego Ma-
ciarewicza do 
podania infor-
macji o współ-
pracy z UB i SB 
osób pełniących 
najważniejsze 
funkcje publicz-
ne.  4 czerwca 
1992, po drama-
tycznej nocnej 
debacie, sejm 

odwołał rząd Olszewskiego. Nastąpiło to po tym, jak minister  
Macierewicz przesłał najwyższym władzą państwowym i przewodni-
czącym klubów parlamentarnych dwie listy osób, o których informa-
cje znajdowały się w archiwum MSW. Na jednej z list znajdował się 
Lach Wałęsa (TW Bolek). Po „nocnej zmianie” już 5 czerwca sejm 
powołał    „kukiełkowy” rząd Waldemara Pawlaka. 
O kulisach odwołania rządu Olszewskiego mówi dokument 

„NOCNA ZMIANA”-polecamy:                                                                   
https://www.youtube.com/watch?v=qpW22RN3IHY 

4.06.2022 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w  
budynku byłego aresztu 
śledczego w Gorzowie. 

 
Imiona i nazwiska ponad 250 dzia-
łaczy antykomunistycznych znala-
zły się na tablicy pamiątkowej, któ-
rą odsłonięto w celi byłego aresztu 
milicyjnego w Gorzowie Wielkopol-
skim. Celę pozostawiono na pamiąt-
kę, bo w odremontowanej zabytko-
wej willi, w której mieścił się przed 
laty areszt, działa od niedawna 

Lubuskie Centrum Przedsiębiorczości. 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ciasnej celi poprzedziła krótka uro-
czystość przed budynkiem dawnego aresztu. Wielu jej uczestników 
było tu kiedyś aresztowa-
nych. Jerzy Klincewicz (na 

zdjęciu po prawej) siedział 
trzykrotnie.  
Miesiącami. "Jak wspomina, 
raz zatrzymano go z matką, 
która, żeby przetrwać w celi, 
śpiewała religijne pieśni". 
Marek Surmacz - obecnie 
zastępca Prezesa Kasy  
Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego też ma swoje 
osobiste wspomnienia z gorzowskiego tzw. dołka, choć inne niż inni  
opozycjoniści. 
Jak mówi Waldemar Rusakiewicz Przewodniczący Zarządu Regio-
nu Solidarności w Gorzowie Wielkopolski , który do tego aresztu 
trafiał kilkanaście razy, na tablicy pamiątkowej znalazło się w sumie 
266 nazwisk osób zatrzymanych przez władze PRL w latach 1980-
89. Pozostawienie celi i odsłonięcie pamiątkowej tablicy to pomysł  
Jerzego Korolewicza także opozycjonisty z czasów PRL, a obecnie 
Prezesa ZIPH w Gorzowie Wielkopolskim To ta instytucja po wielu 
latach starań doprowadziła do remontu zabytkowej wilii i utworzenia 
w niej Lubuskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
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4.06.2022 Enea sponsorem strategicznym  
Polskiego  

Związku Hokeja 
na Trawie.  

 
Polski Związek Hokeja 
na Trawie rozpoczyna 
współpracę z grupą 
Enea. Producent, dystry-
butor i sprzedawca ener-
gii elektrycznej w Polsce 
został sponsorem strate-
gicznym PZHT oraz 
tytularnym partnerem 
trzeciej edycji progra-
mu „Rośnij z hokejem”. 
Enea od lat wspiera 

sport – zarówno zawodowy, jak i młodzieżowy. Jest sponsorem tytu-
larnym m.in. drużyn siatkarskich i koszykarskich w północno-
zachodniej Polsce. Edukację sportową dzieci promuje w ramach 
projektu Enea Akademia Sportu. Firma wspiera Polski Związek 
Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Zapaśniczy oraz Polski 
Związek Tenisa Stołowego. 
Kampy w ramach „Enea Rośnij z hokejem” na etapie regionalnym 
odbędą się w pięciu różnych lokalizacjach. Najlepsi wezmą udział w 
finałowym Kampie Ogólnopolskim w Centralnym Ośrodku Sportu 
w Wałczu. Poza możliwością podnoszenia swoich umiejętności w pro-
fesjonalnym ośrodku szkoleniowym, młodzież zyska wiedzę z zakresu 
odżywiania, nawadniania oraz regeneracji, którą przekażą doświadczeni 
trenerzy. 

6-7.06.2022 Wybory do  
Rady Nadzorczej Enea S.A. 

Pracownicy Grupy Kapitałowej Enea 6 i 7 czerwca 2022 r. po raz 
kolejny wybierali swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej ENEA 
SA. Wybory jakie odbyliśmy w kwietniu niestety nie dały żadnego roz-
strzygnięcia. Zły regulamin wyborów bardzo utrudnia dokonanie 
wyboru.  
Główna Komisja Wyborcza podjęła decyzję, że do II tury wyborów 
na trzy miejsca mandatowe weszło trzech kandydatów, którzy w 
pierwszej turze wyborów (24-25.06.2022 r.) uzyskali największą 
liczbę głosów.  We wszystkich wcześniejszych wyborach trzech po-
pieranych przez nas kandydatów plasowało się na trzech pierw-
szych miejscach:  Mariusz Pliszka (dystrybucja i obrót); Mariusz 
Romańczuk (wydobycie); Mariusz Damasiewicz (wytwarzanie). 

Główna Komisja Wyborcza dokonała końcowego podsumowania 

wyborów do Rady Nadzorczej Enei.  Podsumowano wyniki przesłane 
w protokołach od 21 Okręgowych Komisji Wyborczych. W ponow-
nym głosowaniu wzięło udział 6 135 głosujących, co dało frekwencję 
na poziomie 35,23%. Na poszczególnych kandydatów oddano następu-
jące liczby głosów: Damasiewicz Mariusz – 3 737 (63,24%), Pliszka 
Mariusz – 4 631 (78,37%), Romańczuk Mariusz – 4 118 (69,69%). 
Wszyscy trzej kandydaci uzyskali liczbę głosów większą niż 50% 
ważnych kart użytych w głosowaniu, w związku z 
czym kandydatami do Rady Nadzorczej Enei wybranymi przez 
Pracowników są (w kolejności wg liczby uzyskanych głosów):   
Pliszka Mariusz, Romańczuk Mariusz, Damasiewicz Mariusz.      
MARIUSZOM GRATULUJEMY 

7.06.2022 W maju, podobnie jak w kwietniu,  
dalszy spadek zużycia i produkcji  

elektrycznej w Polsce  

W maju 2022 r. nastąpił w Polsce spadek zużycia i produkcji energii 
elektrycznej w stosunku do kwietnia br. Największy procentowy 
wzrost przypadł elektrowniom fotowoltaicznym. W transgranicznym 
handlu energią eksport osiągnął mniejszą wartość niż w kwietniu.  
Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w maju 2022 r. zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną w Polsce osiągnęło poziom ponad 13,7 
TWh, co w porównaniu do kwietnia oznacza spadek o 3,9 proc. W od-
niesieniu do maja 2021 r., zapotrzebowanie wzrosło o 0,6 proc.  
Zestawiając maj z kwietniem 2022 r. zanotowano spadek produkcji 
krajowej o 3,9 proc. do poziomu niewiele ok. 13,2 TWh. W stosunku 
do maja 2021 r. był to wzrost o 7,4 proc. 
Ujemne saldo wymiany transgranicznej (eksport energii) było w maju 
na poziomie ok. 314 GWh wobec ok. 325 GWh w kwietniu 2022 r. 
(spadek o 3,3 proc.). W maju 2021 r. zanotowano dodatnie saldo na 
poziomie ok. 468 GWh (import). 
Porównanie danych z maja i kwietnia br. dotyczące produkcji energii 
elektrycznej pokazuje, że wśród elektrowni pracujących na paliwach 
kopalnych wystąpiło zróżnicowanie: elektrownie na węgiel kamienny 
zanotowały spadek o 11,2 proc. (z ponad 6,3 TWh do ok. 5,6 TWh), 
elektrownie na węgiel brunatny osiągnęły wzrost o 3,9 proc. (z ok. 
3,4 TWh do ponad 3,5 TWh), a elektrownie gazowe zaliczyły wzrost 
aż o 20,1 proc. (z ok. 0,66 TWh do ok. 0,8 TWh). 
Wysokie spadki procentowe w produkcji energii elektrycznej zano-
towały: elektrownie wiatrowe – o 21,4 proc. (z ponad 1,8 TWh do 
ponad 1,4 TWh), elektrownie wodne – o 25,4 proc. (z ok. 186 GWh do 
ponad 138 GWh), elektrownie szczytowo-pompowe – o 20,1 proc. (z 
ponad 115 GWh do ponad 92 GWh) i elektrownie olejowe – o 19,3 
proc. (z ponad 189 GWh do ok. 153 GWh). 
Największy procentowy wzrost w produkcji energii elektrycznej – i 
to aż o 43,4 proc. – osiągnęły elektrownie fotowoltaiczne (z ok. 0,85 
TWh do ponad 1,2 TWh). Znaczny wzrost wykazały jeszcze instalacje 
wykorzystujące biomasę – o 20,6 proc. (z ponad 149 GWh do ok. 180 
GWh). 

