
 

    
 

    
     

 

    

    

W tym numerze: 
    

►WydarzeniaWydarzeniaWydarzeniaWydarzenia    
 
• WZD Solidarności WZD Solidarności WZD Solidarności WZD Solidarności ---- Wybory nowych władz  na- Wybory nowych władz  na- Wybory nowych władz  na- Wybory nowych władz  na-

szego Oddziałuszego Oddziałuszego Oddziałuszego Oddziału––––    Krzysztof Gonerski Krzysztof Gonerski Krzysztof Gonerski Krzysztof Gonerski ponownie ponownie ponownie ponownie 
Przewodniczącym Ko0misji.Przewodniczącym Ko0misji.Przewodniczącym Ko0misji.Przewodniczącym Ko0misji. 

(na zdjęciu– Prowadzący Obrady, Mieczysław Pluciński oraz Krzysztof  
Gonerski) 

►Poznajemy  nasz Zakładowy Układ Zbiorowy  Pracy Poznajemy  nasz Zakładowy Układ Zbiorowy  Pracy Poznajemy  nasz Zakładowy Układ Zbiorowy  Pracy Poznajemy  nasz Zakładowy Układ Zbiorowy  Pracy ––––    
Premia RocznaPremia RocznaPremia RocznaPremia Roczna    

 
►Turniej Bowlingowy z okazji 18 rocznicy ogniska Turniej Bowlingowy z okazji 18 rocznicy ogniska Turniej Bowlingowy z okazji 18 rocznicy ogniska Turniej Bowlingowy z okazji 18 rocznicy ogniska 
TKKF „Elektron” TKKF „Elektron” TKKF „Elektron” TKKF „Elektron”     
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numerze)numerze)numerze)numerze)    
    
 

►IV Drużynowy Drużynowy Drużynowy Drużynowy Turniej Bowlingowy o Puchar Dy-Turniej Bowlingowy o Puchar Dy-Turniej Bowlingowy o Puchar Dy-Turniej Bowlingowy o Puchar Dy-
rektora naszego Oddziałurektora naszego Oddziałurektora naszego Oddziałurektora naszego Oddziału 
 
 
►Komentarz; Stronniczy Przegląd PrasyKomentarz; Stronniczy Przegląd PrasyKomentarz; Stronniczy Przegląd PrasyKomentarz; Stronniczy Przegląd Prasy; ; ; ;     
    
►Zakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZakładowy Fundusz Świadczeń SocjalnychZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    
    
► Wybory Społecznej Inspekcji PracyWybory Społecznej Inspekcji PracyWybory Społecznej Inspekcji PracyWybory Społecznej Inspekcji Pracy 
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Wydarzenia:Wydarzenia:Wydarzenia:Wydarzenia:    
    

Sprawozdawczo wyborczy Sprawozdawczo wyborczy Sprawozdawczo wyborczy Sprawozdawczo wyborczy     
WZD NSZZ SolidarnośćWZD NSZZ SolidarnośćWZD NSZZ SolidarnośćWZD NSZZ Solidarność    
Naszego Oddziału Naszego Oddziału Naszego Oddziału Naszego Oddziału     

    

► 7marca 7marca 7marca 7marca w Ośrodku Szkoleniowym Zdroisk odbył się 
Walny Zjazd Delegatów naszego związku. Celem Zjazdu 

było rozliczenie ustępującej Komisji Międzyzakładowej za ka-
dencję 2002- 2006 oraz dokonanie wyboru nowych władz na 
kadencję 2006- 2010.  
Gośćmi Zjazdu byli: Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów 
Wlkp., Roman Rutkowski oraz Dyrektor Oddziału Dystrybucji 
Gorzów  Wlkp., pan Henryk Szałek. 
Przybyłych, w tym wielu będących po raz pierwszy delegatami 
WZD, czyli najwyższej władzy naszego związku przywitał Prze-
wodniczący naszej Komisji, Krzysztof Gonerski.  
Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniu Hymnu 
Solidarności oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci naszego Pa-
pieża, Jana Pawła II oraz wszystkich zmarłych członków Solidar-
ności, zjazd przyjął Program obrad i Zjazd przystąpił do jego 
realizacji.  

