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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
2.01.2023 Zmiany kadrowe w  

Kierownictwie OD Gorzów Wlkp. 
2 stycznia 2023 r. był ostatnim dniem pracy peł-
niącego obowiązki  Dyrektora Oddziału Dys-
trybucji Gorzów Wielkopolski (ODG)  
Edwarda Bułkowskiego (na zdjęciu po lewej), 
który przeszedł na emeryturę.  
Obowiązki Dyrektora ODG 
przejął  Piotr Nahorski ( na 
zdjęciu po prawej) 

Dotychczasowy Dyrektor 
Zakładu Rozwoju i Inwe-
stycji. 

Piotr Nahorski  jest wieloletnim Pracownikiem Enei 
Operator. Przez ponad 20 lat zajmował stanowiska 
kierownicze. Od roku 2000 piastował stanowisko 
Dyrektora Rejonu Dystrybucji Choszczno,  a na-
stępnie Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. Od 2021 r. 
pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Rozwoju i Inwestycji.   Jest absol-
wentem Politechniki Szczecińskiej, gdzie ukończył Elektrotechnikę na 
Wydziale Elektrycznym o specjalności Przetwarzanie i użytkowanie 
energii elektrycznej. Ukończył także studia podyplomowe na kierunkach: 
System elektroenergetyczny w gospodarce rynkowej oraz Zarządza-
nie zespołami pracowniczymi. Posiada także  certyfikat The George 
Washington University School of Business w zakresie  zarządzania 
projektami. 

Dyrektorem Zakładu Rozwoju i In-
westycji został Paweł Nahorski (na 
zdjęciu po lewej), który był Dyrekto-
rem Rejonu Dystrybucji Gorzów 
Wlkp.  
Paweł Nahorski z energetyką związany 
jest od początku swojej kariery zawodo-
wej. Stanowiska kierownicze piastuje 
od ponad 20 lat. Ukończył Elektro-
technikę na Wydziale Elektrycznym o 
specjalności Przetwarzanie i użytko-
wanie energii elektrycznej. W trakcie 
swojej kariery zawodowej rozszerzył 

wykształcenie o studia podyplomowe na kierunkach: System elektroe-
nergetyczny w gospodarce rynkowej oraz Zrównoważony rozwój 
energetyczny w planach samorządów terytorialnych.  
Dyrekcję ODG uzupełnia Adam Noculak Dyrektor Zakładu Majątku 
Sieciowego.  

Na Dyrektora Rejonu Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. został awansowany Marcin Cudziło 
( na zdjęciu po lewej) dotychczasowy Kierow-
nik Wydziału Układów Pomiarowych w 
Centrali ODG.  
Marcin Cudziło z energetyką związany jest 
od 2000 roku i od początku swojej kariery 
zawodowej 
realizował 
zadania Wy-
działu Ukła-
dów Pomia-

rowych. W 2007 roku objął stanowisko 
kierownicze. Jest absolwentem Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji. Uzyskał Dyplom na kierun-
ku: Elektrotechnika w zakresie elek-
troenergetycznych systemów informa-
tycznych. Ukończył również studia po-
dyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz Akademię Górniczo 
– Hutniczą w Krakowie na kierunku: 
Jakość Energii Elektrycznej.  
Na kierownika Wydziału Układów Po-
miarowych awansowany został Włady-
sław Osowski, który był Kierownikiem Sekcji Układów Pomiarowych i 
Jakości Energii Elektrycznej w ODG. Na to stanowisko został awanso-
wany Jarosław Szurgot. 

  

2.01.2023 LW Bogdanka  
ma aneksy na dostawę węgla.  
Lubelski Węgiel Bogdanka ma aneksy 
do umów na dostawy węgla do Enei 
Wytwarzanie i Elektrowni Połaniec 

W wyniku zawarcia aneksu z Eneą Wytwarzanie ustalone zostały wa-
runki dostaw (wolumen i cena) w 2023 r. Wartość całej umowy wielo-
letniej obowiązującej w latach 2017 - 2036 wyniesie, w wyniku zawarcia 
aneksu, 34.201 mln zł netto tj. o 81,3 proc. więcej w stosunku do war-
tości podawanej w czerwcu tego roku, przy czym w okresie 2023 - 
2036 wartość umowy wynieść ma 27.968 mln zł netto. 
Z kolei w wyniku zawarcia aneksu z Enea Elektrownia Połaniec zostaje 
przedłużony termin obowiązywania umowy wieloletniej do 31.12.2028 r. 
(uprzednio obowiązywała do 31.12.2027 r.), ustalono wolumen sprzedaży 
węgla dla roku 2028, następuje aktualizacja warunków dostaw węgla 
energetycznego w roku 2022, wydłużenie terminu odbioru wolumenu 
roku 2022 do 15 maja 2023 r. i ustalono warunki dostaw węgla (cenę i 
wolumen) w 2023 r. Wartość całej umowy wieloletniej w latach 2013 - 
2028 po zawarciu aneksu z Elektrownią Połaniec wynosi szacunkowo 
10.071 mln zł netto i jest wyższa o 71,4 proc. od wartości opublikowa-
nej w maju 2022 r. Wartość ta zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do 
wykorzystania przez strony w latach 2023 - 2028 o wartości szacunkowej 
ok. 1.097 mln zł. Wartość umowy wieloletniej tylko w latach 2023 - 2028 
wynieść ma 6.839 mln zł netto łącznie z wartością opcji dodatkowych. 
Ponadto w związku z wystąpieniem okoliczności, wypełniających zna-
miona siły wyższej skutkujących ograniczeniami dostaw w latach 
2022 - 2023 strony postanowiły w aneksach o odroczeniu wykonania 
dostaw niezrealizowanych z tego tytułu. Jak podano, niezrealizowany 
wolumen zostanie dostarczony do Enea Wytwarzanie i Enea Elek-
trownia Połaniec nie później niż w 2026 
 

2.01.2023 Pożegnanie Dyrektora RD Gorzów Wlkp.   

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbyło się okoliczno-
ściowe spotkanie Dyrektora Pawła Nahorskiego z Pracownikami Rejo-
nu Dystrybucji Gorzów Wlkp.  Okazją do spotkania był awans Dyrek-
tora Nahorskiego na stanowisko Dyrektora Zakładu Rozwoju i Inwe-
stycji w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
P. Nahorski podziękował wszystkim za współpracę w pełnionej przez 
niego funkcji, którą sprawował od 24 czerwca 2021 r. Jak zwykle przy 
takich spotkaniach były wspomnienia, poczęstunek i życzenia. Pracowni-
cy Rejonu przekazali  dowcipny upominek swojemu byłemu Dyrekto-
rowi.  
Na zakończenie spotkania wszyscy jego uczestnicy zrobili sobie  
pamiątkowe zdjęcie. 

3.01.2023 Obowiązek oszczędzania prądu w  
jednostkach sektora finansów publicznych. 

 Od 1 stycznia 2023 r.  wszedł w życie obowiązek oszczędzania prądu 
w jednostkach sektora finansów publicznych 
Weszły w życie przepisy ustawowe, zobowiązujące do 10 proc. oszczęd-
ności energii elektrycznej w skali całego 2023 r. przez jednostki sektora 
finansów publicznych. Ustawa nakazywała podobne oszczędności w 
grudniu 2022 r. 
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Nowe przepisy ustawy "o szczegól-
nych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elek-
trycznej w 2023 r. w związku z sytu-
acją na rynku energii elektrycznej" 
zobowiązują kierowników jednostek 
sektora finansów publicznych do 
oszczędności energii elektrycznej. 
Celem jest 10 proc. oszczędności w 
całym 2023 r. 
 

Obowiązkowe zmniejszenie zużycia dotyczy zużycia w zajmowanych 
budynkach, przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i 
pojazdy w danym okresie. Nie wlicza się natomiast zużycia w budynkach 
wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa, przez urządzenia 
techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury 
informatycznej jednostek sektora finansów publicznych, w obiektach 
stanowiących infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mówi 
ustawa o zarządzaniu kryzysowym. 
Za niezrealizowanie obowiązku oszczędności energii elektrycznej ustawa 
przewiduje kary pieniężne, które wymierza Prezes URE w drodze de-
cyzji administracyjnej. 
Wysokość kary nie może być wyższa niż 20 tys. zł. 

 

3.01.2023 Negocjacje płacowe w Enea Logistyka 

Wzorem innych Spółek Grupy Kapitałowej Enea również w Enea Logi-
styka odbyły się negocjacje, których celem było uzgodnienie polityki 
płacowej w Spółce na pierwsze półrocze 2023 r. Spotkanie odbyło się w 
trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja) 
Negocjacje nie przyniosły spodziewanego efektu w postaci zawarcia 
porozumienia płacowego. "Kością niezgody" okazała się tabela płac 
zasadniczych, która miałaby obowiązywać w 2023 r. Na następne spotka-
nie Zarząd przygotuję analizę kosztową, która pokarze skutki podniesienia 
płac zasadniczych o sugerowany przez stronę związkową procent. Kolejne 
negocjacje odbędą się 18 stycznia 2023 r. o godz.10.00 
Na spotkaniu podnieśliśmy jeszcze temat przyszłości Enea Logistyka w 
kontekście Integracji Obszaru Dystrybucji.  
Jak stwierdził Prezes Michał Comba „ trwają analizy , koordynatorzy 
jeszcze pracują” 
 

4.01.2023 Porozumienie płacowe w Enea Oświetlenie. 

W Enea Oświetlenie odbyły się negocjacje, których celem było uzgodnie-
nie zasad polityki płacowej w Spółce na pierwsze półrocze 2023 r. Spo-
tkanie odbyło się w trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja). 
Po krótkich negocjacjach udało się uzgodnić treść porozumienia płaco-
wego. Parametry zawartego porozumienia są bardzo zbliżone do tych 
wcześniej zawartych w Grupie Kapitałowej Enea. Wzrost płacy zasad-
niczej obligatoryjnie o 200 zł od stycznia, wzrost płacy zasadniczej o 
300 zł ( 150 uznaniowo). Maksymalna podwyżka płacy zasadniczej od 
marca -600 zł. Uzgodniono też wysokość jednorazowej premii na  
Święta Wielkanocne -1500 zł.  
Dłuższą dyskusję wywołał temat tabeli płac zasadniczych. Znaczny 
wzrost płacy minimalnej, który ma też wpływ na tabelę płac zasadniczych 

wymaga dodatkowych analiz. W tym temacie odbędzie się odrębne spo-
tkanie, na którym strona pracodawcy przedstawi propozycję nowej 
tabeli. 