                   7-8.06.2022 Przejścia do NABE – 
          negocjacje Porozumienia Transferowego. 
W związku z realizacją postanowień dokonywanych w ramach procesu 
transformacji sektora elektroenergetycznego -wydzielenia wytwór-
czych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem 
Skarbu Państwa (od 1 stycznia 2023 r. planowane powstanie Naro-
dowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego NABE) ma dojść do 
przejścia części zakładu pracy  ENEA Centrum na Nowego Praco-
dawcę w Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec. 
Przygotowując się do powstania NABE 7 czerwca 2022 r. w Enea 
Wytwarzanie i 8 czerwca w Elektrowni Połaniec strony dialogu 
społecznego w tych Spółkach negocjowały Porozumienie Transfero-
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we, którego głównym celem jest zabezpieczenie interesów pracowni-
czych w tych procesach. Strona pracodawców zastrzegła sobie w 
porozumieniu że, „jeżeli do przejścia nie dojdzie do dnia 31 grudnia 
2022 roku, niniejsze Porozumienie wygasa z mocy prawa”. 

7 czerwiec 2022 spotkanie w Enea Wytwarzanie (EW). 
Zgodnie z planami pracodawców 63 Pracowników Enea Centrum 
realizujących obecnie funkcje na rzecz ENEA Wytwarzania  ma 
zmienić pracodawcę, czyli wrócić do Enea Wytwarzanie. Są to Pra-
cownicy z Departamentów: -Finansowo-Księgowego, -Wsparcia HR, 
-Teleinformatyki i Zakupów. 
Strony przystąpiły do analizy poszczególnych zapisów zawartych w 
projekcie Porozumienia Transferowego przygotowanego przez stro-
nę pracodawców. Strona związkowa wniosła szereg poprawek i za-
proponowała kilka nowych zapisów. Dyskutowano nad technicznymi i 
ekonomicznymi skutki proponowanych zmian. Zaprezentowano nam 
jeszcze projekt drugiego Porozumienia realizującego techniczną 
realizację integracji funkcji przejmowanych przez EW. Strona pra-
codawców poprosiła o więcej czasu, celem przeanalizowania złożonych 
propozycji. Po kilku godzinach negocjacji strony ogłosiły przerwę do 
10 czerwca 2022 r. 
8 czerwiec 2022 spotkanie w Elektrowni Połaniec. 

Plany pracodawców przewidują przeniesienie 22 Pracowników z Enea 
Centrum realizujących obecnie funkcje na rzecz Elektrowni Poła-
niec  z Departamentów Finansowo-Księgowego i Wsparcia HR. 
Prawniczka ze strony pracodawcy przedstawiła szczegółowo projekty 
dwóch porozumień: -Porozumienia Transferowego i Porozumienia 
Technicznego. Strona związkowa z Elektrowni Połaniec nie otrzy-
mała wcześniej w/w projektów, nie znała też propozycji  nowych 
zapisów do Porozumień jakie zawarła strona związkowa w Kozieni-
cach. Dlatego poprosiliśmy o przesłanie aktualnych wersji  obu Porozu-
mień . Następne spotkanie w Połańcu zaplanowano na 14 lub 15 
czerwca 2022 r. 
 

8.06.2022  Porozumienie płacowe w Enea S.A. 
 

W Poznaniu w siedzibie Enea 
S.A. spotkały się strony dialogu 
społecznego w tej Spółce. Głów-
nym celem spotkania było za-
warcie porozumienia płacowego 
chociaż w części rekompensują-
cego szalejącą inflację. 
Strona pracodawców przeanalizo-
wała naszą propozycję podwyż-
szenia płac zasadniczych złożo-

ną 1 czerwca 2022 r. Jak stwierdzono podczas spotkania -Spółki nie 
stać na takie podwyżki. Po tym oświadczeniu Zarząd przedstawił 
swoją propozycję podwyższenie płac zasadniczych. Po wymianie ar-
gumentów, przerwie i kilkukrotnych  postąpieniach z obu stron 
udało się uzgodnić  obligatoryjną podwyżkę płac zasadniczych o 300 
zł. od czerwca 2022 r. Uzgodniono też że,  w październiku 2022 r. 
strony będą kontynuować negocjacje płacowe.  
Ustalono też wysokość Nagrody na Dzień Energetyka -2500 zł.  

8.06.2022 Wypadek w kopalni Bogdanka.  
Nie żyje górnik. 

 
8 czerwca 2022 r.  w godzinach 
porannych policja otrzymała 
zgłoszenie, że na terenie kopal-
ni w Bogdance doszło do nie-
szczęśliwego wypadku, podczas 
którego zostało przysypanych 
czterech górników. Niestety 
jeden z nich poniósł śmierć. 
Jest to 35-letni mężczyzna. 

Pozostałych trzech górników zostało przetransportowanych już na 
powierzchnię. Dwóch z nich trafiło do szpitala. 
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Aktualnie 
sprawdzane są okoliczności tego zdarzenia. 
Prezes Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. Artur Wasil na konfe-
rencji prasowej przed siedzibą spółki potwierdził, że 8 czerwca 2022 r. 
ok. godz. 8 rano doszło w kopalni do wypadku, w którym zginął 35-
letni górnik. Mężczyzna pracował w górnictwie od 10 lat, z czego 8 
lat w Bogdance. Jak zaznaczył prezes, górnik był dobrze ocenianym 
pracownikiem. 
"Jarosław pracował przy udrażnianiu zbiornika retencyjnego. To są 
prace szczególnie niebezpieczne, które opisane są instrukcją. Podczas 
udrażniania, do przestrzeni wyrobiska pod zbiornik, wydostało się 400 
ton urobku. Doszło do niekontrolowanego wdarcia się tego urobku do 
przestrzeni wyrobiska. I niestety nasz pracownik został pochwycony i 
uwięziony w tej masie skalnej" – wyjaśnił Wasil, dodając, że do wy-
padku doszło na głębokości 960 metrów. 
Jak przekazał, dwóch pozostałych pracowników przebywa obecnie w 
szpitalu. Ich stan jest określany jako dobry. Czwartemu górnikowi, 
który uczestniczył w wypadku, nic się nie stało. 
Prezes Artur Wasil zapewnił, że wypadek w Bogdance nie miał nic 
wspólnego ze zdarzeniami, które miały miejsce ostatnio na Śląsku. 
"Nie był to wybuch metanu, wybuch pyłu węglowego, ani tąpnięcie" – 
dodał. "Ostatni wypadek śmiertelny w naszej kopalni miał miejsce w 
2017 r. Z kolei wypadek ciężki w 2018 r. Od 2018 r. do dziś nie mieli-
śmy żadnych wypadków ciężkich, ani śmiertelnych" – sprecyzował 
prezes. Rodzina zmarłego została objęta opieką psychologiczną. 
Spółka zapewniła również o swojej pomocy finansowej. 
 

9.06.2022 Sejm obniża podatek PIT z 17 do 12 %  
 i uchwalił pomoc dla kredytobiorców i przedłużył 

tarczę antyinflacyjną  
 

Sejm 9.06.2022 r. przyjął po-
prawki do  ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw. Posłowie 
przyjęli m.in. poprawkę przywra-