(na zdjęciu– nasz Poczet Sztandarowy) 
WZD przyjął w poczet członków naszej organizacji kolejnych 9 
osób i tym samym liczebność naszego związku w dniu zjazdu 
wynosiła 520 członków. 
Delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji w ka-
dencji 2002- 2006, wygłoszonego przez jej Przewodniczącego, 
Krzysztofa Gonerskiego. Następnie Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, Czesław Skrycki przedstawił Protokół z przeprowa-
dzonych przez Komisję kontroli.  

(Ciąg dalszy na stronie 2) 



Komisja Rewizja Rewizyjna złożyła wniosek do WZD o udzielenie 
absolutorium ustępującej Komisji Międzyzakładowej za działal-
ność w kadencji 2002- 2006. Delegaci bez głosu sprzeciwu przyję-
li wniosek Komisji. 

WZD przed przystąpieniem do wyborów przyjął Uchwały porząd-
kowe, określające liczbę tur głosowania, liczebność: Komisji, Pre-
zydium oraz Komisji Rewizyjnej. 
Przyjęto również Uchwałę warunkową o przekształceniu się naszej 
MOZ w organizację Podzakładową. 
W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej, szef gorzowskiej Solidarności 
przedstawił aktualną sytuację w związku oraz trudne zadania, 
jakie stają przed Solidarnością w nowej kadencji. 

 
Około godz. 13 przybył Dyrektor Oddziału, który przedstawił ze-
branym aktualna sytuacje w firmie oraz odpowiadał na szereg 
pytań zadawanych przez delegatów. 
    
Delegaci w procedurze tajnych głosowań wybrali władze naszej 
organizacji na kadencję 2006– 2010: 
    

Prezydium Komisji MiędzyzakładowejPrezydium Komisji MiędzyzakładowejPrezydium Komisji MiędzyzakładowejPrezydium Komisji Międzyzakładowej    
    

Przewodniczący:Przewodniczący:Przewodniczący:Przewodniczący:                                                                Krzysztof Gonerski 
ZZZZ----ca przewodniczącegoca przewodniczącegoca przewodniczącegoca przewodniczącego:    Wiesław Szydełko 
SekretarzSekretarzSekretarzSekretarz:                             :                             :                             :                             Mariusz Kępiszak 
 

Członkowie Prezydium:Członkowie Prezydium:Członkowie Prezydium:Członkowie Prezydium:    
    

Mieczysław Pluciński 
Dariusz Gaik 
 

Członkowie Komisji MiędzyzakładowejCzłonkowie Komisji MiędzyzakładowejCzłonkowie Komisji MiędzyzakładowejCzłonkowie Komisji Międzyzakładowej    

 
Czesław Hrysiukowicz 
Tomasz Kaczmarek 
Robert Czaiński 
Jerzy Frieske 
Cezary Stachowiak 
Krzysztof Andrzejewski 
Zbigniew Zbruk 
Stanisław Cichoń 
Edmund Potyraj 
Anna Zych 
Bogdan Duszak 
Ewa Frątczak 
Adam Garczyński 
Natalia Kępiszak 
Ireneusz Krajnik 
Janusz Król 
Franciszek Narkun 
Teresa Plucińska 
Krzysztof Ruszczak 
Waldemar Szemitko 
    
Komisja RewizyjnaKomisja RewizyjnaKomisja RewizyjnaKomisja Rewizyjna    
    
Czesław Skrycki 
Wiesława Sopińska 
Przemysław Kononiuk     
    
Delegaci na WZD NSZZ Solidarność MOZ Enea S.A. Delegaci na WZD NSZZ Solidarność MOZ Enea S.A. Delegaci na WZD NSZZ Solidarność MOZ Enea S.A. Delegaci na WZD NSZZ Solidarność MOZ Enea S.A.     

 
 Krzysztof Gonerski 
 Mariusz Kępiszak 
 Bogdan Duszak 
 Mieczysław Pluciński 
 Franciszek Narkun 
 Dariusz Gaik  
 Wiesław Szydełko 
 Mieczysław Garus 
 Zbigniew Mińczuk 
 Natalia Kępiszak 
 Ewa Frątczak 
 Adam Garczyński 
 Krzysztof Andrzejewski 
 Jarosław Janas 
 Tomasz Kaczmarek 
 Zbigniew Zbruk 
 Ireneusz Krajnik 
 Marek Kurzawa 
 
Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Delegaci na WZD Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ 
„Solidarność”„Solidarność”„Solidarność”„Solidarność”    

 
Krzysztof Gonerski 
Mieczysław Pluciński 
 
Delegaci na WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów Delegaci na WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów Delegaci na WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów Delegaci na WZD NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzów 
Wlkp.Wlkp.Wlkp.Wlkp.    