5.01.2023 Wsparcie finansowe  
dla firm  

energochłonnych.  
  

Rada Ministrów przyję-
ła uchwałę w sprawie 
przyjęcia programu rzą-
dowego pod nazwą 
„Pomoc dla sektorów 
energochłonnych zwią-
zana z nagłymi wzrosta-
mi cen gazu ziemnego i 
energii elektrycznej w 

2022 r.”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii 
Pomoc pozwoli przedsiębiorstwom utrzymać płynność, rentowność, miej-
sca pracy oraz zdolności produkcyjne w kryzysowym czasie. Szacuje się, 
że wsparcie uzyska ok. 1000 przedsiębiorstw, wśród których większość 
stanowić będą duże firmy. Na program rząd przeznaczy ponad 5 mld 
zł. 
Rosyjska agresja na Ukrainę oraz poprzedzające ją działania Moskwy 
związane z manipulacjami na rynkach nośników energii przyniosły nega-
tywne skutki gospodarcze dla całej UE. Przejawiają się one wzrostem 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na skutek rosnących cen 
energii elektrycznej i gazu. Na Towarowej Giełdzie Energii średnia cena 
gazu w sierpniu 2022 r. wyniosła 1105 zł/MWh i była o 421 proc. wyż-
sza niż rok wcześniej. Energia elektryczna kosztowała w tym samym 
miesiącu 1391 zł/MWh, czyli o 263 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Oznacza to m.in. znaczący wzrost kosztów produkcji dla przedsiębiorstw 
przemysłowych. 
Najważniejsze rozwiązania 
Rząd pomoże polskim przedsiębiorstwom energochłonnym, ze względu na 
wzrost cen energii i gazu ziemnego w 2022 r. Wsparcie finansowe po-
zwoli utrzymać firmom płynność, rentowność, miejsca pracy oraz 
zdolności produkcyjne. 
Do otrzymania pomocy uprawnione będą przedsiębiorstwa o odpowied-
nio wysokim udziale kosztów energii i gazu w wartości produkcji, któ-
re działają w branżach wymienionych w programie. Branże te Komisja 
Europejska uznała za najbardziej narażone na utratę konkurencyjności w 
związku ze wzrostem cen energii. 
Maksymalna kwota wsparcia wyniesie 4 mln euro na grupę kapitałową 
albo przedsiębiorstwo niebędące częścią grupy kapitałowej. Dla przed-
siębiorstw, które wykazują spadek wskaźnika EBITDA o co najmniej 40 
proc. pomiędzy rokiem 2021 a 2022 – lub pomiędzy drugimi półroczami 
tych lat – górny limit wsparcia wyniesie 50 mln euro. Dokładna kwota 
wsparcia wyliczona zostanie w oparciu o koszty kwalifikowane, według 
wzoru podanego w programie. 
Pomoc przyznawana będzie na wniosek firmy. 
Szacuje się, że wsparcie będzie mogło uzyskać ok. 1000 przedsiębiorstw, 
wśród których większość stanowić będą duże firmy. Na realizację progra-
mu rząd przeznaczy łącznie ponad 5 mld zł. 
Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po 
ustalonej cenie maksymalnej, na podstawie ustawy z 27 października 
2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wyso-
kości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 
roku – będą mogli mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów 
zakupu gazu ziemnego. 
Operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a nabór wniosków - jak przewi-
duje MRiT - powinien zostać uruchomiony do połowy stycznia. Firmy 
będą miały 14 dni na składanie wniosków od dnia opublikowania 
przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz operatora programu 
informacji o możliwości składania wniosków. 
Wypłata środków powinna nastąpić w lutym. 
 

5.01.2023 Jak odliczyć od dochodu  
składkę związkową 

 
Od 1 stycznia 2022 r. (w zezna-
niu podatkowym PIT za ub.r.) 
można odliczyć (od podstawy 
opodatkowania, czyli od docho-
du przed opodatkowaniem) ulgę 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych z tytułu składek człon-
kowskich na rzecz związków 
zawodowych.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Roczny limit ulgi to 500 zł. 
W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez 
pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości 
poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płat-
nika zamieszczona w PIT-11 (w pozycji 123). 
Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie 
może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 
500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z posta-
nowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca ub.r., obowiązuje od 1 
lipca 2022 roku. 
Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia 
pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód 
(dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodo-
wych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące 
członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organiza-
cji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty 
oraz kwotę wpłaconych składek. 
Podatnik-członek związku nie ma obowiązku dowodów wpłaty dołą-
czać do zeznania podatkowego. Dokumenty te trzeba okazać na wezwa-
nie organu podatkowego, który dokonywać będzie weryfikacji prawa do 
odliczenia. 

5.01.2023 Rezygnacja  
Przewodniczącego RN Enea S.A. 

4 stycznia 2023 roku do Enea S.A. wpłynęła rezygnacja Rafała Włodar-
skiego z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Enei, w tym z funk-
cji przewodniczącego rady nadzorczej spółki, ze skutkiem na 4 stycz-
nia 2023 roku. 
Enea poinformowała, że przyczyna rezygnacji, jaką wskazał Rafał 
Włodarski, „wynika z powodów niezwiązanych ze spółką, lecz z innych 
wyzwań zawodowych”.  
Rafał Włodarski został powołany do rady nadzorczej Enei we wrze-
śniu 2020 przez Ministra Aktywów Państwowych, a w styczniu 2021 
został wybrany na przewodniczącego rady nadzorczej Enei, przez 
nadzwyczajne walne zgromadzenie Enei. Rafał Włodarski to radca 
prawny z wieloletnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej 
obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego, polegającej na wsparciu 
spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu 
innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych 
postępowaniach. W momencie powołania do rady nadzorczej Enei był 
zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Akty-
wów Państwowych, a przed dołączeniem do resortu współpracował z 
kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie ,jak podawała Enea, „jako 
członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz 
Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na pol-
skim rynku przekraczających łączną wartość 10 mld zł” 
 

7.01.2023 Śmiertelny wypadek w LW Bogdanka  

Do śmiertelnego wypadku 

doszło w kopalni Lubelski 

Węgiel BOGDANKA (LWB). 
W wypadku zginął 36-letni 
górnik. Do wypadku doszło na 
Polu Stefanów, podczas wy-
konywania prac związanych 
z obsługą kolejki na poziomie 
990 metrów. Kopalnia cały 
czas pracuje, wyłączony został 

jedynie sektor, w którym pracował 36-latek. Zmarły górnik miał ponad 
10-letnie doświadczenie w pracy pod ziemią. Osierocił żonę i dwójkę 
dzieci. 
Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego górnika. 
 

9.01.2023 Porozumienie płacowe w Enea Centrum 
 

Kolejną Spółką 
z Grupy Kapi-
tałowej Enea, 
która pochyliła 
się nad tematy-
ką płacową w 
2023 r. była 
Enea Centrum. 
Negocjacje 
płacowe, któ-
rych celem było 
zawarcie poro-
zumienia pła-

cowego na pierwsze półrocze 2023 r. odbyły się w trybie mieszanym 

(stacjonarnie i wideokonferencja). 
Po negocjacjach udało się uzgodnić wzrost o 15 % tabeli płac zasadni-
czych. Kolejne parametry zawartego porozumienia płacowego to wzrost 
płac zasadniczych od stycznia 200 zł obligatoryjnie, od marca o 300 zł 
z czego 150 obligatoryjnie. Maksymalna podwyżka płacy zasadniczej 
od marca -600 zł. Uzgodniono też wysokość jednorazowej premii na 
Święta Wielkanocne-1500 zł. 
 

9.01.2023 Wybory Komisji Wydziałowej Centrali 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów  

Zaczynamy wybory Władz Naszej Organizacji na kadencję 2023-28. 
Zorganizowanie zebrania dla ponad 500 członków byłoby bardzo trudne 
logistycznie, dlatego już od kilku kadencji wybieramy Władze Komisji 
Wydziałowych w Enea Operatorze oraz Spółkach GK Enea na Obsza-
rze Gorzowskim oraz Delegatów na Zjazd podczas, którego wybierzemy 
Komisję Podzakładową NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Zjazd ten zaplanowany jest na 16 lutego 2023 r. 
 W tej kadencji wybory rozpoczęliśmy w Centrali NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wielkopolski. Członkowie z Centrali spotkali się na ze-
braniu sprawozdawczo- wyborczym w świetlicy Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Zebrani minutą ciszy, i krótką modlitwą  uczcili pamięć Wszystkich 
Ludzi Solidarności, którzy zmarli w kadencji 2018-23. 
Następnie po przyjęciu programu zebrania oraz uchwał porządkowych 
Członkowie z Centrali wysłuchali sprawozdania z działalności w kaden-
cji 2018-2023 złożonego przez Przewodniczącego Komisji Wydziało-
wej (KW) Krzysztofa Gonerskiego.   