cającą wspólne rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci na 
zasadach sprzed 2021 r. ( prawo do opieki naprzemien-
nej).  Akceptację Sejmu uzyskała także zmiana, w ramach której nieza-
leżnie od tego, czy podatnik skorzysta z zaliczenia składek na ubez-
pieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu czy też ich 
odliczenia od dochodu przysługuje mu jeden limit odliczenia. Posło-
wie zgodzili się także na podniesienie wysokości procentowej podat-
ku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego z 1 do 
1,5 proc. 
Co zakłada nowelizacja podatku? 
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca 
br. stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od po-
datku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na pozio-
mie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie 
odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. 
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i 
karcie podatkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania 
o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W przypadku 
liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla 
ryczałtowców - 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych 
(pomniejszenie przychodu). Natomiast dla podatników na karcie - 19 
proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku). Rozwiązanie doty-
czy w sumie 1,4 mln podatników. 
Likwidacja ulgi dla klasy średniej 
Ustawa likwiduje także ulgę dla klasy średniej, choć osoby, dla któ-
rych rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opła-
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calne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu 
skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem 
wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej. 
Nowe regulacje mają też rozwiązać problem podatników mających kilka 
różnych źródeł dochodu równocześnie. Chodzi o osoby, które mają np. 
kilka umów o pracę albo łączą pracę z emeryturą. Po zmianach, od 1 
stycznia 2023 r. będą one mogły upoważnić nawet trzech płatników 
(pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT 
(o kwotę 3,6 tys. zł). W przypadku jednej umowy kwota zmniejszająca 
podatek wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch - po 150 zł, a przy 
trzech - po 100 zł. 
Ustawa trafi teraz do prezydenta do podpisu. Zgodnie z jej zapisa-
mi, nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. 
Sejm przyjął też program pomocy dla kredytobiorców i przedłużył 
tarczę antyinflacyjną 
Sejm  uchwalił ustawę, która m.in. wprowadza wakacje kredytowe 
oraz wydłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października. 
W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 
lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. 
zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a 
stawka tego podatku na gaz wynosi 0 proc. Przedłużono także obo-
wiązywanie obniżki akcyzy na prąd, zwolnienia z akcyzy energii 
elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na 
niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania 
podatkiem handlowym sprzedaży ww. paliw. Niższa akcyza obowią-
zuje także na lekki olej opałowy. 
Do tego dochodzi jeszcze stosowanie zerowej stawki na podstawowe 
produkty żywnościowe i na nawozy i wybrane środki produkcji 
rolniczej. 
Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przed-
sięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. 
Jaka pomoc dla kredytobiorców? 
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodar-
czych i pomocy kredytobiorcom zawiera przepisy dotyczące wsparcia 
kredytobiorców. Chodzi o możliwość skorzystania z wakacji kredyto-
wych przez osoby zadłużone w złotych. 
Będą one mogły wnioskować o cztery miesiące wakacji kredytowych 
w tym roku (po dwa miesiące w III i IV kw. 2022 i po jednym mie-
siącu w każdym kwartale roku 2023). 
W ustawie zostały zawarte także przepisy mające na celu wzmocnienie 
Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, z którego udzielana jest pomoc 
kredytobiorcom w kłopotach. Zgodnie z projektem banki mają do 
końca roku wpłacić na ten fundusz dodatkowo 1,4 mld zł. 
W trakcie prac w Sejmie do ustawy zostały wprowadzone zapisy, 
mające na celu wydłużenie działania tarcz antyinflacyjnych do 31 
października. 

10.06.2022 Powstanie NABE - 
cd negocjacji w Enea Wytwarzaniu 

Zgodnie z ustaleniami z 7 czerwca 2022 r. w Enea Wywarzaniu kon-
tynuowano rozmowy w temacie zagwarantowania bezpiecznego 
przejścia Pracowników Enea Centrum do Enea Wytwarzania. Przej-
ście związane jest z planami powstania od 1 stycznia 2023 r Narodo-
wej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). 
 Zarząd Enea Centrum i część Strony Związkowej uczestniczyła w 
negocjacjach w trybie zdalnie.  Na początku strony zapoznały się z aktu-
alną wersją Porozumienia Transferowego i tz Porozumienia Tech-
nicznego. Strona Związkowa zaproponował skompilowanie tych 
dwóch Porozumień w jedno. Pracodawca rozważy taką możliwość 
po uzgodnieniu obu dokumentów.  
Wiele dyskusji wywołały zapisy mówiące o niepogorszeniu warunków 
pracy i płacy,  kwestia dodatków wyrównawczych, oraz sankcji za 

złamanie porozumienia.  
Dalej nie uzgodniona pozostała kwestia premii dla przenoszonych 
Pracowników, która miałaby być wypłacona w ciągu 14 dni od 
przejścia do nowego pracodawcy.  Ogłoszono przerwę, podczas której 
strony dialogu społecznego w Enea Wytwarzanie miały zawrzeć po-
rozumienie płacowe dotyczące 2022 r.  Po dłuższej przerwie przybył 
Prezes Enea Wytwarzanie i zakończył negocjacje. Jak oznajmił 
będą one kontynuowane w przyszłym tygodniu. 
 

11.06.2022 Turniej Solidarności w piłce siatkowej. 

Już po raz 21 zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w 
Sulęcinie by rywalizować o puchary NSZZ Solidarność Enea  
Gorzów Wlkp. Na turniej w Sulęcinie zjawiło się sześć  dru-
żyn .Wprowadzona kilka lat temu zasada przyjęła się i wszystkie dru-
żyny miały w składzie co najmniej jedną przedstawicielkę płci pięk-
nej. Zawody stały na wysokim poziomie, przebiegały w sportowej at-
mosferze, a o zwycięstwie w wielu pojedynkach decydował tay-brek. 
Zabawa była przednia, wszystkim nie brakowało ambicji - 
wyniki były sprawą drugorzędną, jednak z kronikarskiego obowiązku 
podajemy je: 
Wyniki turnieju: 

1- Posterunek Energetyczny Krzeszyce. (na zdjęciu powyżej ) 
2- Rejon Dystrybucji Sulęcin.      3- Rejon Dystrybucji Dębno 1 
4- Rejon Dystrybucji Choszczno + Posterunek Energetyczny  
Strzelce Kraj.      5- Solidarność Centrala  Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp.      6- Rejon Dystrybucji Dębno 2 
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju. Wśród 
kobiet najlepsza okazała Joanna Bittar z drużyny Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.,  a wśród mężczyzn Dawid  
Jachimowski z drużyny Posterunku Energetycznego Krzeszyce.  
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Organizatorzy zadbali o upominki dla wszystkich drużyn, a pierw-
sza trójka oraz najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary. 
W tym roku dzięki Bogu nikt nie złapał kontuzji, więc wszystko 
było OK. 

Po turnieju wszyscy uczestnicy  udali się do Nadleśnictwa w Ostrowie 
by w scenerii szkółki leśnej  uzupełnić płyny,  stracone kalorie 

oraz  powspominać wcześniejsze edycję 
turnieju. Można też było spróbować swo-
ich sił na parkiecie. Jako, że pogoda w 
tym roku dopisała, impreza przeciągnęła 
się do późnego wieczora.  
 
 
Organizatorom –Komisji Wydziałowej 
NSZZ Solidarność Rejonu Dystrybu-
cji  Sulęcin i jej Przewodniczące-
mu  Tomaszowi Królowi serdeczne po-
dziękowania za jak zwykle wzorową 
organizację. 
Do zobaczenia za rok na XXII edycji 
Naszego Turnieju.  
 

13.06.2022 W Enea Centrum  
o płacach i zmianie do ZUZP. 

Strony dialogu społecz-
nego spotkały się w 
Enea Centrum. Głów-
nym celem spotkania 
było zwarcie porozu-
mienia płacowego, i 
takie porozumienie 
zawarto. Uzgodniono 

podwyższenie płac zasadniczych o 300 zł od czerwca 2022 
r.  Podwyżkę otrzymają wszyscy pracownicy zatrudnieni przed 1 czerw-
ca 2022 r.  i będący nadal w zatrudnieniu. Uzgodniono również wyso-
kość nagrody na Dzień Energetyka-2500 zł. W drugiej części spotka-
nia uzgodniono treść porozumienia protokołu dodatkowego do Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Uzgodniono zmianę 
w części III ZUZP dotyczącą wymagań kwalifikacyjnych na stano-
wisku kierownika zespołu. Dotychczas wymagane było wykształcenie 
wyższe, teraz będzie zapis-wyższe lub średnie -w przypadku stażu 
co najmniej 5 letniego. 

14.06.2022 Porozumienia płacowe w Logistyce,  
Pomiarach, Operatorze i Serwisie. 

Spotkania stron dialogu społecznego w Spółkach GK Enea, którego 
celem było zawarcie porozumień płacowych chociaż w części rekom-
pensujących bardzo wysoką inflację : 

ENEA LOGISTYKA: 
Porozumienie płacowe- Uzgodniono podwyższenie płac zasadni-
czych od czerwca 2022 r. o 300 zł.  Podwyżkę otrzymają wszyscy Pra-
cownicy zatrudnieni przed 1 czerwca 2022 r.  i będący nadal w zatrud-
nieniu. Uzgodniono również wysokość 

nagrody na Dzień  Energetyka, 2500 zł.- wypłata nie później niż 
12  sierpnia 2022 r. 
2. Tabela płac zasadniczych. Strona związkowa zaproponowała analizę 
nowej Tabeli płac zasadniczych w Spółce. Spotkanie w tym temacie 
odbędzie się po sezonie urlopowym. 
3. Integracja obszaru dystrybucji. Czekamy na efekty prac zespołów. 
Wysłaliśmy pismo dotyczące tej tematyki do Spółek uczestniczących w 
tym procesie. W odpowiedzi Prezes M. Comba stwierdził, że Logistyka 
nie jest w tym  temacie Spółką decyzyjną.  
ENEA POMIARY: 
Zarząd Enea Pomiary w pełnym składzie stawił się na negocjacje 
płacowe. Odbyło się bez niespodzianek i wzorem pozostałych spółek 
ustalono: Wzrost płacy zasadniczej od czerwca 2022 r. o 300 zł. oraz 
wypłatę nagrody na Dzień Energetyka-2500 zł., która zostanie wy-
płacona do 12 sierpnia 2022 r. 
Podczas spotkania poruszone jeszcze temat wynagradzania kontrole-
rów poboru energii oraz elektromonterów zatrudnionych w syste-
mie akordowym. Po krótkiej dyskusji ustalono, że do końca września 
zakończy pracę zespół ds. aktualizacji Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy, który zajmie się między innymi  wypracowaniem zasad wyna-
gradzania Pracowników pracujących w systemie akordowym i wówczas 
strony ponownie przystąpią do rozmów na temat ewentualnego wzrostu 
płacy zasadniczej dla tych Pracowników.   