 
Krzysztof Gonerski 
Mariusz Kępiszak 
Wiesław Szydełko 
Dariusz Gaik 
Mieczysław Garus 
Natalia Kępiszak 
Jan Kosicki 
Ireneusz Krajnik 
 
WZD podjął Uchwałę, popierające działania SKE: 
 
Delegaci WZD MOZ NSZZ Solidarność GE Enea S.A. o/ w Gorzo-
wie Wlkp. w pełni popierają działania Sekcji Krajowej Energetyki 
NSZZ Solidarność, mające na celu zablokowanie Programu dla 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Energetyki, przygotowanego przez Ministra Gospodarki. 
Uważamy, że Program ten powinien być przygotowywany w dro-
dze szerokich konsultacji, w tym i ze stroną społeczną. 
Tylko taki tryb gwarantuje, iż będzie on uwzględniał interesy 
wszystkich stron, w tym żywotne interesy pracowników polskiego 
sektora elektroenergetycznego. 
Działania Ministra Gospodarki odbieramy jako odejście od zapo-
wiadanego przez Rząd PiS-u, i w trakcie kampanii wyborczej, dia-
logu społecznego. 
Jednocześnie apelujemy do Pana Premiera Rządu RP, Kazimierza 
Marcinkiewicza o baczne i wnikliwe przyjrzenie się problemom 
polskiej elektroenergetyki. Uważamy eksperymentowanie na na-
szym sektorze pod dyktando zachodnich koncernów, zaintereso-
wanych opanowaniem polskiego rynku zbytu za wyjątkowo nieod-
powiedzialne. 
Apelujemy o wnikliwe przyjrzenie się dotychczasowej prywatyzacji 
polskiej energetyki, a szczególnie realizacji zapisanych w umo-
wach prywatyzacyjnych pakietów inwestycyjnych. 

(na zdjęciu– wszyscy członkowie naszej Komisji) 
Zjazd przyjął uchwałę o ufundowaniu dla członków naszego 
Związku na Święta Wielkanocne „tradycyjnego zajączka”. 
 
 

► 2 marca 2 marca 2 marca 2 marca odbyło się spotkanie organizacji związkowych z 
Dyrekcją naszego Oddziału. Podczas spotkania poruszano 

następujące zagadnienia: 
• Okres rozliczeniowy czasu pracy- obowiązuje od pierwsze-

go do ostatniego dnia miesiąca. 
• RD Międzychód- w Rejonie pozostał jeden mechanik sa-

mochodowy, czy może wykonywać prace jednoosobowo? 
Temat pozostawiono do wyjaśnienia na następne spotkanie 

• Program Polityki Właścicielskiej- brak oficjalnych doku-
mentów 

• Omówiono propozycję podziału kwoty średnio 183 zł, wy-
nikającej z podpisanego Porozumienia Płacowego. Prze-
wodniczący naszej Komisji, Krzysztof Gonerski zapropono-
wał przygotowanie analizy dla przykładowych wariantów 
podziału. 

• Przewodniczący NSZZ Solidarność zgłosił potrzebę konsul-
tację treści Protokółów ze spotkań. 

• W dalszym ciągu pozostała niezałatwiona sprawa dyżurów 
domowych.  

• Zgodnie ustaleniami z poprzedniego spotkania, zasygnali-
zowano potrzebę uruchomienia procedury rekrutacji we-
wnętrznej w BOK w Gorzowie  

• Dzień Kobiet z naszego ZFŚS- 
• Plan działalności socjalnej przedstawił Dyrektor Bogdan 

Duszak.  
• Sanatorium „Energetyk”- koszty pobytu zgodnie z zasada-

mi pokrywa pracodawca, natomiast pracownik płaci ZUS 
oraz podatek.  