 
 
Krótka dyskusja  nad sprawozdaniem poprzedziła 
wybory Prezydium oraz Delegatów. 
W tajnych wyborach Przewodniczącym KW 
NSZZ Solidarność Centrali OD Gorzów Wlkp. 
został ponownie wybrany Krzysztof Gonerski. 
 
 
K. Gonerski zaproponował skład Prezydium , 
który w tajnych wyborach uzyskał akceptację ze-
branych. Skład Prezydium KW uzupełnili: Arleta 

Kopeć, Mariusz Kępiszak oraz Tomasz Gajek. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Członkowie KW z Centrali  wybrali również swoich Przedstawicieli na 
Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. 
Delegatami  zostali wybrani: -Mariusz Kępiszak, Zbigniew Mińczuk, 
Arleta Kopeć, Kamil Zawół, Joanna Szczepaniak, Angelika Arciszew-
ska, Dariusz Trepanowski, Marcin Ciszak, Tomasz Gajek, Anna  
Sokołowska.  

W trakcie liczenia głosów K. Gonerski przedstawił prezentację, która w 
postaci slajdów przedstawiła działalność NSZZ Solidarność w Grupie 
Enea oraz na naszym terenie. 

W sprawach różnych poruszono następujące tematy: 
-Ekwiwalent za mydło, herbatę itp. 
-Karty magnetyczne na posiłki regeneracyjne. 
-PZU Zdrowie. 
-Zaległe urlopy. 
-Negocjacje płacowe w 2023 r. 
-Transformacja energetyczna. 
-Rozwój związku  
-Standaryzacja i etatyzacja  Oddziałów i Rejonów 
Dystrybucji. 
- Aktualizacja zapisów ZUZP, 
-PPE współpraca z Allianz. 
 

10.01.2023 Nowe stawki przebiegu  
pojazdów dla celów służbowych  

Zgodnie ze zmienionym § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych  

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących wła-
snością pracodawcy (Dz. U. poz. 271, z 2004 r. poz. 2376, z 2007 r. poz. 
1462 oraz z 2011 r. poz. 308), koszty używania pojazdów do celów służ-
bowych pokrywa pracodawca według stawek obowiązujących od 17 
stycznia 2023 r. za 1 kilometr przebiegu pojazdu . Stawki nie mogą 
być niższe: 
1. dla samochodu osobowego: 
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, 
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł,  
2.dla motocykla – 0,69 zł, 
3.dla motoroweru – 0,42 zł. 
To znaczące podwyżki, biorąc pod uwagę fakt, iż obowiązujące do 16 
stycznia stawki wynosiły: 
dla samochodu osobowego: 

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł, 
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł, 
dla motocykla – 0,2302 zł, 
dla motoroweru – 0,1382 zł. 
Nowa kilometrówka i ryczałty na prywatne samochody, motocykle i 
motorowery: kto i kiedy skorzysta 
Tak zwana kilometrówka to zwrot kosztów przejazdy w czasie podróży 
służbowej popularnie określanej jako wyjazd w delegację. Zarówno pra-
cownik, jak i osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia ma 
prawo do zwrotu takich kosztów, a otrzymane kwoty są zwolnione z PIT 
oraz ze składek ZUS. 
 

10.01.2023 Konkurs SZOPKA  
BOŻONARODZENIOWA rozstrzygnięty. 

Na ogłoszony przez nas konkurs na upiększenie Szopki Bożonarodze-
niowej wpłynęło 11 prac. W zabawie uczestniczyli artyści w wieku od 2 
do 14 lat. Wiele prac było też efektem prac całych rodzin. 
Do ozdobienia Szopek użyto nie tylko farbek. W przesłanych pracach 
widać dużą  kreatywności dzieci i rodziców. Efekty Waszych prac pozo-
staną z Wami już na wszystkie następne Święta Bożego Narodzenia. 
Cieszymy się razem z Wami.   

Prezydium Naszej Organizacji po zapoznaniu się z efektami prac posta-
nowiło przyznać nagrody wszystkim uczestnikom naszego konkursu. 
Po odbiór nagród rzeczowych zapraszamy Rodziców Naszych Milu-
sińskich. Jeżeli to możliwe to zapraszamy razem z Dziećmi. 
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Milenka Stachowiak  z tatą  Krzysztofem osobiście odebrali  
przygotowane przez nas upominki. 
 

10.01.2023 TARYFA PRACOWNICZA A  
ZAMROŻENIE CEN  

ENERGII  
W związku z rozpoczęciem procesu 
wystawiania faktur prognozowych 
na 2023 rok dla odbiorców z PPE 
korzystających z Taryfy Pracowni-
czej przypominamy, że wprowa-
dzone ustawy dotyczące zamroże-

nia cen na 2023 r., nie wpływają negatywnie na rozliczenie odbiorców 

w Taryfie Pracowniczej. Pracownicy zachowują prawo do ulgowej 
odpłatności za wykorzystanie energii dla potrzeb 
gospodarstwa domowego w ilości nieprzekracza-
jącej 3000 kWh w roku, w nie więcej niż dwóch 
układach pomiarowych, wskazanych przez pra-
cownika.  
Ponadto zgodnie z uzgodnieniem Zarządu ENEA 
SA ze Stroną Społeczną całość prognozowanego 
na rok 2023 zużycia w ramach TPR policzona 
zostanie po cenach i stawkach obowiązujących w 
roku 2022 r. Powyżej limitu 3000 kWh zastoso-
wana zostanie cena maksymalna energii elek-
trycznej wynosząca 0,6930 zł/kWh netto. 
Niezależnie od powyższego osoby uprawnione, 
którym ustawowo przysługuje zwiększony limit 
zużycia (2600 lub 3000 kWh) i w danym PPE 
korzystają z TPR są proszone o składa-
nie  stosownego Oświadczenia (wzór dostępny na 
stronie www.enea.pl) w ramach następujących 
limitów wskazanych w ustawie: 
-2600 kWh rocznie w stosunku do odbiorców 
uprawnionych, którzy posiadają orzeczenie 
(jedno z następujących): 
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, 
- o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 
do samodzielnej egzystencji, 
- o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
- o całkowitej niezdolności do pracy 
- o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
- o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
- że spełniają warunki osoby o stałej albo długo-
trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 
lub mieszkają wspólnie z osobą posiadającą takie 
orzeczenie lub z osobą poniżej 16 roku życia z 
wydanym orzeczeniem o niepełnosprawności; 
-3000 kWh dla odbiorców uprawnionych posia-
dających Kartę Dużej Rodziny albo prowadzą-
cych gospodarstwo rolne lub dział specjalny 
produkcji rolnej. 
Oświadczenie można złożyć w każdym BOK-u lub 

przesłać na adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań. 
Obecnie wysyłane faktury prognozowe na 2023 r. dla odbiorców z PPE 
posiadających TPR uwzględniają następujący mechanizm wyliczeń: 
-oparte są o odczyt szacowany 
-całość prognozowanego na 2023 r. zużycia policzona została po cenach i 
stawkach obowiązujących w 2022 r. 
- rozliczenie limitu 3000 kWh zostanie dokonane przy rozliczeniu 
rocznym za 2023 r. Oznacza to, że w przypadku zużycia większego niż 
3000 kWh w 2023 r. może wystąpić niedopłata do prognozowanej na ten 
rok faktury i będzie konieczność pokrycia tej różnicy.   
 

11.01.2023 Wybory w Komisji Wydziałowej  
Rejonu Energetycznego Gorzów. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Gorzów Wielkopolski spotkali się 
Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wiel-
kopolski (RDG). Okazją do spotkania były wybory władz  związku na 
kadencję 2023-2028, czyli wybór Komisji Wydziałowej (KW) oraz 
Delegatów na Zjazd Organizacji Podzakładowej (OP) NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wielkopolski. 
Po załatwieniu spraw proceduralnych oraz przyjęciu uchwał porządko-
wych przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego. 
Ustępujący Przewodniczący KW Przemysław Kononiuk zdał krótką 
relację z działalności w kadencji 2018-2023. Po krótkiej dyskusji nad 
sprawozdaniem przystąpiono do wyborów na nową kadencję 2023-28. 
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W tajnych wyborach wybrano: 
1.Przewodniczącego KW -Andrzej Miszczyk 
 
2.Prezydium KW. Wybrano 4 Członków , 
którzy wspólnie z przewodniczącym będą two-
rzyć Prezydium KW: Przemysław Kononiuk, 
Andrzej Cebulski, Cezary Kościukiewicz,  
Aneta Warecka.   

3.Delegatów na Zjazd OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.- 
Jarosław Soniewski, Ewa Michniewicz, Przemysław Borkowski, Da-
riusz Łochiński, Ryszard Cudok, Dariusz Gaik, Przemysław Kono-
niuk, Andrzej Miszczyk. 