ENEA OPERATOR 
Zarząd na spotkaniu reprezentowali Prezes Marek Rusakiewicz oraz 
Członkowie Zarządu- Michał Cebula i Radosław Pobol .Negocjacje, 
których celem było zawarcie porozumienie płacowego prowadził Prezes 
Marek Rusakiewicz. Zawarto porozumienie płacowe, które zakłada 
podwyższenie płac zasadniczych o 300 zł. od czerwca 2022 
r.  Uzgodniono również wysokość nagrody na Dzień Energetyka-2500 
zł., której wypłata nastąpi nie później niż 12  sierpnia 2022 r. 1 lipca 
2022 r. przypada XV lecie powstania Enea Operatora. Strony uzgod-
niły, że z tej okazji wszyscy Pracownicy pracujący 31 grudnia 2021 r. i 
będący nadal w zatrudnieniu otrzymają dodatkową nagrodę w wyso-
kości 1500 zł. 
Podczas spotkania poruszono jeszcze temat integracji obszaru dystry-
bucji. W maju mieliśmy poznać efekty prac zespołów powołanych do 
wypracowania konkretnych propozycji. W odpowiedzi usłyszeliśmy , że 
temat ten będzie nam przedstawiony po załatwieniu innych ważnych 
tematów, które skupiły się na końcu kadencji Zarządu Operatora. 
ENEA SERWIS 
Zarząd Enea Serwis w pełnym składzie stawił się na negocjacje płaco-
we. Po krótkich negocjacjach podpisano porozumienie o takich sa-
mych parametrach jak w pozostałych spółkach: -Wzrost płacy za-
sadniczej o 300 zł. od 1 czerwca br. Wypłata nagrody na Dzień 
Energetyka 2500 zł. płatna do 12 sierpnia. 
 

14.06.2022 RN wybrała na nową kadencję  
Zarząd Enea S.A.  

Zarząd ENEA S.A. poinformował, iż 14 czerwca 2022 roku Rada 
Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową 
wspólną kadencję, z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajne-
go Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2021 rok:- Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa 
Zarządu ENEA S.A., Tomasza Siwaka na stanowisko Członka Za-
rządu ENEA S.A. ds. Handlowych, - Rafała Muchę na stanowisko 
Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, - Dariusza Szymcza-
ka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych,
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- Marcina Pawlickiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. 
ds. Operacyjnych, - Lecha Adama Żaka na stanowisko Członka 
Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju.  

W stosunku do poprzedniego 
Zarządu Enea S.A. nastąpiła 
jedna zmiana    Tomasza 
Szczegielniaka (na zdjęciu po 

lewej) na stanowisku  Członka 
Zarządu ENEA S.A. ds. Kor-
poracyjnych zastąpił    Dariusz 
Szymczak (na zdjęciu po prawej) 

dotychczasowy Prezes Enea 
Centrum. 

14.06.2022 Obradował Zarząd Regionu Gorzów 
NSZZ Solidarność. 

W siedzibie Związku w Gorzowie Wielkopolskim na kolejnym w 
tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu 
Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). 
Tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG -
26.04.2022 r. 
2. Powstanie nowej organizacji NSZZ Solidarność w Urzędzie Miej-
skim w Gorzowie Wlkp. 
3. Relacja z XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność 
w Zakopanym. 
4.Napięta sytuacja w Oświacie-brak realizacji porozumienia koń-
czącego Strajk w oświacie w 2019 r. 
5. Relacja z I Pielgrzymki byłych opozycjonistów do Rokitna. 
6. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w budynku byłego aresztu śled-
czego w Gorzowie Wlkp. 
7. Obchody 40  rocznicy wydarzeń z sierpnia 1982 r. w Gorzowie 
Wlkp. 27.08.2022 Festyn Solidarności, 31.08.2022 r. Msza Święta, 
odsłonięcie instalacji artystycznej, 3.09.2022 Bieg Solidarności. 
8.Odprowadzanie składek związkowych przez organizacje związko-
we w regionie. 
9. Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy. 
 

15.05.2022 Porozumienie Transferowe  
w Elektrowni Połaniec. 

Kolejna tura rozmów doprowadziła do zawarcia Porozumienia Trans-
ferowego zakładające przeniesienie 22 Pracowników z Enea Cen-
trum realizujących obecnie funkcje na rzecz Elektrowni Połaniec  z 
Departamentów Finansowo-Księgowego i Wsparcia HR. Przeniesie-
nie ma związek  z realizacją postanowień dokonywanych w ramach 
procesu transformacji sektora elektroenergetycznego -wydzielenia wy-
twórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem 

Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 2023 r. planowane jest powstanie 
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego NABE. Strony 
parafowały Porozumienie Transferowe. 
Drugie porozumienie tz. Techniczne związane z realizacją tego proce-
su  przedstawiono stronie związkowej. 21 czerwca 2022 r.  pracodawcy 
planują podpisanie tego porozumienia. 
 

17.06.2022 Skarb Państwa  
planuje nabyć od Enei akcje Bogdanki 

Rada Ministrów 14 czerwca 2022 r. przyjęła uchwałę w sprawie dzia-
łań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka, 
przedłożoną przez ministra aktywów państwowych. 
"Ministerstwo Aktywów Państwowych opracowuje list intencyjny, 
który zostanie podpisany przez Skarb Państwa oraz Enea S.A., w spra-
wie rozpoczęcia procesu nabycia akcji spółki Lubelski Węgiel Bogdan-
ka S.A. Nabycie akcji LW Bogdanka S.A. jest istotne z punktu widze-
nia polityki gospodarczej Polski. Chodzi o zabezpieczenie interesu 
Skarbu Państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, poprzez 
kontrolowanie strategicznych aktywów i zapewnienie dostaw węgla do 
podmiotów gospodarki narodowej" - czytamy w komunikacie Cen-
trum Informacyjnego Rządu. 
Obecnie większościowym akcjonariuszem LW Bogdanka jest Enea, 
która posiada 64,57% akcji. W spółce działa Kopalnia Węgla Ka-
miennego Bogdanka, która jest producentem węgla kamiennego, prze-
de wszystkim na potrzeby energetyki zawodowej. Kopalnia dostarcza 
węgiel m.in. do elektrowni Połaniec i Kozienice. Jednocześnie Grupa 
Enea podejmuje działania dotyczące wydzielenia ze swoich struktur 
aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w kon-
wencjonalnych jednostkach węglowych, wskazano w informacji. 
"Sytuacja międzynarodowa, w szczególności agresywna polityka Rosji, 
której przejawem jest wojna na Ukrainie, wywołuje niepewność na 
rynku węgla, jeśli chodzi o cenę oraz dostępność tego surowca. Z tego 
względu nabycie akcji LW Bogdanka przez Skarb Państwa jest istotne 
z punktu widzenia polityki gospodarczej Polski. Zabezpieczy to interes 
państwa w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, poprzez kontro-
lowanie strategicznych aktywów i zapewnienie dostaw węgla dla krajo-
wych odbiorców. Działania te wpisują się w plany dotyczące reorgani-
zacji energetyki konwencjonalnej w Polsce" - czytamy dalej. 
Grupa Enea prowadzi działania mające na celu wydzielenie akty-
wów wytwórczych zasilanych węglem kamiennym do odrębnego 
podmiotu. Planuje także wyodrębnić spółkę LW Bogdanka poza 
strukturę swojej grupy kapitałowej, podano także. 
Skarb Państwa chce nabyć wszystkie posiadane przez Enea S.A. 
akcje spółki LW Bogdanka S.A., dlatego rozpoczęte zostaną działa-
nia zmierzające do nabycia przez państwo akcji spółki -
 podsumowano. 
LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku 
węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego 
do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy 
kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.  
Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r. 
 

20.06.2022 r. Projekt NABE  
zostanie zrealizowany do końca roku. 