• Elektromonterzy urządzeń specjalistycznych- dotyczy to 
naszych elektromonterów wrzuconych do tej kategorii pra-
cowników i automatycznie nie mają oni prawa do świad-
czeń, jakie przysługują pracownikom pracujących w wa-
runkach szczególnych. Dyrekcja Oddziału stwierdziła, iż ta 
kwestia leży poza ich kompetencjami i wymaga uregulowania w 
skali całej ENEI  

•  Lista osób, dla których potrzebne są uprawnienia budow-
lane oraz sposób rekompensowania im obowiązkowej 
składki- problem aktualnie jest załatwiany w skali całej 
ENEI 

• Zasygnalizowano potrzebę ukonstytuowania się Komisji 
Pojednawczej oraz opracowania jej Regulaminu. 

• Zapoznano się z zasadami odpłatności za okulary dla pra-
cowników pracujących przy monitorach.  

• Ośrodek Szkoleniowy Zdroisk- ceny za wynajęcie 40 zł od 
osoby za dobę 

Służbowe telefony komórkowe- przedstawiono zasady z nich ko-
rzystania 

    
►    3 marca 3 marca 3 marca 3 marca NSZZ Solidarność naszego Oddziału wystosowała 

pismo do Zarządu Enei następującej treści: 
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność GE Enea S.A.- Od-
dział w Gorzowie Wlkp. wnioskuje o dopisanie do wykazu stano-
wisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach 
(Załącznik Nr 7 do ZUZP Enea S.A.) stanowiska „elektromonter 
urządzeń specjalistycznych. 
Pracownicy, do października 2005 roku pracowali na stanowisku 
Np. elektromonter pomiarów, aparatury przekaźnikowej, lokaliza-
cji uszkodzeń, urządzeń łączności byli ujęci w ww. wymienionym 
wykazie. 
W związku z ograniczeniem liczby stanowisk i przypisaniem szero-
kiej grupy pracowników do stanowiska „elektromonter urządzeń 
specjalistycznych” pozbawiono tych pracowników praw wynikają-
cych z zapisów ZUZP Enei- opieka sanatoryjna, oraz ewentualne-
go prawa do wcześniejszej emerytury. 
Do czasu dopisania ww. stanowisk do  Załącznika Nr 7 do ZUZP 
Enei oczekujemy traktowania tych pracowników jak pozostałych 
elektromonterów ujętych w ww. Załączniku stanowisk, Np. przy 
rozpatrywaniu ich wniosków o skierowanie ich do sanatorium. 
    

► 3 marca 3 marca 3 marca 3 marca odbyło się zebranie wyborcze Koła Emerytów i 
Rencistów naszego związku. 

Dokonano wyboru władz Koła oraz delegatów na WZD NSZZ Soli-
darność Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gorzów Wlkp. 
Przewodniczącą Koła została Grażyna Zych, Grażyna Zych, Grażyna Zych, Grażyna Zych, zastępcą został Jan Jan Jan Jan 
KosickiKosickiKosickiKosicki    
Delegatami na WZD Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie 
Regionu gorzowskiej Solidarności zostali:  
Grażyna Zych,  
Marian Pawlak,  
Sergiusz Łaputa,  
Czesław Markiewicz,  
Jan Kosicki,  
Ryszard Króllll    
    
    

Wybory Społecznej Inspekcji Wybory Społecznej Inspekcji Wybory Społecznej Inspekcji Wybory Społecznej Inspekcji     
Pracy w naszym OddzialePracy w naszym OddzialePracy w naszym OddzialePracy w naszym Oddziale    

    
Zgodnie z przyjętym harmonogramem wyborczym odbyły się wy-
bory społecznych inspektorów pracy w poszczególnych jednost-
kach organizacyjnych naszego Oddziału oraz spółkach– córkach.  
 