Przewodniczący Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp.  
Krzysztof Gonerski w przerwach między poszczególnymi wyborami 
zapoznał zebranych z efektami negocjacji płacowych, sytuacją w GK 
Enea oraz branży energetycznej w Polsce. Przedstawił też najważniej-
sze wyzwania jakie stoją przed NSZZ Solidarność w 2023 r. i kolej-
nych latach nowej kadencji. 

Obecny na wyborach nowy Dyrektor RDG Marcin Cudziło, krótko 

przedstawił swoją osobę oraz przedstawił swoją wizję zarządzania 
Rejonem. Jak podkreślił,  liczy na owocną współpracę z NSZZ  
Solidarność. 
 

11.01.2023 Robocze spotkanie w Operatorze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operato-
rze. Głównym celem zebrania było uzgodnienie tabeli płac zasadniczych 
na 2023 r. Strona pracodawcy przedstawiła nową tabelę płac zasadni-
czych podniesioną o 15 %. Zaproponowała też wykreślenie z tabeli 
dwóch ostatnich kategorii zaszeregowania. W kategoriach tych nie ma 
żadnego Pracownika. Po krótkiej dyskusji przyjęto Tabelę z 12 katego-
riami. Przyjęcie Tabeli z 10 kategoriami wymaga zmian do Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) a to w przypadku NSZZ Solidarność 
wymaga przyjęcia uchwały Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność. Strona pracodawcy prześle związkom zawodowym projekt Pro-
tokołu Dodatkowego do ZUZP, i czeka na gotowość podpisania doku-
mentów. 
W tematach płacowych uzgodniono też aneks do porozumienia płaco-
wego w grudnia 2022 r. Aneks dotyczy Pracowników zatrudnionych na 
niepełnych etatach. 
Inne tematy poruszone podczas spotkania przez związki zawodowe : 
1. Integracja Obszaru Dystrybucji w Grupie Kapitałowej Enea. W 
odpowiedzi usłyszeliśmy, że „lada dzień zapadną decyzje rozstrzygające”. 
2.Standaryzacja i etatyzacja Rejonów i Oddziałów Dystrybucji. Zarząd 
Operatora planuje przeprowadzenie tego procesu do listopada 2023 r. 
Przed rozpoczęciem prac nad tym tematem konieczne są wcześniejsze 
rozstrzygnięcia związane z Integracją Obszaru Dystrybucji. 
3.Jubileusze pracy w energetyce. Pracownikom, którzy kilkadziesiąt lat 
przepracowali w energetyce wypłaca się dodatek za jubileusz. Często zda-
rza się, że  pracownikowi oprócz przelewu na konto nikt nawet z Kierow-
nictwa nie podziękuje za długoletnią pracę. Naszym zdaniem wymaga to 
odpowiedniego uhonorowania. Strona pracodawcy zajmie się tym tema-
tem, oczekuje na sugestie ze strony związkowej. 
4. Programy informatyczne dotyczące delegacji.  Zmiany dotyczące 
rozliczania delegacji zamiast polepszać funkcjonalność tych systemów, 
pogarszają ją. Uwagi mamy zgłaszać do Enea Centrum. To służby tej 
Spółki są autorami wszelkich zmian. 
Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

12.01.2023 Porozumienie płacowe w Enea Pomiary.  
 

W Enea Pomiary 
odbyły się negocja-
cje, których celem 
było ustalenie 
z   polityki płacowej 
w pierwszym półro-
czu 2023r. Zawarto 
porozumienie, które 

zawiera podwyżkę płacy zasadniczej oraz jednorazową premię na 
Święta Wielkanocne. Parametry zawartego porozumienia różnią się 
nieznacznie od tych zawartych w innych Spółkach Grupy Kapitałowej 
Enea. 
 

12.01.2023  RWE chce wydobywać węgiel. 
Niemiecka korporacja RWE chce wyburzyć wioskę Luetzerath na za-
chodzie RFN, aby wydobywać znajdujący się tam węgiel brunatny. 
Domy i grunty w Luetzerath należą do niemieckiej korporacji energetycz-
nej RWE, która planuje wznowienie prac odkrywkowych i wydobywa-
nie węgla . Sprzeciwiają się temu aktywiści klimatyczni, którzy żyją tu 
w zajętych budynkach, namiotach i domkach na drzewach. Aktywiści 
zajęli opuszczoną osadę i chcą przeciwstawić się tym planom.  
Policja rozpoczęła wczoraj usuwanie barykad na terenie dojazdowym 
do wsi Luetzerath.  Policja zaapelowała przez głośniki do aktywistów 
klimatycznych okupujących wieś, aby "natychmiast opuścili swoje blo-
kady". W przeciwnym razie trzeba by ich eksmitować "na siłę". 
 
"Spadajcie!”, "Wstydźcie się!", "Na barykady!" oraz "Ochrona kli-
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matu to nie przestępstwo!" - krzyczeli demonstranci w stronę policji. 
Według niemieckiej agencji informacyjnej dpa ton w stosunku do służb jest 
czasem agresywny. 

"Mamy nadzieję, że uda się utrzymać Luetzerath przez sześć tygodni"  - 
powiedziała w niedzielę rzeczniczka Inicjatywy Luetzerath. Policja zamie-
rza usunąć aktywistów. W związku z eksmisją w Luetzerath policja  
Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) ma otrzymać pomoc z całych 
Niemiec. 

12.01.2023 Zmarł  
Zbigniew  Kosiński 

Mamy smutną informację do przekazania -
11 stycznia 2023 r. w wieku 76 lat zmarł  
Zbigniew Kosiński – wieloletni działacz Go-
rzowskiej  
Solidarności. 
Zbyszek w latach 1989-1999 pełnił funkcję 
Przewodniczącego NSZZ Solidarność w Za-
kładach Urządzeń Okrętowych "BOMET" w 
Barlinku. Od 1990 roku był członkiem Zarzą-
du Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidar-
ność , a od 1992 r. był jego Wiceprzewodniczą-

cym. Instruktor i metodyk szkoleń związkowych. Prezydent Międzyregio-
nalnej Rady Związków Zawodowych "VIADRINA". Kierował gorzow-
ską "Fundacją dla Solidarności” W latach 1998 – 2002 był członkiem 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Opracował i zrealizował projek-
ty z funduszu PHARE CBC, Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Brał udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego jako 
przedstawiciel ZR. Odznaczony medalem za zasługi dla województwa 
gorzowskiego. 6.10.2007 roku przeszedł na zasłużoną emeryturę. 
Msza święta w intencji zmarłego odbyła się 14 stycznia w Kościele  
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku.  
Cześć Jego pamięci. 

ZBYSZKU SPOCZYWAJ W POKOJU 
 

13.01.2023. Komisja Wydziałowa NSZZ „S” 
 RD Sulęcin wybrała władzę na nową kadencję 

Kolejną Komisją Wydziałową (KW) zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem wyborczym na kadencję 2023-2028 były wybory KW Rejonu  
Dystrybucji Sulęcin.  
Po przyjęciu jednogłośnym porządku zebrania sprawozdawczo wyborczego 
przystąpiono do jego realizacji. Przewodniczący Tomasz Król przedsta-
wił obszerne sprawozdanie z działalności KW RD Sulęcin z  kadencji 
2018-2023. Po przyjęciu sprawozdania i stwierdzeniu przez Komisję Skru-
tacyjno-Wyborczą ważności zebrania , przyjęto uchwały porządkowe w 
sprawie liczebności Prezydium KW oraz tur głosowania 
Kolejnym etapem porządku zebrania było przeprowadzenie przez Komisję 

Skrutacyjno-Wyborczą tajnych głosowań na po-
szczególne funkcje związkowe w KW RD Sulęcin: 
 
1.Pierwszym głosowaniem był wybór Przewodni-
czącego KW RD Sulęcin na kadencję 2023-2028. 
W wyniku głosowania Przewodniczącym KW RD 
Sulęcin na Kadencję 2023-2028 został Tomasz 
Król.  
2.Wybór pozostałych Prezydium KW RD Sulęcin 
na kadencję 2023-2028 (dwa miejsca mandato-
we). W wyniku głosowania w skład Prezydium na 

kadencję 2023-2028 weszły Koleżanki Ewa Leszkiewicz i Joanna  
Andrzejewska. 

3.Wybór Delegatów (cztery miejsca mandatowe) na Zjazd Delegatów 
Naszej Komisji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp. na kadencję 2023-
2028.  Delegatami na WZD KP Enea Gorzów na kadencję 2023-2028 
zostali wybrani : Daria Fedyszyn , Ewa Leszkiewicz , Dariusz Kowal , 
Rafał Gruza, Dariusz Kowal, Ewa Leszkiewicz, Daria Fedyszyn, Rafał 
Gruza. 

W przerwach między głosowaniami zebrani zapoznali się z prezentacją 
multimedialną na temat osiągnięć które ma na swoim koncie NSZZ 
Solidarność GK Enea oraz jakie daje korzyści przynależność do Naszej 
Organizacji Związkowej. 
W dyskusji jaka nastąpiła w sprawach różnych Przewodniczący Tomasz 
Król oraz Mariusz Kępiszak nadzorujący przebieg wyborów z ramienia 
Komisji Wyborczej KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów  odpowiadali 
na pytania związane z polityką płacową na 2023r. oraz w sprawie 
Wspólnej Działalności Socjalnej (nowy preliminarz na 2023r.) 
 