 
Projekt utworzenia Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa Energetycznego (NABE) powi-
nien zostać zrealizowany do końca roku - 
poinformował wicepremier i minister akty-
wów państwowych Jacek Sasin 
"Prace intensywnie postępują. Według na-
szych założeń do końca roku projekt powinien 
zostać zrealizowany, powinna zostać powoła-
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na Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, a tym samym 
spółki energetyczne przekażą swoje elektrownie węglowe do nowo 
powstałego podmiotu, a te spółki, które dysponują aktywami wydobyw-
czymi będą musiały zdecydować, w jakich strukturach organizacyj-
nych te aktywa wydobywcze się znajdą" - powiedział wicepremier 
Sasin.   Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suweren-
ności każdego państwa -dodał minister aktywów państwowych Jacek 
Sasin. Zaznaczył, że "rząd jest za transformacją energetyczną, ale nie 
za wszelką cenę". Transformacja energetyczna w Polsce postępuje - 
planujemy nowy mix energetyczny, który będzie się opierał z jednej 
strony o odnawialne źródła energii, z drugiej - energetykę jądrową, ale 
ten proces musi postępować w takim tempie i w taki sposób, aby 
bezpieczeństwo energetyczne Polski nie było ani przez chwilę zagro-
żone - powiedział Sasin. 
Stwierdził, że "w dalszym ciągu fundamentem bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju jest energetyka oparta o górnictwo i źródła kopalne, 
przede wszystkim o węgiel kamienny, ale również węgiel brunatny". 
Powiedział, że w ramach umowy społecznej, górnictwo do roku 2049 
będzie stopniowo wygaszane, ale - jak zaznaczył - "w tempie, które 
zostanie dostosowane do nowych inwestycji w nowe źródła energii".  
W ramach restrukturyzacji sektora energetycznego, górniczego rząd 
podjął decyzję o wydzieleniu ze Spółek Energetycznych aktywów 
węglowych i utworzeniu NABE (...) Natomiast spółki, które dysponu-
ją aktywami wydobywczymi - jak Enea S.A. będą musiały zdecydo-
wać, w jakich strukturach organizacyjnych te aktywa się znajdą - 
powiedział Sasin. Jak dodał - "według naszych założeń do końca bieżą-
cego roku ten projekt powinien zostać zrealizowany". 
Minister aktywów państwowych podziękował stronie społecznej - 
związkom zawodowym reprezentującym energetyków i górników za 
owocny dialog. Przypomniał, że 14 czerwca 2022 r. Rada Ministrów 
podjęła uchwałę, iż w ramach wychodzenia aktywów węglowych z 
grupy Enea, Skarb Państwa przejmie pakiet 64,57 proc. akcji Bog-
danki. - Ta decyzja wynika z oceny perspektyw rozwojowych Bog-
danki - powiedział Sasin. 
Zwrócił uwagę, że Bogdanka jest firmą przynoszącą zyski, w związ-
ku z tym - nie korzysta z pomocy publicznej. Ocenił, że zyski powin-
ny być wykorzystane na rozwój firmy. 
Zapowiedział, że Polska będzie musiała "w najbliższym czasie zwięk-
szyć wydobycie węgla i inwestować w górnictwo". - Biorąc pod uwagę 
warunki geologiczne - to, na jakich głębokościach są położone złoża, 
Bogdanka jest dobrym miejscem, aby to realizować - ocenił Sasin. 
Wspomniał, że są plany podjęcia prac nad wydobyciem węgla koksowe-
go, który jest dziś poszukiwanym surowcem na świecie. Ocenił, że 
przejęcia przez Skarb Państwa akcji LW "Bogdanka" od Enea S.A. 
- jest decyzją korzystną. 
 

21.06.2022 Ostatnie pożegnanie Bożeny Mielnik  
 
17 czerwca 2022 dotarła do nas bar-
dzo smutna wiadomość o śmierci 
Naszej Koleżanki Bożeny  
Mielnik.   
Pani Bożena w grudniu 2017 r. po 
przepracowaniu 42 lat pracy w ener-
getyce przeszła na zasłużoną emery-
turę.  
Uroczystości pogrzebowe  odbyły się 
21 czerwca 2022 r. na Cmentarzu 
Komunalnym w Gorzowie Wielko-
polskim. W ostatniej drodze Pani 
Bożeny uczestniczyła Rodzina, Kole-
żanki i Koledzy z pracy i związku do 
którego Pani Bożena należała. 

 

21.06.2022 r. Obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność. 

W pierwszym dniu kalendarzowego lata w świetlicy Rejonu Dystrybu-
cji Międzychód spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolski. (KPG) W zebraniu i 
później w otwartym spotkaniu z Pracownikami uczestniczyli: Członek 
Zarządu Enea Operator -Michał Cebula i Członek Rady Nadzorczej 
Enea S.A.-Mariusz Pliszka. 
Spotkanie rozpoczęła minuta ciszy i krótka modlitwa w intencji 
zmarłej 17 czerwca 2022 r.  naszej Koleżanki Bożeny Mielnik 
Program zebrania KPG: 
1.Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przy-
jęto protokół zebrania Komisji jakie odbyło się w Centrali OD Gorzów z 
12 maja 2022 r. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji 
przyjęto kolejne dwie osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie 
Komisji zapoznali się z najważniejszymi zdarzeniami jakie miały miej-
sce od 12 maja 2022 r. 
4.Sprawy płacowe. Podsumowano negocjacje płacowe w Spółkach GK 
Enea. Przedstawiono parametry zawartych porozumień płacowych:- 
podwyżka płac zasadniczych od czerwca 2022 r,- jednakowa nagro-
da na Dzień Energetyka w Spółkach GK Enea,-kontynuacja nego-
cjacji płacowych w drugiej połowie roku. 
5.Wybory do Rady Nadzorczej (RN) Enea SA. Przeanalizowano wy-
niki wyborów do RN Enea S.A. Po 4 turach na 3 miejsca mandatowe 
udało się wybrać popieranych przez nas 3 kandydatów (Pliszka 
Mariusz, Romańczuk Mariusz, Damasiewicz Mariusz).W dniu dzi-
siejszym Głowna Komisja Wyborcza odrzuciła odwołania jakie do niej 
wpłynęły. Teraz czekamy na powołanie Mariuszów do RN. 
6.Integracja obszaru dystrybucji. Do dziś nie otrzymaliśmy planów 
tego projektu. Prace zespołów przeciągają się. Mało prawdopodobne 
jest żebyśmy materiały dotyczące tej tematyki otrzymali przed wakacja-
mi. Będziemy temat monitorować, interesują nas przede wszystkim 
skutki społeczne jakie pociągną za sobą zmiany właścicielskie spółek 
Enea Logistyka, Enea Serwis, Enea Pomiary. 
7.Relacja z Krajowego Zjazdu Delegatów (KZD) NSZZ Solidarność. 
Przew. KPG K. Gonerski przedstawił obszerną relację z KZD jaki 
odbył się w dniach od 25 do 27 maja 2022 r. w Zakopanym. Przedsta-
wił zmiany w statucie związku oraz złożone stanowisko ws. ustanowie-
nia Święta Wolności i Solidarności dniem wolnym od pracy. 
8.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) -dalsza współpraca z 
firmą AVIVA. Niestety sposób inwestowania naszych środków odpro-
wadzanych do PPE, zamiast pomnażać je powoduje duże straty. Środki 
zgromadzone na kontach Pracowników rok do roku ulegają pomniejsze-
niu. Temat zgłoszony do Zarzadu Enea S.A. Mamy dostać analizy 
oraz porównanie do wyników innych firm zajmujących się PPE. Plano-
wane jest też spotkanie z AVIVĄ. 
9. Powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego 
(NABE) -skutki społeczne w GK Enea. Od 1 stycznia 2023 r. plano-
wane jest powstanie NABE. Projekt pociągnie za sobą skutki społeczne 
dla Pracowników Enea Centrum (EC) w Elektrowni Kozienice i 
Elektrowni Połaniec. 85 Pracowników ma zmienić pracodawców. 
Monitorujemy proces zawierania tz. porozumień transferowych zapew-
niających niepogorszenie warunków pracy i płacy dla przenoszonych 
Pracowników.  
10. Sytuacja w Spółkach GK Enea. W BOK-ach sytuacja dalej na-
pięta. Swoją frustrację związaną miedzy innymi z podwyżkami cen 
energii nasi klienci odreagowują na naszych Pracownikach. Pod ich 
adresem pada wiele wulgaryzmów, w tym również pisemnych w pro-
cedurach reklamacyjnych. Wiele reklamacji związanych jest z bra-
kiem synchronizacji systemów informacyjnych oraz szacowanych 
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odczytów wykonywanych przez firmy zewnętrzne. W Enea Serwis 
poruszono temat tabeli płac zasadniczych. 
11. Sprawy różne. Mimo zapewnień o powrocie do szkoleń stacjonar-
nych niestety dalej w GK Enea modne są szkolenia e-learning. Nad-
godziny – sztuczne ograniczanie liczby nadgodzin- limity nakładane na 
dyrektorów. Poczet Sztandarowy -wystawianie pocztu. Omówiono 
zasady, które mają pomóc w pozytywnym załatwieniem tego tematu.  