Społecznymi Inspektorami Pracy zostali: 
 
RD Gorzów Wlkp.– Zbigniew MińczukZbigniew MińczukZbigniew MińczukZbigniew Mińczuk 
RD Choszczno- Krzysztof MazurkiewiczKrzysztof MazurkiewiczKrzysztof MazurkiewiczKrzysztof Mazurkiewicz    
RD Dębno- Wiesław LisWiesław LisWiesław LisWiesław Lis    

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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RD Sulęcin–  Krzysztof Andrzejewski 
RD Międzychód–  Maciej Wojciński 
Centrala Oddziału–  Dorota Łuczak 
„Energoauto”- Edmund Potyraj 
„Energotrans”- Władysław Mikołajczak 
„Energozew”- Przemysław Prokopow 
„Energobud”- Mirosław Aniśko 
 
 

Poznajemy nasz Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy 

 

 
Załącznik nr 21 do Układu 

 
REGULAMIN TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII 
ROCZNEJ W ENEA S.A. 
 
Postanowienia ogólne 
Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, podziału i wypłaty 
premii rocznej w ENEA S.A. wynikającej z art. 17 pkt 1 Ponadza-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu 
Energetycznego oraz art. 29 Układu. 
Postanowienia szczegółowe 
§ 1 
1. Tworzy się w ENEA S.A. fundusz premii rocznej stanowiący 
8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego. 
2. O zasadach podziału i wypłat premii rocznej rozstrzyga niniej-
szy Regulamin. 
§ 2 
Regulamin nie moŜe naruszać praw pracowniczych określonych 
Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników 
Przemysłu Energetycznego. 
§ 3 
1. Kwota indywidualnej premii rocznej jest iloczynem indywidual-
nej podstawy naliczenia premii i procentowego wskaźnika będące-
go ilorazem globalnej kwoty premii rocznej do sumy podstaw 
uprawnionych pracowników. 
2. Podstawę naliczenia indywidualnej premii rocznej pracownika 
stanowią składniki wynagrodzenia za czas efektywnie przepraco-
wany i urlop wypoczynkowy w okresie obliczeniowym: 
a) płaca zasadnicza, 
b) dodatek za staŜ pracy, 
c) dodatek za pracę w nocy, 
d) 50% nadwyŜki akordowej, 
e) dodatek za prace w dni wolne od pracy, niedziele i święta, 
f) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych (bez dodat-
ku za pracę w godzinach nadliczbowych). 
3. Do podstawy ustalenia wymiaru premii zalicza się ponadto wy-
nagrodzenie za czas nieprzepracowany w związku ze zwolnieniem 
od pracy, jeŜeli przepisy przewidują wypłatę wynagrodzenia za 
czas tych zwolnień. 
4. Wypłacona premia roczna z poprzedniego okresu wchodzi do 
podstawy naliczenia wymiaru wynagrodzenia za czas choroby, 
zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadcze-
nia rehabilitacyjnego. 
§ 4 
1. Premię roczną potrąca się w wysokości 100%: 
a) pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika; 
b) pracownikowi, który w danym roku został ukarany prawomoc-
nym wyrokiem sądu 
za spowodowanie umyślnej szkody na rzecz ENEA S.A. lub zagar-
nięcie mienia ENEA S.A.; 
c) pracownikowi za kaŜdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecno-
ści w pracy. 
 
 
 

XVIII lat TKKF „Elektron” 

 
W dniu 11.02.2006 r. w kręgielni MBM w Gorzowie Wlkp. z okazji 

18 lecia Ogniska TKKF „Elektron” 
odbył się Turniej Bowlingowy o Pu-
char Prezesa Ogniska TKKF Elektron 
dla pracowników ENEA S.A. Oddzia-
łu Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Turniej rozegrany został na trzech 
torach w dwóch kategoriach. KaŜdy 
zawodnik musiał oddać około 60  
rzutów. 

(na zdjęciu–  uczestnicy Turnieju ) 

 
Wyniki turnieju : 

 
PANOWIE 
I m –   Grams Maciej                   - Centrala    465 pkt          
II m –Garus Mieczysław             -Centrala     408 pkt 
III m –  Bornikowski Eugeniusz  - Centrala     364 pkt 
IV m –  J arosz Patryk                   - Centrala     358 pkt. 
 V m –  Kopyciński Grzegorz       - Centrala     336 pkt 
 
PANIE 
I m- Szydłowska Izabela          - RE Gorzów   314 pkt. 
II m –  Grams Hanna                  - Centrala         306 pkt 
III m –  Gaik Anna                     - RE Gorzów    259 pkt. 
IV m -  Magdalena Krajnik       - Centrala          256 pkt 
V m –  Kawecka Justyna          - Centrala           239 pkt. 
 