16.01.2023. Wybory władz Związku w Enea Serwis 

Rozpoczął się kolejny tydzień wyborczy w jednostkach organizacyjnych 
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów. Tym razem 
wyborów władz dokonali członkowie Komisji Wydziałowej Spółki  Enea 
Serwis.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Dzięki uprzejmości Dyrekcji Rejonu Dystrybucji Gorzów zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze odbyło się w świetlicy RD Gorzów.                
Po przyjęciu przez zebranych wszystkich spraw proceduralnych ustępujący 

Przewodniczący Andrzej Miszczyk 
przedstawił sprawozdanie z działalności 
KW z mijającej kadencji 2018-
2023.Sprawozdanie zostało bez uwag 
przyjęte przez zebranych. By móc dalej 
procedować przyjęty program zebrania. 
Komisja Skrutacyjno-Wyborcza po 
stwierdzeniu kworum, które  umożliwiło 
dokonanie wyboru władz KW na nową 
kadencję.  
Prowadzący zebranie Andrzej Miszczyk 
poprosił Komisję Skrutacyjno-
Mandatową w osobach : Agnieszka 
Dworecka , Andrzej Pietrzak ,  
Michał Kowalski o uruchomienie proce-
dur tajnego głosowania na poszczególne 
funkcje związkowe w KW: 
1.W wyniku  głosowania Przewodniczą-
cą KW na kadencję 2023-2028 została 
wybrana  
Eliza Kałasz.             

2.W kolejnym głosowaniu wybrano pozostały skład Prezydium KW w 
osobach: Krzysztof Łabuńka,  

Mariusz Glonek , Daniel Jurkiewicz i Roman Szala.    
3.W ostatnim głosowaniu wybrano zgodnie z kluczem wyborczym sześciu 
Delegatów na WZD KP Enea Gorzów w osobach: Prezydium KW + 

Aleksandra Ekchard.  
W przerwach między głosowaniami zebrani zapoznali się z prezentacją 
multimedialną którą omówił  Mariusz Kępiszak. Prezentacja  

przedstawiała działalność związku w mijającej kadencji. 

17-18.01.2023 Obradowała  Rady Krajowej Sekcji 
Energetyki NSZZ "Solidarność" 

We Wrocławiu obradowała Rada Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ 
"Solidarność". Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik, 
Wiceprezes ds. Pracowniczych Enei Operator Michał Cebula oraz 
Prezes Zarządu Tauron Dystrybucja Radosław Pobol. 
1. Spotkanie rozpoczął Przewodniczący KSE Marek Boiński, który 
przedstawił temat zaawansowania prac nad Umową Społeczną dla Ener-
getyki. W dniu 11 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie w tej spra-
wie, podczas którego nakreślono umowę przedwstępną "na przedpolu" w 
odniesieniu do projektu naszej Umowy, która została złożona 1,5 roku 
wcześniej - do końca I kwartału powinna powstać Umowa Społeczna dla 
Energetyki. Z kolei Umowa Społeczna dla NABE ma zacząć obowiązy-
wać od 1 kwietnia 2023 r. Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ 
"Solidarność" stoi na stanowisku, że Umowa Społeczna dla Energetyki 
powinna obejmować wszystkie Grupy Energetyczne wraz z Energą. 
Rada KSE nie widzi możliwości, by Energa nie podpisała / nie była 
objęta Umową dla Energetyki. 
W związku z tym, zostanie powołany Zespół składający się z członków 
każdej z Grup, który wypracuje mechanizm zmierzający do podpisania 
Umowy, a warunkiem jej podpisania jest pozytywne stanowisko Energi. 
Harmonogram prac na Umową wygląda następująco: 
11.01.2023 r. - porozumienie "na przedpolu" 
19.01.2023 r. – spotkanie strony społecznej 
30.01.2023 r. - rozpoczęcie negocjacji Umowy Społecznej dla Energety-
ki 
Po spotkaniu z Prezesem URE okazało się, że uzgodniona została Karta 
Efektywnej Transformacji Energetycznej i pomimo naszych nacisków 
nie była konsultowana z Zespołem Trójstronnym ds. Branży Energe-
tycznej, ani z przedstawicielami KSE. 

2. Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP) 
W dniu 27 października 2022 r., w Puławach odbyło się, pierwsze po pan-
demii, zorganizowane stacjonarnie spotkanie przedstawicieli Strony Spo-
łecznej z przedstawicielami Związku Pracodawców Energetyki, w celu 
kontynuacji negocjacji PUZP. Strony ustaliły, że w związku z faktem, że 
równocześnie finalizowane są prace nad podpisaniem Umów Społecznych, 
przygotowanych na okoliczność transformacji Energetyki, tj. powstaniem 
NABE, z roboczymi pracami nad PUZP należy wstrzymać się do czasu 
podpisania tych umów. Powodem takiej decyzji jest fakt, iż w tychże umo-
wach jest wiele istotnych zapisów, które powinny znaleźć się również w 
PUZP. 
Kolejne spotkanie odbędzie się w lutym 2023 r. 
3. Omówiono szczegółowo sytuację w Grupach Energetycznych PGE, 
Enea, Tauron, Energa, E.ON. oraz SPIE. 
4. Przeanalizowano spływ ankiet członkowskich Komisji zrzeszonych 
w KSE. 
5. Ustalono termin WZD KSE na 20-21.04.2023 r. 
6. Przyjęto Preliminarz Budżetowy na 2023 r. 
7. W sprawach różnych podjęto temat odznaczeń branżowych. 
8. Podjęto Stanowisko nr 1 ws. E.ON. dotyczące powrotu do rzeczywi-
stego dialogu.  

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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18.01.2023. Porozumienie płacowe  
i tabela płac zasadniczych w Enea Logistyka  

W Enea Logistyka odbyły się kolejne negocjacje, których celem by-
ło ustalenie  polityki płacowej w pierwszym półroczu 2023r. Po krótkich 
negocjacjach  zawarto porozumienie, które zawiera obligatoryjną pod-
wyżkę płacy zasadniczej od stycznia 2023 r. o 200 zł. oraz od marca o 
300 zł (150zł uznaniowo). Uzgodniono też wysokość jednorazowej pre-
mii na Święta Wielkanocne -1500 zł.  
Ponadto uzgodnienie zawiera zapisy dotyczące przyrostu kwot w tabeli 
płac zasadniczych. Płace zasadnicze w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania zostały powiększone kwotowo , a nie procentowo jak w 
pozostałych Spółkach GK Enea. W każdej kategorii zaszeregowania od 
01.02.2023 nastąpi średni przyrost stawki o kwotę 850zł. ( min. +500zł , 
max. +1200zł). Jest to sytuacja przejściowa do momentu opracowania i 
uzgodnienia tabeli właściwej dla Spółki. 
 

18.01.2023 Wybory w KW Enea Logistyka. 
W pomieszczeniu Biura Obsługi Klienta w Enea Logistyka O/Gorzów 
Wlkp. spotkali się Członkowie NSZZ Solidarność KW  Enea Logisty-

ka  by dokonać wyboru władz KW na kaden-
cję 2023-2028 r. 
Zebrani po realizacji spraw proceduralnych, 
przystąpili do głosowań tajnych mających na 
celu wybór Przewodniczącego KW oraz repre-
zentantów  na Zjazd Delegatów Komisji 
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Go-
rzów.  
W trakcie przeprowadzonych tajnych głosowań: 
1.Na Przewodniczącego KW NSZZ Solidar-
ność Enea Logistyka został wybrany Robert 
Czaiński. 

2.W kolejnym głosowaniu Prezydium KW uzupełnili Tomasz Mamet 
oraz Tomasz Kimon.  

3. Delegatami na  Zjazd  Delegatów Organizacji Podzakładowej  NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.   zostali wybrani:  Tomasz Mamet i 
Robert Czaiński  
 

20.01.2023 Wybory władz Komisji Wydziałowej  w 
Rejonie Dystrybucji Międzychód. 

Członkowie NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Międzychód 
dokonali wyboru władz związku na nową kadencję.   
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w świetlicy Rejonu Dys-
trybucji Międzychód . Po przyjęciu przez zebranych wszystkich spraw 
proceduralnych Przewodniczący Marcin Borkowski  przedstawił spra-
wozdanie z działalności KW RD Międzychód  z mijającej kadencji 2018-
2023.Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. By móc dalej procedować 
przyjęty program zebrania, Komisja Skrutacyjno-Wyborcza stosownym 
Protokołem potwierdziła kworum, więc można było dokonać wybory 
władz na kadencję 2023-2028. 

Komisja Skrutacyjno-Mandatową w  
osobach : Jarosława Janas , Iwona  
Kalinowska i Ludmiła Mizgaj-
ska  przeprowadziła procedurę tajnych  
głosowań:  
1.Przewodniczącym KW została wybrany 
Marcin Borkowski. 
 
2. W kolejnym głosowaniu uzupełniono skład 
Prezydium KW . Wybrani zostali  Sławomir 
Wiśniewski Janusz Hibner. 

3. W ostatnim z tajnych głosowań zgodnie z kluczem wyborczym dokona-
no wyboru  trzech Delegatów na Zjazd Delegatów  OP Enea Gorzów w 
osobach. Delegatami zostali wybrani Cedro Marek , Goździk Wojciech i 
Stachowiak Cezary. 

W przerwach między głosowaniami zebrani zapoznali się z prezentacją 
multimedialną którą omówił  Mariusz Kępiszak na temat osiągnięć 
które ma na swoim koncie NSZZ Solidarność GK Enea oraz jakie ko-
rzyści daje  przynależność do Naszej Organizacji. 
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20.01.2023 Renata Ufir zakończyła pracą zawodową. 