Po zakończeniu zebrania KPG doszło do spotkania z Pracownikami 
Obszaru Międzychodzkiego.  Cieszymy się, że po okresie izolacji 
związanych z pandemią Covid 19 i możemy korzystać z najlepszej for-
my komunikowania się z Pracownikami -bezpośrednie otwarte spotka-
nia. Wiele pytań jakie padły podczas spotkania upewniły nas w celowo-
ści organizacji takich spotkań. Niestety z tematyki zgłaszanych proble-
mów wynika również, że droga służbowa nie działa. Pytania i proble-
my dotyczyły między innych tematów poruszanych na zebrania KPG, 
ale były też inne: -podsumowanie nawałnic jakie miały miejsce w 
styczniu i lutym 2022 r. ( brak odpowiedniego sprzętu i ludzi, brak 
koordynacji z innymi służbami, brak pewnych systemów łączności, 
niesprawiedliwy podział nagród za usuwanie awarii). Jak podkreślono 
brak jest również systemu  informowania społeczeństwa o ciężkiej i 
niebezpiecznej pracy energetyków. W wielu przypadkach zamiast 
odbudowy kilkunastu powalonych słupów bardziej celowe byłoby 
skablowanie danej linii. Małe warsztaty naprawy samochodów w 
siedzibach Rejonów Dystrybucji. Kolejki do specjalistycznych zakła-
dów naprawy samochodów, wymusza na nas powrót do starych spraw-
dzonych metod działania, tym bardziej, że zakupy flotowe są niewystar-
czające. Braki kadrowe -nowe zadania związane z OZE nie przewi-
działy wcześniejsze etatyzacje, wskazana nowa etatyzacja, która pozwo-
li uzupełnić braki kadrowe. Brak magazynków podręcznych w połą-
czeniu z problemami z nowymi zakupami dezorganizują pracę. 
Ograniczenie inwestycji w sieć w najbliższej przyszłości doprowadzi 
do pogorszenia wskaźników jakościowych dostarczanej naszym klien-
tom energii elektrycznej. Doprowadza również do braku ciągłości 
umów przyłączeniowych. Dzień Energetyka -wskazany powrót do 
organizacji okolicznościowych spotkań w Oddziałach Dystrybucji. Za-
proszeni goście: M.Cebula i M.Pliszka. z uwagą przesłuchiwali się 
zgłaszanym problemom. Mamy nadzieję, że uda im się chociaż w czę-
ści im zaradzić, co na pewno poprawi atmosferę w pracy, a tym samym 
wpłynie na lepszą organizację pracy. 
 

22.06.23 List intencyjny w sprawie sprzedaży akcji 
LW Bogdanka Skarbowi Państwa 

Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji LW  
Bogdanka do końca 2023 r. – zakłada podpisany przez strony list 
intencyjny. Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo 
Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i 
przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Realizacja założeń listu inten-
cyjnego jest ważna z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego pań-
stwa i ma istotne znaczenie dla transformacji krajowego sektora 
energetycznego, w tym realizacji Strategii Rozwoju Grupy Enea. 
List intencyjny w siedzibie LW Bogdanka podpisali: wicepremier 
Jasek Sasin, Minister Aktywów Państwowych oraz Paweł Majewski, 

Prezes Zarządu Enei. W wydarzeniu uczestniczył zarząd LWB, a także 
Pracownicy lubelskiej kopalni. 
"Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa to kluczowe dla 
Grupy Enea i LW Bogdanka wydarzenie. Bogdanka jest ważną i cenną 
częścią Grupy Enea. Jednocześnie otoczenie – zwłaszcza instytucje 
finansowe – wymaga od spółek takich jak nasza dynamicznej i całko-
witej zmiany podejścia do węgla jako nośnika energii. Dzięki inicjaty-
wie Skarbu Państwa nasza Grupa będzie mogła w pełni skupić się na 
przewidzianej w naszej Strategii Rozwoju zielonej transformacji, czyli 
dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zabezpieczymy 
również stabilną przyszłość największemu pracodawcy Lubelszczyzny" 
–  Paweł Majewski 
LW Bogdanka wydobywa głównie węgiel energetyczny, wykorzysty-
wany przez krajowe elektrownie jako paliwo do wytwarzania energii 
elektrycznej. W przeważającej części produkcja kopalni trafia do Elek-
trowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec, które wchodzą w skład 
Grupy Enea. 
Plan nabycia przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka jest istotny dla 
polityki gospodarczej Polski przede wszystkim ze względu na zabezpie-
czenie interesu państwa w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. 
Wynika również z warunków występujących na rynku węgla w zakresie 
ceny i dostępności surowca związanych z agresją Rosji na Ukrainę. 
Transakcja zabezpieczy kontrolę nad strategicznym aktywem zapewnia-
jącym dostawy węgla do podmiotów gospodarki narodowej odpowie-
dzialnych za produkcję energii. Powyższe działania wpisują się w plany 
rządowe w zakresie reorganizacji energetyki konwencjonalnej w Polsce. 

 

23.06.2022 Enea angażuje się w budowę  
modułowych reaktorów jądrowych.  

Enea i amerykański deweloper elektrowni jądrowych – Last Energy 
podpisały porozumienie, które zakłada wspólną realizację budowy 
małych modułowych elektrowni jądrowych. 
Technologia w pełni modułowego reaktora Last Energy pozwala na 
skrócenie czasu i obniżenie kosztów budowy elektrowni jądrowych oraz 
zapewnienie czystej energii. Współpraca wpisuje się w Strategię Roz-
woju Enei, która zakłada powstanie nowych linii biznesowych, a 
także osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. 
Firmy są wstępnie zainteresowane rozwojem, wybudowaniem i dal-
szą dystrybucją małych modułowych reaktorów SMR (ang. Small 
Modular Reactor) z zastosowaniem rozwijanej przez Last Energy tech-
nologii SMR 20 MW. List intencyjny zakłada również możliwości 
utworzenia wspólnej spółki na terenie Polski, odpowiedzialnej za 
wdrażanie technologii Last Energy w Polsce. 
Dokument został podpisany podczas Kongresu 590. W wydarzeniu, 
poza przedstawicielami Grupy Enea i Last Energy, wziął udział 
wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. 
"List intencyjny otwiera możliwość dostępu do nowoczesnej, skalowal-
nej i bezemisyjnej technologii wytwarzania energii elektrycznej. Grupa 
Enea potencjalnie będzie mogła wykorzystać technologię SMR do budo-
wy własnych mocy wytwórczych, a także w przyszłości oferować rozwią-
zania dla przemysłu i ciepłownictwa na terenie Polski. Komercjalizacja 
rozwiązań SMR pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne, 
środowisko, a także konkurencyjność polskiej gospodarki. Wejście Enei 
na rynek małych, modułowych reaktorów jądrowych pozwoli w przyszło-
ści na rozwój nowych linii biznesowych – powiedział Paweł Majewski, 
prezes zarządu Enea S.A. 
Podstawą technologii SMR Last Energy jest modułowa budowa elek-
trowni oraz bazowy reaktor w sprawdzonej technologii PWR 
(ang. Pressurized Water Reactor) o mocy 20 MWe i 60 MWt. Moduły 
elektrowni powstają poza terenem budowy i są montowane w modelu 
blokowym. SMR Last Energy opiera się o sprawdzone w przemyśle 
standardy i dzięki wykorzystaniu gotowych komponentów modułowych 
zakłada możliwość montażu reaktora w 24 miesiące od ostatecznej 
decyzji inwestycyjnej. Zakładany czas eksploatacji elektrowni wy-
nosi 42 lata. 
Po potwierdzeniu zasadności ekonomicznej i technologicznej oraz 
uzyskaniu stosownych certyfikatów, firmy podejmą decyzję, co do 
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zakresu dalszej współpracy w oparciu o dokonane analizy rynkowe oraz 
potrzeby Grupy Enea. Last Energy zapewnia pełen cykl rozwoju pro-
jektu w tym: projektowanie, budowę, finansowanie, serwis i utrzymanie 
instalacji, dostawę paliwa i odbiór odpadów, a także likwidację elek-
trowni po zakończeniu eksploatacji. Jednym z kluczowych inwestorów 
w Last Energy jest fundusz Gigafund. Współzałożycielem Gigafund 
jest Luke Nosek, który był współzałożycielem PayPal i pierwszym 
inwestorem typu venture capital w SpaceX. Łukasz Nosek zasiada w 
zarządach SpaceX i Last Energy. 
 

24.06.2022 Realizacja projektu uruchomienia  
produkcji polskiego e-auta Izera utknęła w miejscu 

"Realizacja projektu uruchomienia produkcji polskiego e-auta Izera 
utknęła w miejscu. Po raz kolejny przekładane są terminy przejęcia 
gruntu pod fabrykę, natomiast samo rozpoczęcie produkcji, ostatnio 
planowane na 2024 r., wydaje się kompletnie nierealne" - podaje 
"Rzeczpospolita" 
Zdaniem "Rz", realizująca przedsięwzięcie spółka ElectroMobility 
Poland (EMP) nie chce podawać konkretnych informacji: ani o przy-
czynach opóźnień, ani o ewentualnych zmianach związanych z przedsię-
wzięciem, ze względu na nową sytuację rynkową. 
"A takie są nieuniknione, m.in. z uwagi na spowodowane wojną w Ukra-
inie komplikacje w łańcuchach dostaw i problemach z półprzewodnika-
mi" - czytamy. 
Cytowany przez "Rz" dyrektor ds. komunikacji i rozwoju biznesu 
EMP Paweł Tomaszek zaznacza, że zlecone analizy dotyczą zapewnie-
nia alternatywnych możliwości pozyskiwania wybranych części i kom-
ponentów oraz optymalizacji procesu projektowania samochodu na 
podstawie planowanej technologii. 
Jak twierdzi, o szczegółach harmonogramu projektu spółka będzie infor-
mować dopiero po ogłoszeniu dostawcy platformy oraz pozyskaniu 
praw do terenu, na którym ma stanąć fabryka. 
Według EMP do końca 2021 r. prace nad projektem uruchomienia 
produkcji izery pochłonęły ponad 69 mln zł. W tym są wynagrodze-
nia dla 60 osób zatrudnianych przez spółkę. 
 