Najlepszą wśród dzieci okazała się Natalia Gaik , która uzyskała 
152 pkt 
II m Krawczyk Filip  -  132 pkt 
III m Piefka Anna      -  106 pkt 

 

 
 

Najlepsze wyniki na poszczególnych torach uzyskali: 
 
TOR II Maciej Grams   149 pkt 
             Hanna Grams   104 pkt 
TOR III Maciej Grams  145 pkt 
              Hanna Grams   104 pkt 
TOR IV Maciej Grams   171 pkt 
              Szydłowska Izabela  121 pkt 
 
 
Po zakończeniu rzutów turniejowych Prezes Ogniska TKKF Elek-
tron przy ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., kol. Ire-
neusz Krajnik 
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wręczył wszystkim nagrody rzeczowe, a najlepszym puchary i dy-
plomy.  
 

(najlepsi zawodnicy Turnieju) 

Po wręczeniu upominków poczęstował wszystkich tortem, gdyŜ w 
tym dniu minęło 18 lat działalności naszego ogniska. 

 
Relację przygotował:  Ireneusz Krajnik 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ  SOCJALNY   
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.  

w roku 2006. 
 

Od 1 grudnia 2005 roku obowiązuje nowy Zakładowy Układ Zbio-
rowy Pracy dla pracowników Enea S.A. oraz spółek zaleŜnych. 
Drugą część Układu stanowi Regulamin Funduszu Świadczeń So-
cjalnych, zgodnie z którym wysokość odpisu na Fundusz wynosi 
na kaŜdego pracownika 2,5-krotność odpisu podstawowego okre-
ślonego Ustawą i jednokrotność odpisu na kaŜdego emeryta i ren-
cistę. W sumie daje to wraz z innymi przychodami oraz fundu-
szem na poŜyczki mieszkaniowe i zdrowotne kwotę w wysokości 
ponad 2,275 mln. zł. Plan FŚS oraz podstawowe zasady jego wy-
datkowania w roku bieŜącym nie uległy istotnej zmianie i ukształ-
towane zostały podobnie jak w minionym roku w oparciu o Regu-
lamin oraz Plan działalności socjalnej ENEA S.A. na rok 2006.  
Działalność socjalna w Oddziale prowadzona będzie w oparciu o 
Plan działalności socjalnej Enea S.A. Oddział Dystrybucji Gorzów 
Wlkp. na rok 2006, opracowany przez pion administracyjny i po-
zytywnie zaopiniowany przez Komisję socjalną. 
Plan FŚS na rok 2006., określający jego przychody i wydatki wraz 
z tabelami odpłatności i dofinansowań do wypoczynku oraz inne 
szczegółowe zasady wydatkowania Funduszu, uzyskał akceptację 
Dyrektora Oddziału. 

W ramach środków w wysokości 600  tys. zł przeznaczonych na 
cele zapomogi, działalność kulturalna, rekreacyjna, sportowa, oraz 
inne wydatki socjalne/ , tworzy się: 
• budŜety o łącznej wysokości 400  tys. zł do wykorzystania 

przez poszczególne jednostki organizacyjne Oddziału / RE: 
1-5, Centrala Oddziału, spółki zaleŜne/  w kwotach propor-
cjonalnych do ilości zatrudnionych pracowników oraz eme-
rytów i rencistów; 

• budŜet ogólnozakładowy w kwocie 200 .000  zł na finanso-
wanie przedsięwzięć organizowanych dla całej załogi Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp. / festyny, imprezy inte-
gracyjne, sportowo-rekreacyjne, turystyczne, zawody spor-
towe, transport, itp./ .  

 

Kwoty na ww. cele dla poszczególnych przyznane na poszczególne 
jednostki organizacyjne oraz spółki— córki 

 

Zasady udzielania z Funduszu pomocy na cele mieszkaniowe i 
zdrowotne: 

 

1. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczki na cele związane z uzy-
skaniem mieszkania lub domu określone w art. 67 ust. 1-8 Regula-
minu i zdrowotne w wysokości do 20  tys. zł, jednak w kwocie nie 
większej niŜ rzeczywiście poniesione koszty, natomiast na remon-
ty mieszkań lub domów jednorodzinnych w wysokości do 5 tys. zł.  