W Restauracji PINTAL w Gorzowie Wlkp.  
odbyło się uroczyste spotkanie na okolicz-
ność przejścia na emeryturę naszej  
Koleżanki Renaty Ufir .  
W strukturach energetyki Renata przepraco-
wała 35 lat. 
 
 Ostatnim miejscem jej pracy było Biuro  
Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp. i stano-
wisko Młodszego Specjalisty do spraw  
Obsługi Klienta. Jak zwykle przy takich  
uroczystościach były życzenia ,  
wspomnienia , prezenty oraz tradycyjne 
STO LAT . 

Podarowane kwiaty , upominki i niespodzianki w czasie imprezy były do-
wodem tego, że Renatka jest jedną n naszych ulubionych koleżanek. Na 
pewno będziemy za Nią tęsknić , ale tylko w pracy bo wiemy , że nadal 
będziemy utrzymywać przyjacielskie kontakty i inicjować towarzyskie 
wspólne spotkania. 

Tą drogą przyłączamy się do życzeń, Wszystkiego Najlepszego na Nowej 
Drodze Życia. , oraz zachęcamy do aktywnej działalności w coraz więk-
szym Kole Emerytów i Rencistów przy Naszej Organizacji  
Związkowej. 

20.01.2023 Profilaktyka sanatoryjna  
w Inowrocławiu. 

Biuro Świadczeń Socjalnych informuje pracowników Spółek: Enea S.A., 
Enea Centrum, Enea Operator, Enea Oświetlenie, Enea Pomiary, 
Enea Serwis, Enea Trading, Enea Logistyka, Enea Nowa Energia o 
możliwości skorzystania z pobytu profilaktycznego w Szpitalu Uzdrowi-
skowym Energetyk Sp. z o. o. w Inowrocławiu w 2023 roku. 
Zainteresowani pracownicy proszeni są o składanie wniosków w termi-
nie: 17.01.2023 r. - 30.01.2023 r. 
Wniosek złożony po tym terminie będzie ujęty na liście rezerwowej. 
Przypominamy, że w celu usprawnienia procesu została utworzona plat-
forma PORTAL FIORI służąca do elektronicznego wnioskowania oraz 
akceptowania przez przełożonego wskazanego turnusu leczenia profilak-
tycznego. 
Proces wygląda następująco: 
Składanie wniosku: 
1.Pracownicy biurowi mający dostęp do portalu pracownika składają 
wnioski drogą elektroniczną w zakładce Portal Fiori – w sekcji „Wniosek o 
leczenie sanatoryjne”. 
2.Pracownicy spółki Enea Nowa Energia zatrudnieni na stanowiskach 
pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, pod-
czas wypełniania wniosku wybierają stanowisko pracy z przedrostkiem 
ENEA. 
3.Pracownicy robotniczy bez dostępu do portalu pracownika, składają 
wniosek w wersji papierowej dostarczając go do Biura Świadczeń Socjal-
nych. Wniosek papierowy nie wymaga podpisu przełożonego (przełożony 
akceptuje wniosek elektronicznie poprzez Portal Fio-
ri).                                      
Akceptowanie wniosku: 
Wszystkie wnioski akceptowane są przez przełożonych w sposób elek-
troniczny poprzez Portal Fiori. 
W przypadku braku uprawnień lub zmiany osoby akceptującej wniosek, 
prosimy o dokonywanie zgłoszeń na SD-IT szablon 03.18. 
Dalsze procedowania wniosku przeprowadza komórka socjalna. Pra-
cownik mający dostęp do Portalu Fiori ma możliwość sprawdzania pozio-
mu realizacji swojego wniosku w portalu poprzez wgląd w statusy realiza-

cji (opis poszczególnych statu-
sów stanowi załącznik do ko-
munikatu). Pracownik na stano-
wisku robotniczym będzie 
informowany przez Biuro 
Świadczeń Socjalnych o ko-
nieczności uzupełnienia wnio-
sku, zmiany turnusu, etc. 
Aby ułatwić Państwu korzy-
stanie z Portalu Fiori, przygo-
towaliśmy szczegółowe in-
strukcje dla pracownika mają-
cego dostęp do Portalu Fiori 
oraz dla przełożonego, który 
poprzez system akceptuje 
wnioski swoich pracowników. 
Pracownicy Enea Operator, 
którzy wypełniają wnioski 
papierowo, kierują je do wy-
mienionych pracowników Biu-
ra Świadczeń Socjalnych Enea 
Centrum w poszczególnych 
obszarach. 

Dla obszaru gorzowskiego jest to: Anna Piekarz-Bruździńska 
(anna.piekarz@enea.pl) 
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Uwaga! 
Informujemy, że w przypadku wcześniejszego przyjazdu na turnus lub 
późniejszego wyjazdu z turnusu, korzystania z dodatkowych usług, wyboru 
pokoju o wyższym standardzie, pracownik będzie obciążony dodatkowymi 
kosztami naliczonymi wg zasad i cen  obowiązujących w SU Energetyk. 
Rezygnacja z turnusu 
Rezygnację z miejsca należy zgłaszać do  pracownika Komórki socjalnej 
pisemnie lub mailowo. W przypadku niewykorzystania skierowania i nie-
zgłoszenia rezygnacji  przez pracownika, najpóźniej do 14 dni przed rozpo-
częciem turnusu, będzie on zobowiązany do zapłaty części kosztów skiero-
wania w wysokości: 500 zł. 
Wnioski przesłane drogą elektroniczną (na maila) będą traktowane 
jako oryginały. 
Szczegółowe informacje znajdują się w  intranecie w strefie pracownika. 
Przypominamy, że pobyt na turnusie profilaktycznym jest w pełni opłacany 
przez Pracodawcę. Pracownik ponosi jedynie koszty dot. opodatkowa-
nia i oskładkowania wartości skierowania. 

 
23.01.2022 Rośnie liczba budynków podłączonych do 

sieci ciepłowniczej w  
Gorzowie Wielkopolskim 

Ekologiczne ciepło z elektrocie-
płowni PGE Energia Ciepła trafia 
już do ponad 40 tysięcy gospo-
darstw domowych w całym mie-
ście.  
Wraz z rozwojem miasta, aby do-
trzeć do nowych odbiorców, PGE 
Energia Ciepła stale inwestuje i mo-
dernizuje swoją sieć ciepłowniczą w 

Gorzowie Wielkopolskim. Łącznie ma ona już ponad 135 km długości i 
w samym 2022 roku przyłączono 35 nowych budynków o łącznym 
zapotrzebowaniu na moc 6,4 MW.  
"Bezpieczeństwo dostaw, komfort użytkowania oraz pozytywny wpływ na 
środowisko to główne argumenty, które powodują, że coraz więcej obiek-
tów podłączanych jest do naszej sieci ciepłowniczej. Dzięki skorzystaniu z 
naszej oferty mieszkańcy Gorzowa mogą zrezygnować z lokalnych kotłowni 
i przydomowych pieców, które emitują znaczne ilości dwutlenku węgla 
i pyłów do atmosfery. Dlatego cieszy nas każdy nowy odbiorca, bo dzięki 
temu realnie wpływamy na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy" - 
powiedział Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział 
Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.  
Wśród nowych obiektów, które zostały podłączone do sieci ciepłowniczej 
są m.in. Siedziby ENEA Operatora przy ul Sikorskiego i ul. Energety-
ków, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej, 
siedziba Gorzowskiego Rynku Hurtowego przy ul. Targowej, hala 
produkcyjna nr 5 TPV przy ul. Złotego Smoka oraz Zachodnia Iza 
Przemysłowo-Handlowa przy ul. Kosynierów Gdyńskich. W 2022 roku 
zrealizowano również podłączenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Są to obiekty znajdujące się w okolicy ul. Dworcowej: DH 
Rolnik, Spółdzielnia Inwalidów „Warta”, SPOZ Przychodnia Dworco-
wa oraz kamienice administrowane przez Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej i SM „Włókno”.  
Ekologiczne ciepło trafia także do nowych budynków mieszkalnych, usłu-
gowych oraz handlowych znajdujących się w różnych częściach miasta i 
dotyczy to zarówno lokalizacji rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Tylko 
w 2022 roku PGE Energia Ciepła zainwestowała ok. 9,5 mln zł na po-
krycie kosztów przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej w Go-
rzowie Wielkopolskim.  
Oddział realizuje również program podłączeń ciepłej wody użytkowej. 
Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górczyn” gorzowia-
nie przy ul. Bohaterów Lenino mogli zrezygnować z gazowych podgrze-
waczy, a do ich mieszkań popłynęła ciepła wody z elektrociepłowni. Po-
prawia to bezpieczeństwo oraz ogranicza emisję dwutlenku węgla do at-
mosfery.  
"Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych administratorów 
budynków. Przygotujemy ofertę oraz wstępną ocenę możliwości przyłącze-
nia. Koszty związane z doprowadzeniem ciepła do obiektów wraz z wyko-
naniem oraz montażem węzła cieplnego są po stronie PGE Energia Cie-
pła" – informuje dyrektor Wojciech Dobrak.  
 