25.06.2022 SGP Polski w Gorzowie Wlkp. 

Już po raz jedenasty Gorzów Wielkopolski gościł najlepszych żuż-
lowców świata, którzy rywalizowali w ramach cyklu Grand Prix o 
zwycięstwo w tych prestiżowych zawodach. Impreza miała nioczeki-
wany początek. Tuż po oficjalnym otwarciu zwodów-podczas prezenta-
cji nad stadionem przeszła ulewa. Dlatego pierwsza seria startów odby-
wała się na bardzo mokrym torze. 
Polacy zaliczani do faworytów tych zawodów, i nie zawiedli licznie 

zgromadzonej publiczności. Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek do-
stali się do finału. Pozostali Polacy wypadli słabo i ostatecznie uplaso-
wali się w końcówce stawki zawodników- (Paweł Przedpełski 5 pkt. 
A  Szymon Woźniak i Maciej Janowski zdobyli po 5 pkt.)  

Grand Prix Polski w Gorzowie zakończyło się organizacyjnym sukce-
sem. Zawody z trybun oglądał komplet kibiców, którzy nie mogli 
narzekać na brak emocji i nagłych zwrotów akcji. Wiele powodów do 
radości dał im Bartosz Zmarzlik , który był wspierany głośnym dopin-
giem swoich fanów, ale w finale musiał uznać wyższość swoich kole-
gów ze Stali Gorzów Andersa Thomsena i Marlina Waculika. Po 
biegu finałowym publiczność przez dłuższy czas skandowała „Stal 
Gorzów! Stal Gorzów!”  

Podobna sytuacja w SGP w Gorzowie miała miejsce w 2014, kiedy to 
też trójka Stalowców stanęła na podium. Zwyciężył wtedy B. Zmar-
zlik przed Matejem Zagarem i Krzysztofem Kasprzakiem. 

Po zawodach wychowanek Stali Gorzów był 
przeszczęśliwy, i na podium wskoczył z 
synkiem Antosiem.  
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W bardzo nietypowy sposób swoje pierwsze zwycięstwo w cyklu SGP 
świętował Anders Thomsen. Duńczyk po dekoracji rozebrał się do 
samych majtek, wsiadł na motocykl i kręcił kółka po gorzowskim 
owalu. 

Po zawodach w Gorzowie Wlkp.  B.Zmarzlik powiększył przewagę 
nad swoimi najgroźniejszymi rywalami w cyklu SGP i tym samym 
znacząco przybliżył się do zdobycia trzeciego w karierze tytułu  
mistrza świata. 
Wyniki Speedway Grand Prix Polski: 
1. Anders Thomsen (Dania) 15 (2, 3, 0, 3, 1, 3, 3) 
2. Martin Vaculik (Słowacja) 17 (3, 2, 3, 3, 2, 2, 2) 
3. Bartosz Zmarzlik (Polska) 14 (1, 3, 3, 1, 3, 2, 1) 
4. Patryk Dudek (Polska) 14 (1, 3, 2, 3, 2, 3, 0) 
5. Dan Bewley (Wielka Brytania) 13 (3, 1, 3, 2, 3, 1) 
6. Robert Lambert (Wielka Brytania) 10 (2, 2, 2, 1, 2, 1) 
7. Leon Madsen (Dania) 8 (1, 0, 1, 3, 3, 0) 
8. Jason Doyle (Australia) 8 (3, 1, 2, 0, 2, 0) 
9. Tai Woffinden 7 (2, 0, 2, 0, 3) 
10. Mikkel Michelsen (Dania) 7 (3, 2, 0, 2, 0) 
11. Jack Holder (Australia) 6 (1, 3, 0, 2, 0) 
12. Fredrik Lindgren (Szwecja) 5 (0, 1, 3, 0, 1) 
13. Paweł Przedpełski (Polska) 5 (2, u, 1, 1, 1) 
14. Szymon Woźniak (Polska) 4 (0, 1, 0, 2, 1) 
15. Maciej Janowski (Polska) 4 (0, 2, 1, 1, u) 
16. Max Fricke (Australia) 1 (d, 0, 1, 0, 0) 
NS. Wiktor Jasiński (Polska) 
NS. Oskar Paluch (Polska) 
Klasyfikacja generalna Grand Prix po turnieju w Gorzowie Wlkp.: 
1. Bartosz Zmarzlik 78 pkt., 
2. Leon Madsen 60 pkt., 
3. Martin Vaculik 53 pkt., 
4. Maciej Janowski 53 pkt., 
5. Fredrik Lindgren 51 pkt., 
6. Tai Woffinden 50 pkt., 
7. Anders Thomsen 49 pkt., 
8. Patryk Dudek 49 pkt., 
9. Robert Lambert 47 pkt., 
10. Jason Doyle 44 pkt., 
11. Dan Bewley 44 pkt., 
12. Mikkel Michelsen 42 pkt., 
13. Max Fricke 33 pkt., 
14. Jack Holder 32 pkt. 
15. Paweł Przedpełski 19 pkt. 

W przeddzień zawodów wieczorem  w Gorzowie Wlkp. odbyło się  
spotkanie „starych dobrych znajomych”-byłych zawodników z całej 
Polski, działaczy i sympatyków tej pięknej dyscypliny sportu.  
Głównym sponsorem tego spotkania była Fundacja Enea. 

27.06.2022 NABE-Porozumienie transferowe w 
Enea Wytwarzaniu 

W Kozienicach kontynuowano rozmowy celem zagwarantowania zabezpie-
czenia interesów pracowniczych w procesach związanych z powstaniem 
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Część strony 
społecznej, Zarząd Enea Centrum oraz prawnik  uczestniczyli w tych rozmowach 
w formie zdalnej.  
Po doprecyzowaniu zapisów dotyczących:- obowiązywania Zakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy-, nagród jubileuszowych,- opieki nad emerytami (w 
tym również prawa do taryfy pracowniczej) oraz Pracowniczego Programu 
Emerytalnego udało się zawrzeć kompromis, który zaowocował zawarciem 
Porozumienia Transferowego.  
Podczas spotkanie Prezes Enea Wytwarzanie Antoni Józwowicz oświadczył, 
że proces przenoszenia 63 Pracowników z Enea Centrum do Enea Wytwa-
rzanie powinien zostać sfinalizowany we wrześniu 2022 r. 

28.06.2022 ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność w UW Gorzów 

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Zarządu Regio-
nu Gorzowskiego NSZZ Solidarność. Uczestniczył w nim również Wojewoda 
Lubuski Władysław Dajczak.  
Wojewoda przedstawił sytuację w regionie oraz podsumował rządową pomoc, 
która została udzielona uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przedstawił też 
rządowe wsparcie na inwestycje w samorządach, oraz programy społeczne 
500 plus i senior plus. Wojewoda przedstawił również ramowy plan tegorocz-
nych obchodów 40 rocznicy Gorzowskiego Sierpnia `82 i zaprosił członków 
Solidarności do uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu. 
Członkowie Zarządu Regionu przedstawili  problemy oraz tematy do  
załatwienia: 
1.Pomnik upamiętniający pacyfikację Gorzowskiego Ursusa i Inki. Dzieło 
Św. Tadeusza Horbacza (pomnik pacyfikacji z 16.12.1981 r.) będzie konty-
nuowane przez służby wojewody.  Niestety udzielone zgody na budowę pomnika 
straciły ważność, trzeba występować o nie ponownie. Pomnik Inki jest gotowy, 
czekamy na rewitalizację okolic murów obronnych w Gorzowie Wlkp- miejsca 
gdzie ma stanąć postument. 
2. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego 
(WRDS) . Niestety zarówno strona rządowa jak i samorządowa nie uczestni-
czy czynnie w pracach Rady. Tematy zgłaszane przez stronę związkową nie są 
procedowane na WRDS. Bardzo utrudnia to prowadzenie dialogu społecznego w 
regionie. 
3.Ośrodki wypoczynkowe w regionie- rezerwa jako lokum dla uchodźców z 
Ukrainy. Do tej pory nie zostały zasiedlone, uniemożliwia się skorzystania z 
nich Naszym Rodakom. W tym tygodniu sprawa się wyjaśni. 
4. Sytuacja w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie. Zarządzający placówką 
planują wręczenie Pracownikom aneksów do umów o pracę. W przypadku 
odmowy podpisania aneksów straszy się brakiem podwyżek lub zwolnieniem z 
pracy. Zawiadomiono już Urząd Pracy o możliwych zwolnieniach grupo-