2. Ustala się okresy spłaty poŜyczek: 
- na cele związane z uzyskaniem mieszkania i zdrowotne  - 

do 8 lat  
- na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych - do 5 

lat. 

3. Oprocentowanie poŜyczek z FŚS ustala się w następujących 
wysokościach: 

- poŜyczka na cele zdrowotne  - 1 % 
- poŜyczka na cele związane z uzyskaniem mieszkania - 
3 % 
- poŜyczka na remonty mieszkań lub domów jednoro-
dzinnych  - 5 %. 

Oprocentowanie nalicza się jednorazowo od kwoty udzielonej 
poŜyczki. 

4.   Częstotliwość udzielania poŜyczek osobom uprawnionym usta-
la się następująco: 

- na cele związane z uzyskaniem mieszkania lub domu 
nie częściej niŜ raz na 10  lat; 

- na remonty mieszkań lub domów jednorodzinnych nie 
częściej niŜ co 3 lata / oznacza to, iŜ pracownicy którzy 
takową poŜyczkę otrzymali w roku 2005 lub 2004 lub 
2003, w roku bieŜącym o poŜyczkę remontową nie 
mogą się ubiegać/ . 

5.  PoŜyczki na cele związane z uzyskaniem mieszkania, określone 
w art. 67 ust. 1-8 Regulaminu FŚS, poŜyczki na remonty 
mieszkań lub domów jednorodzinnych oraz poŜyczki na cele 
zdrowotne mogą być udzielane niezaleŜnie od siebie. 

6.  PoŜyczki udzielane będą za poręczeniem: 
- do wysokości 10  tys. zł / włącznie/ - 2 pracowników 
ENEA, 
- do wysokości 20  tys. zł / włącznie/ - 3 pracowników 
ENEA, 
• w wysokości powyŜej 20  tys. zł.- 4 pracowników 

ENEA. 
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J ednostka organizacyjna Udział 
/ %/  

Kwota 
/ zł./  

1. Centrala Oddziału 27,7 110 .800  

2. Rejon Energetyczny Gorzów 16,9 67.600  

3. Rejon Energetyczny Dębno 12,7 50 .800  

4. Rejon Energetyczny Choszcz-
no 

9,4 37.600  

5. Rejon Energetyczny Między-
chód 

12,3 49.200  

6. Rejon Energetyczny Sulęcin  10 ,7 42.800  

7. ENERGOBUD 6,5 26.000  

8. ENERGOTRANS 1,9 7.600  

9. ENERGOAUTO 1,9 7.600  

1
0 . 

BudŜet ogólnozakładowy - 200 .000  

  Razem:   600 .000  



Ujednolicone wzory formularzy wniosków o udzielenie poŜyczki z 
FŚS dostępne są w intranecie / ISO/  oraz komórkach administra-
cyjnych Oddziału. 

 

Zasady dofinansowania wypoczynku: 

 

1. w zakresie dofinansowania z FŚS do wypoczynku, zasada 
niezaleŜnego rozpatrywania wniosków małŜonków zatrud-
nionych u Pracodawcy oznacza moŜliwość dwukrotnie 
większej częstotliwości skorzystania z tego świadczenia, 
jednakŜe z zachowaniem ogólnej zasady, iŜ dofinansowanie 
do wypoczynku dla uprawnionej osoby moŜe być przyzna-
ne tylko raz w roku; 

2. zgodnie z Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych 
/ Art. 58/ , warunkującym wysokość dofinansowania od 
dochodów na członka rodziny, ustala się w roku bieŜącym 
następujące kwoty dofinansowań do wypoczynku: 

Uwaga: 

• Kwoty dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieŜy w 
wieku szkolnym / urodzonych w roku 2000  lub wcześniej/  
podane w tabeli są kwotami maksymalnymi, a otrzymane 
dofinansowanie nie moŜe być wyŜsze niŜ koszty faktycznie 
poniesione i potwierdzone odpowiednimi dowodami wpła-
ty.  

• Zgodnie z Art. 58 i 59 Regulaminu, powyŜsza zasada nie 
dotyczy dofinansowania do wypoczynku rodzinnego pra-
cowników, emerytów, rencistów oraz ich współmałŜonków, 
którzy mogą otrzymać dofinansowanie w maksymalnej 
wysokości podanej w tabeli bez względu na poniesione 
koszty, jednakŜe dofinansowywany wypoczynek nie moŜe 
trwać krócej niŜ 7 dni. 