24.01.2023 Rozmowy o tabeli płac zasadniczych w 
Enea Serwis 

W Enea Serwis kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie 
tabeli płac zasadniczych na 2023 r. 
Rozpoczynając spotkanie Prezes Ireneusz Rogowski przywitał wszystkich 
i przedstawił propozycję Zarządu-waloryzacja tabeli płac od 1 kwietnia 
2023 r. ...Uzasadnieniem do tej propozycji miała być aktualna sytua-
cja  finansowa Spółki , która wynika z dużej niepewności rynkowej.  W 
ocenie Zarządu wynika to również  z  powstania, lub nie Narodowej Agen-

cji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz ładu korporacyjnego. 
Taka propozycja w naszej ocenie była nie do przyjęcia. W krótkich 
wypowiedziach, cała strona społeczna uznała tą propozycję za niewystar-
czającą.  Uważamy, że tabela płac zasadniczych powinna być waloryzo-
wana tak jak w Enea Operator. W przeciwnym wypadku dysproporcje 
między tymi Spółkami będą wzrastały. 
Kilkukrotne przerwy i propozycje kolejne postąpienia stron dialogu nie 
doprowadziły do zawarcia kompromisu. Nasza końcowa propozycja to-
waloryzacja tabeli od stycznia o 10 % i 5% od kwietnia. 
Kolejne spotkanie zaplanowano na piątek 26 stycznia 2023 r.  
Niestety Zarząd  to spotkanie… 
 

25.01.2023 Rekordowa produkcja  
energii elektrycznej w Polsce w 2022 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2022 roku wyniosła 175,2 
TWh. W sumie krajowe elektrownie wygenerowały o 1,6 TWh (0,91%) 
więcej niż w 2021 roku – wynika ze wstępnych danych Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych. To najwyższy poziom produkcji w historii 
naszego kraju. 
Wzrost krajowej produkcji osiągnęliśmy pomimo znaczącego spadku 
generacji w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi. W 2022 
roku dostarczyły one odbiorcom o 7 TWh mniej niż rok wcześniej. 
Największy spadek odnotowały elektrownie na węgiel kamienny, któ-
rym brakowało paliwa (o ponad 5 TWh) i na gaz ziemny, który, ze wzglę-
du na wojnę handlową z Rosją, znacząco podrożał (o ponad 3 TWh). Nie-
znacznie (o 2 TWh) wzrosła natomiast generacja z węgla brunatnego 
(pomimo wysokich cen CO2). 
W tym samym czasie o niemal 9 TWh wzrosła produkcja z odnawial-
nych źródeł energii. W 2022 roku elektrownie fotowoltaiczne w Polsce 
podwoiły swoją generację, dostarczając o niemal 5 TWh więcej niż rok 
wcześniej. O jedną czwartą więcej (4 TWh) dostarczyły także elek-
trownie wiatrowe. Generacja w elektrowniach wodnych, na biomasę i 
biogazowniach nieznacznie spadła. 
Zmalało także – o 0,5% r/r − zapotrzebowanie odbiorców na prąd. W 
2022 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 173,5 TWh i 
było o niemal 1 TWh mniejsze niż w 2021 roku. 
Eksport prądu najwyższy od 15 lat 
W efekcie Polska, pierwszy raz od 2015 roku, wygenerowała nadwyżkę 
energii elektrycznej, którą sprzedaliśmy sąsiadom. Według wstępnych 
szacunków fizycznie dostarczyliśmy im o niemal 2 TWh niż wpłynęło do 
nas z zagranicy. Natomiast dane nt. wymiany handlowej z poszczególnymi 
państwami wskazują na blisko 1 TWh uzgodnionej wymiany transgranicz-
nej, a więc przepływów wynikających z zawartych transakcji giełdowych 
lub zrealizowanych umów pozagiełdowych (jak na połączeniu z Ukrainą, 
zanim Rosja zaczęła niszczyć ukraińską infrastrukturę elektroenergetycz-
ną). W sumie sam wolumen eksportu, na poziomie 11 TWh, był naj-
wyższy od co najmniej 15 lat. 
Eksport handlowy energii elektrycznej w wysokości 11 TWh był naj-
wyższy od 15 lat 
Odnotowaliśmy za to jeszcze inny rekord, daleko pozostawiając ostatnie 
100 lat rozwoju energetyki w naszym kraju. W ciągu roku w Polsce przy-
było niemal 6 GW nowych mocy w elektrowniach. Na koniec 2022 roku 
łączna moc zainstalowana elektrowni w Polsce wyniosła ok. 60 GW. 
Tymczasem granicę 50 GW pokonaliśmy zaledwie w 2021 roku, granicę 
40 GW w 2015 roku, natomiast granicę 30 GW w 1985 roku. 
Wzrost mocy zainstalowanej w ostatnich kilku latach nie oznacza jednak 
proporcjonalnego wzrostu możliwości generacji energii elektrycznej. Pod-
czas gdy 1 GW mocy w elektrowni węglowej lub gazowej jest w stanie 
w ciągu roku dostarczyć 7-8 TWh energii elektrycznej (choć ich średnie 
wykorzystanie jest znacznie mniejsze), to z takiej samej ilości mocy w 
nowoczesnych turbinach wiatrowych (de facto zakazanych w Polsce) 
wygenerujemy tylko 3 TWh, a w panelach słonecznych zaledwie 1 
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TWh. W dodatku w obu tych technologiach produkcja zależna jest od pory 
dnia, roku i aktualnej pogody. 

 

25.01.2023 Wybory władz związku w  
Rejonie Dystrybucji w Choszcznie. 

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno spotkali się Członkowie 
NSZZ Solidarność w Rejonie Dystrybucji Choszczno (RDCH). Głów-
nym powodem zabrania były wybory władz  związku na kadencję 2023-
2028, czyli wybór Komisji Wydziałowej (KW) oraz Delegatów na 
Zjazd Organizacji Podzakładowej (OP) NSZZ Solidarność Enea  
Gorzów Wielkopolski. 
Po załatwieniu spraw proceduralnych oraz przyjęciu uchwał porządkowych 
przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania spra-
wozdawczo-wyborczego. 
Przewodniczący KW Damian Derewońko przedstawił sprawozdanie z 
działalności KW w kadencji 2018-2023. Członkowie KW w Choszcznie 
jednogłośnie bez uwag przyjęli sprawozdanie. 

Następnie przystąpiono do wyborów na nową 
kadencję 2023-28. 
 
W tajnych wyborach wybrano: 
1.Przewodniczącego KW -Damian  
Derewońko 
2.Prezydium KW. Wybrano 2 Członków 
Prezydium , którzy wspólnie z przewodniczą-
cym będą tworzyć Prezydium KW: Emil 
Morcinek, Adam Prusak   
 
 

3.Delegatów na Zjazd OP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Zgodnie z kluczem wyborczym wybrano 4 Delegatów: Adam Prusak, 
Emil Morcinek, Paulina Czerniawska, Stefan Bodnar. (Piotr  

Kaczmarek, który w wyborach też uzyskał wymaganą większość gło-
sów został rezerwowym Delegatem) 

Obecny na wyborach Przewodniczący Komisji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność  Enea Gorzów Wlkp. (KPG) Krzysztof Goner-

ski w przerwach między poszczególnymi wyborami zapoznał zebranych z 
prezentacją dokumentującą działalność związku oraz efektami negocjacji 
płacowych w 2022 i 2023 r. K.Gonerski już teraz zaprosił nowo wybrane 
władze, na Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów Wielkopolski , który odbędzie się 16 lutego 2023 
r. (prawdopodobnie w Barlinku) 
 

25.01.2023 Świąteczno-wyborcze spotkanie  
Koła Emerytów i Rencistów. 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, ponownie Członkowie 
Koła Emerytów i Rencistów spotkali się w świetlicy Centrali OD Go-
rzów. Spotkanie to było wyjątkowe z powodu tak długiej przerwy i wybo-
rów nowych władz koła na kadencję 2023-2028.  
Rozpoczynając spotkanie wszystkich przybyłych gorąco powitała  

Przewodnicząca Koła Grażyna Zych . Minutą ciszy 
uczczono zmarłych w minionym okresie członków 
Koła.  
Po przeprowadzeniu wszystkich formalności porząd-
kowych , przystąpiono do wyborów władz Koła na 
kadencję 2023-2028: 
1.Na Przewodniczącą ponownie została wybrana  
Grażyna Zych. 
2.Wybory Prezydium. Do trzyosobowe-
go  prezydium Koła wybrano Tadeusza Pastuszko i 

Karola Okulewicza. 
3. Wybór Delegatów. Ostatnim  głosowaniem był wybór dwóch Delegatów 
na Zjazd Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 

Gorzów Wlkp. . Delegatami 
zostali wybrani Tadeusz Pa-
stuszko i  
Kazimierz Burzyński. 
Nad sprawny przeprowadze-
niem głosowań czuwała Ko-
misja Skrutacyjno-Wyborcza 
w osobach: Teresa Dąbrow-
ska,  Anna Halasz , Alina 
Łazarczyk i  Barbara Barcz . 
Tą część spotkania poprowa-
dził i nadzorował Mariusz 
Kępiszak. 
Dalsza cześć spotkania to 

ożywiona dyskusja i wymiana przeżyci związanych z życiem emeryta 
oraz ciekawsze wspomnienia z pracy zawodowej. Spotkanie nabrało 
charakteru towarzyskiego. Wszyscy emeryci zostali obdarowani drobnymi 
upominkami. Jak zwykle przy takich okazjach nie mogło zabraknąć pysz-
nych przekąsek . 
Szczere Podziękowania dla Organizatorów spotkania.             
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26.01.2023 Wybory w Rejonie Dystrybucji Dębno. 
Zakończyliśmy wybory w Komisjach Wydziałowych (KW) Organizacji Podza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

 Ostatnią  KW, która przeprowadziła wybory była ta w Rejonie Dystrybucji  
Dębno.   