wych w szpitalu. Tragiczna sytuacja na Szpital-
nym Oddziale Ratunkowym (SOR)- czas oczeki-
wania na udzielenie pomocy sięga  powyżej 7 go-
dzin w dni wolne od pracy. Zarządzający szpita-
lem i Urząd Marszałkowski nie widzą problemu, 
i nie planują żadnych zmian w organizacji pracy 
SOR. Kwestia aneksów do umów zostanie spraw-
dzona przez służby wojewody. Zarzadzanie szpita-
lem Wojewoda też ocenia krytycznie. 
5.Zła sytuacja w Powiecie Słubickim. Temat do 
sprawdzenia przez UW. 
6.Niskie wynagrodzenia w urzędach administra-
cji państwowej. Na przykładzie Urzędu Ochrony 
Zabytków przedstawiono ten problem. 4,5 % pod-

wyżki jakie przyznano dla urzędów, większość Pracowników nie otrzymała. 
Taka sytuacja powoduje odpływ wysokokwalifikowanych kadr. 
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30.06.2022 Obradowała  
WRDS Województwa Lubuskiego 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). W 
teorii WRDS służy wymianie doświadczeń, debacie i formułowaniu wniosków w 
sprawach, które są ważne dla pracodawców, przedsiębiorców, związków zawo-
dowych, samorządu i rządu. Niestety dialog trójstronny coraz bardziej przy-
pomina pozorowany dialog. Za to WRDS jest doskonałym przykładem woj-
ny Polsko-Polskiej pomiędzy przedstawicielami strony rządowej (Urząd 
Wojewódzki) i samorządowej (Urząd Marszałkowski).Tematy przedstawia-
ne przez NSZZ Solidarność nie są umieszczane w programie kolejnych Rad- 
np. tematyka związana z „zielonym ładem” -bzdurną polityką narzucaną 
nam przez Unię Europejską. Już w tamtym roku ostrzegaliśmy, że taka 
polityka doprowadzi do drastycznej podwyżki nośników energii. Niespotyka-
na od dziesięcioleci inflacja jest spowodowana głównie tą polityką. Ze strony 
UE i eko-terrorystów nie widać otrzeźwienia- dalej naliczany jest pseudo 
podatek za prawa do emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii elek-
trycznej. 

Konferencja prasowa zorganizowana przez Panią Marszałek Województwa.  
Tematy wrzucone pod obrady WRDS:   
-Organizacja pomocy uchodźcom z Ukrainy. W województwie lubuskim prze-
bywa obecnie  33 tysiące obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL, są 
również osoby poza tym systemem. 
 - Reforma systemu ochrony zdrowia w kontekście opieki nad pacjentem, 
lokalnych potrzeb w tym zakresie oraz sytuacji podległych samorządowi 
województwa podmiotów leczniczych, w tym sytuacji dotyczącej wynagro-
dzeń pracowników. Nie poruszono tematyki wręczania aneksów do umów o 
pracę oraz tragicznej sytuacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpi-
talu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
-Sytuacji lubuskich przedsiębiorców w kontekście podwyżek cen energii i 
gazu.  Narracja przekazana przez stronę samorządową -wszystkiemu winien jest 
rząd. Żadnego powiązania z „zielonym ładem”. 
-Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Jak podano w ko-
munikacie: „Misją naszej strategii jest budowanie zielonej krainy w oparciu o 
nasze dziedzictwo naturalne, czyli zielony ład – tak jak w Europie. Ale też inteli-
gentne technologie. Dlatego przedstawimy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Spo-
łecznego nasz Lubuski Program Innowacji”. Ciekawe kiedy nastąpi otrzeźwie-
nie… 
Jak tak dalej będzie wyglądała sytuacja w WRDS  to zastanowimy się czy 
dalej warto uczestniczyć w tym pozorowanym dialogu i wojnie Polsko-
Polskiej. 

30.06-1.07.2022 Zjazd Delegatów  
Krajowej Sekcji Energetyków 

W Gdańsku w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej  pierwszy raz po 
Zjeździe Wyborczym z 16 maja 2018 r. spotkali się Delegaci Krajowej Sekcji 
Energetyki NSZZ Solidarność. Na ogólną 
liczbę Delegatów 61 w Zjeździe uczestniczyło 
43 w tym również dwóch przedstawicieli Naszej 
Organizacji- Krzysztof Gonerski i  
Mariusz Kępiszak.  

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: -Sekretarz Komisji Kra-
jowej NSZZ Solidarność Ewa Zydorek, -Przew. Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik, -Przew. Zarządu Regionu 
Gdańskiego Krzysztof Dośla, Vice prezes Lotosu Krzysztof Nowicki. 

Odśpiewaniem 
hymnu Solidarności 
rozpoczęto obrady. 
Delegaci minutą 
ciszy uczcili pamięć 
zmarłych członków 
związku oraz  
naszych bliskich. 

Po przyjęciu uchwał porządkowych przystąpiono do realizacji wcześniej przy-
jętego programu zebrania: 
1.Protkół z ostatniego Zjazdu Delegatów KSE. Odczytano i przyjęto protokół z 
16 maja 2018 r. z Nałęczowa. 
2.Prezydium KSE przedstawiło prezentację dokumentującą chronologiczne 
zebrania Prezydium oraz nieliczne zebrania Rady KSE. 
3.Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSE Barbara Bodzioch odczytała 
protokół z przeprowadzonej kontroli działalności KSE. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości. Delegaci otrzymali szereg informacji doty-
czących działalności: Komisji Krajowej, Sekretariatu Górnictwa i Energety-
ki, Grupy Lotos oraz historii Sali BHP. Delegaci otrzymali podziękowania za 
udział w manifestacjach w Warszawie 9 czerwca 2021 r. oraz 22.10.2021 w 
Luxemburgu. Poinformowano nas o nowej wakacyjnej akcji promocyjnej 
Lotosu dla Członków NSZZ Solidarność. 
5.Polityka energetyczna kraju. Omówiono prace nad zawarciem Umów Spo-
łecznych związanych z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Ener-
getycznego, oraz prace nad zawarciem Ponadzakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy. Przedstawiono też stopień zaawansowania umów dla Pracowni-
ków przenoszonych do NABE w  poszczególnych Grupach Energetycznych. 
Zwrócono uwagę na coraz większe  upolitycznienie Zarządów. Poruszono też 
temat skrócenia czasu pracy w trakcie upałów. 
6.Sytuacja w Grupach Energetycznych . Przedstawiciele Enei, Taurona, 
PGE, Energa zrelacjonowali sytuację w tych Spółkach. We wszystkich grupach 
występuję braki kadrowe- luka pokoleniowa. Przedstawiono też efekty walki 
o wyższe wynagrodzenia-energetyka przestała być atrakcyjnym pracodaw-
com. Podkreślono, że drastyczne ograniczanie inwestycji doprowadza do 
zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju-w styczniu i lutym 2022 r. 
po przejściu wichur niektóre gminy nie mały przez tydzień energii. Tragiczna 
sytuacja w Biurach Obsługi Klienta (BOK). Biura stały się biurami sprzeda-
żowymi. Pracownicy BOK-ów coraz częściej spotykają się z agresją, nie tylko 
słowną. 

7.Uchwały i stanowiska. 
Delegaci przyjęli dwie uchwały: 1 przyjmująca sprawozdanie z działalności i z 
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną. 2. Dotycząca wymogów 
dla startujących do władz KSE na następną kadencję. 
Przyjęte stanowiska przez Zjazd Delekatów KSE: 

1.Ws. wsparcia dla Ukrainy. 
2.Ws. zaliczania kosztów pracy do taryfy dystrybucyjnej. 
3.Ws. docelowego modelu działania energetyki Polskiej. 
4.Ws. przenoszenia kosztów transformacji energetyki na Spółki energe-
tyczne. 
5.Ws. działalności i rozwoju Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. 
6.Ws. sytuacji w Biurach Obsługi Klienta i salonach sprzedaży. 
7.Ws.integracji Obsługi Klienta segmentu masowego w PGE 
 

Ponieważ był to ostatni Zjazd w tej kadencji na zakończenie obrad Delegaci 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 
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W każdej pracy znajdzie się taki jeden... 

2002.12.31 RD Gorzów w przededniu powstania Enea –1.01.2003 r. 

Zawarcie 

-10,11 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.07.2022 r. godz. 17.00 

-5,1 %- stopa bezrobocia w maju 2022 r. wobec 5,2% w    
        kwietniu 2022 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
       wyniosła w maju 852 tys. i była  o prawie 27 tys.  
          niższa niż w kwietniu. 
-86,18 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.07.2022 r. 

-13,9 % -Inflacja w Polsce w maju 2022 r.  
                   (najwyższa inflacja od 1998 r. ). 

-Z 17 do 12 % spadnie od lipca 2022 r. podatek dochodowy   
         PIT w 1 progu dochodowym. Kwota wolna od podatku  
          pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy  
           na poziomie 120 tys. zł.  
38.3 *C temperatura w  Słubicach 19.06.2022 r.- wyrównany 
rekord temperatury powietrza dla czerwca -38,3 st. Celsjusza 

z Radzynia  z 26.06.2019 r. 
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