Członkowie KW  spotkali się na zebraniu sprawozdaw-
czo- wyborczym w świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno 
by dokonać wyborów na kadencję 2023-2028. Po zała-
twieniu spraw proceduralnych i przyjęciu uchwał porząd-
kowych Członkowie KW wysłuchali sprawozdania z 
działalności w kadencji 2018-2023 złożonego przez 
Przewodniczącą KW Agnieszkę Wiarus-Sabeł. Spra-
wozdanie było na tyle wyczerpujące, że zostało przyjęte 
bez żadnej dyskusji. 
Po sprawozdaniu przystąpiono do głównego celu zabrania-
wyborów na nową kadencję. 
W tajnych wyborach dokonano wyboru: 
1. Przewodniczącej KW-Agnieszka Wiarus-Sabeł. 

2. Prezydium KW -
Rafał Frieske, 
Agnieszka Dolaciń-
ska. 
3. Delegatów na 
Zjazd  Delegatów 
Organizacji Podza-
kładowej  NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów 
Wlkp.-Rafał Frieske, 
Milena Skrobisz, 
Bogdan Podbereski. 

W trakcie liczenia 
głosów przez Komisję 
Skrutacyjną Przewodni-
czący Komisji Podza-
kładowej  K. Gonerski 
przedstawił najważniej-
sze tematy, którymi 
aktualnie zajmuje się 
związek: -negocjacje 
płacowe w 2023 r.-
transformacja energe-
tyczna (powstanie 
Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Ener-
getycznego), -rozwój 

związku -PPE współpraca z Allianz, Wspólna Działalność Socjalna w Grupie 
Kapitałowej Enea.-korzyści wynikające z przynależności do NSZZ Solidarność. 
Po wyborach  w sprawach różnych poruszono temat sortów mundurowych- czaso-
kresów ich użytkowania.  
Procedura wyborcza w KW została zakończona. Teraz nowo wybrani Delegaci 
spotkają się 16-17 lutego 2023 w Barlinku i dokonają wyboru Władz Organiza-
cji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wielkopolskim. 

26.01.2023. Spotkanie  w 
sprawie WDS GK Enea na 2023-2024r. 

W Poznaniu Strona Związkowa spotkała się z Administratorem Wspólnej Dzia-
łalności Socjalnej w Grupie Kapitałowej Enea (WDS). Strony dialogu społeczne-
go spotkały się  by kontynuować rozpoczęte  w październiku 2022 prace nad preli-
minarzem WDS na sezon 2023-2024r. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym 
(stacjonarnie i w formie wideokonferencji). Podczas spotkania omówiono pozosta-
łe kwestie sporne z poprzednich spotkań. W większości z nich strony doszły do 
porozumienia , pozostała tylko kwestia do wyjaśnienia przez prawni-
ków  dokumentów wymaganych przy pożyczkach na budowę domu do 70m kw.  
Następnie omówiono Plan Przychodów i Wydatków w nowym preliminarzu. 
Strona związkowa z pozycji „Świadczenie okolicznościowa” w planie wydat-
ków  zaproponowała przesunięcie wszystkich środków finansowych z podziałem 
na zwiększenie puli środków  w pozycjach „Wypoczynek dzieci i młodzieży” „ 
Rekreacja indywidualna/multisport” . Administrator przychylił się do tej propo-

zycji i prześle stronie związkowej stosowne wyliczenia. 

30.01.2023 Enea -umowa kredytowa z bankami.  
Enea zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 
mld zł 
W skład konsorcjum weszły: - Polska Kasa Oszczędności Bank Polski, - Bank 
Gospodarstwa Krajowego, - Bank Polska Kasa Opieki, - Alior Bank oraz 
Bank of China (Europe) oddział w Polsce. 
Kredyt terminowy i odnawialny na 5 lat 
Jak podano, spółce zostanie udostępnione finansowanie w formie kredytu termi-
nowego do kwoty 1,5 mld zł z częściową amortyzacją oraz rewolwingowego 
kredytu odnawialnego do kwoty 1 mld zł z jednorazowym terminem zapadalno-
ści na koniec okresu finansowania. 
Termin wymagalności kredytów przypada pięć lat po dacie podpisania umowy z 
możliwością jego wydłużenia na wniosek spółki o kolejne 2 lata. 
Na co Enea wykorzysta kredyty? 
Enea poinformowała, że będzie mogła przeznaczać środki udostępnione w ramach 
kredytu terminowego na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyj-
nych grupy poniesionych w związku z budową, modernizacją lub utrzyma-

niem sieci dystrybucyjnej oraz nabyciem, rozwojem, rozbudową, finansowa-
niem, budową, modernizacją, konserwacją lub oddaniem do użytku odnawial-
nych źródeł energii. 
Natomiast środki z kredytu odnawialnego zostaną wykorzystane na finansowanie 
bieżącej działalności oraz kapitału obrotowego grupy z wyłączeniem: finanso-
wania budowy, nabycia oraz rozbudowy elektrowni opalanych węglem ka-
miennym, a także innej działalności związanej z węglem kamiennym, w tym 
wydobyciem i obrotem, i refinansowaniem zadłużenia finansowego lub wydat-
ków, poniesionych w takim celu. 
Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach umowy będzie obliczane w 
oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, 
powiększoną o marżę uzależnioną od wysokości wskaźnika dług netto/EBITDA, a 
także – w przypadku kredytu terminowego – od wypełnienia wskaźników zrówno-
ważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisji CO2. 

30.01.2023r 8 rocznica śmierci  
ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. 

Mszą św. w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie 
Wielkopolskim wierni uczcili 8. rocznicę śmierci legendarnego kapelana 
„Solidarności” ks. Witolda Andrzejewskiego.  
W nabożeństwie uczestniczyli gorzowscy kapłani m.in. ks. Henryk Grządko i 
Andrzej Szkudlarek, poczty sztandarowe, przedstawiciele „Solidarności”, 
władz miejskich i wojewódzkich, służb mundurowych oraz członkowie Stowa-
rzyszenia Absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego im. ks. Witolda An-
drzejewskiego. 
Po Mszy św. delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem 
„SZEFA” , który od 2018 r. stoi obok katedry w pobliżu repliki „Białego Krzy-
ża”, gdzie 31 sierpnia 1982 r. odbyła się największa w historii Ziemi Lubuskiej 
demonstracja „Solidarności” 

31.01.2023 Obradował  
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W siedzibie związku w Gorzowie Wielkopolskim na pierwszym w 2023 zebraniu 
spotkali się Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). 
Rozpoczynając spotkanie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 11 stycz-
nia 2023 r. Zbigniewa Kosińskiego -Działacza „Solidarności” z Naszego Regio-
nu. Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania: 
1.Przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG-13.12.2022 r. 
2.Relacja z obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (13.12.1981 r.) 
oraz pacyfikacji Gorzowskiego URSUSA (16.12.1981r.) 
3.Nagrody ”Feniks” za szczególny wkład w rozwój Regionu Gorzowskiego 
NSZZ Solidarność. Przedstawiono kolejną kandydaturę do tego zaszczytnego 
wyróżnienia. 
4.Relacja z postępu wyborów władz związku w Komisjach Zakładowych w 
ZRG. 
5.Sytuacja w zakładach pracy regionu. 
6.Relacja z obchodów 8 rocznicy śmieci ks. Witolda Andrzejewskiego. 
7. Sprawy różne -wolne wnioski: -Wniosek o przyznanie zaszczytnego tytułu 

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.- Tematy na Komisję Krajową 
(nasze postulaty-manifestacja w Warszawie).-Wypoczynek organizo-
wany przez ZRG ( Karpacz 21-24.04.2023, Niechorze 17-26.07.2023). 
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i prześle stronie związkowej stosowne wyliczenia. 
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1.02.2010 Wybory władz NSZZ  Solidarności  w Choszcznie 

 

Landsberg zimą

-6,62 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.02.2023 r. godz.10.09 

-5.2 %- stopa bezrobocia w grudniu 2022 r. Liczba zarejestrowa     

          nych bezrobotnych wyniosła 813,2 tys. Najmniejsze bezrobocie  
          jest w województwie Wielkopolskim 2,9 %, a największe w  
           Podkarpackim 8,9 %. 

-90,00 euro- cena uprawnień do emisji CO 2 z 1.02.2023 r. 

-16,6% -inflacja w Polsce w grudniu 2022 r. wobec 17,5 % w l  

       listopadzie 2022 r. W grudniu rok do roku najbardziej rosły 
    ceny z kategorii żywność – o 21,5 proc., użytkowanie mieszkania    
      i nośniki energii – 22,6 proc. oraz restauracje i hotele – 18,7 proc. 
-3490 zł- płaca minimalna w Polsce  od stycznia 2023 r.  
    Od 1 lipca br. wyniesie ona już 3600 zł.  Minimalna stawka  
      godzinowa wynosi od stycznia 22,80 zł, a od lipca 23,5 zł. 
Od 17 stycznia 2023 r. za 1 kilometr przebiegu pojazdu -
Kilometrówka: Dla samochodu osobowego:-1- o pojemności skokowej 
silnika do 900 cm3 – 0,89 zł. (było 0,5214 zł.), 2-o pojemności skoko-

wej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł. (było 0,8358 zł.) 
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Niemieckie Leopardy już 
jadą na pomoc walczącej 

UKRAINIE. 