• W przypadku wypoczynku dzieci razem z rodzicami / w tym 
samym miejscu i czasie/ , dofinansowanie na dzieci oblicza-
ne jest na zasadach identycznych jak dla rodziców. 

• Dofinansowanie wynikające z powyŜszej tabeli przysługuje 
osobom zakwalifikowanym do dofinansowania i wypoczy-
wającym w ośrodkach własnych Oddziału, które opłaciły 
domek wg stawek jak za turnus 7 lub 14-dniowy, jednak z 
ograniczeniem ilości dofinansowanych osób w zaleŜności 
od wielkości wykupionego domku: 

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania do wypoczynku jest: 

• złoŜenie / w terminie do 15 kwietnia 2006 r./  w Wydziale 
Administracyjnym prawidłowo wypełnionego wniosku o 
przyznanie świadczenia z FŚS na drukach zgodnych z załą-
czonymi wzorami; 

• zachowanie reguły, iŜ pracownik występuje dla kaŜdej 
uprawnionej osoby wyłącznie o jeden wybrany przez siebie 
rodzaj dofinansowania do wypoczynku; 

• pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Komisję socjalną; 

• pozytywna decyzja Dyrektora Oddziału; 

• przedłoŜenie w Wydziale Administracyjnym imiennych, 
dowodów wpłaty, skierowań / minimum 7-dniowych/ , ra-
chunków za wczasy, wycieczki, sanatoria, kolonie, obozy, 
zimowiska itp. w ośrodkach krajowych / obcych lub wła-
snych Spółki/ ; 

• w przypadku przyznania dofinansowania do innych form 
wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracow-
nika i jego rodzinę / tzw. „wczasy pod gruszą”/  - warun-
kiem otrzymania dofinansowania jest wypoczynek pracow-
nika, który trwa nie mniej niŜ 14 kolejnych dni kalendarzo-
wych / ta forma wypoczynku nie wymaga udokumento-
wania/ ; 

• ujednolicone wzory formularzy wniosków o udzielenie z 
FŚS dofinansowania do wypoczynku dostępne będą w in-
tranecie / ISO/  oraz komórkach administracyjnych Oddzia-
łu. 

Za średniomiesięczny dochód brutto rodziny uwaŜa się: 

• wszelkie dochody brutto pracownika i uprawnionych 
członków rodziny, wspólnie zamieszkujących i gospodaru-
jących, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych, z uwzględnieniem ppkt c), po-
mniejszone o kwotę świadczonych na rzecz dzieci alimen-
tów ustalonych wyrokiem sądowym lub ugodą sądową; 
renty rodzinne oraz alimenty otrzymywane na rzecz dzieci 
na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej zwięk-
szają dochód rodziny, z zastrzeŜeniem ppkt. b); 

• dochód pracownika nie pomniejszony o alimenty, łącznie z 
dochodami obecnej rodziny - w przypadku, gdy ubiega się 
on o dofinansowanie z Funduszu dla dzieci z poprzedniego 
małŜeństwa; 

• dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności przyjmu-
je się w wysokości nie niŜszej niŜ zadeklarowane przez oso-
by osiągające te dochody kwoty stanowiącej podstawę wy-
miaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeŜeli z tytułu 
tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubez-
pieczenia społecznego - kwoty nie niŜsze od najniŜszej pod-
stawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczo-
ne. 

 

Miesięcznym dochodem brutto na osobę w rodzinie jest kwota 
wynikająca z podzielenia 1/ 12 rocznego dochodu brutto członków 
rodziny, określonego na podstawie zeznania o wysokości osiągnię-
tego dochodu w roku podatkowym 2005 / np. PIT-36, PIT-37/  
przez liczbę osób uprawnionych w tej rodzinie. W razie stwierdze-
nia, Ŝe pracownik / emeryt, rencista/  złoŜył nieprawdziwe oświad-
czenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z fundu-
szu, przedłoŜył sfałszowany dokument lub wykorzystał przyznaną 
pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do 
korzystania z funduszu przez kolejne dwa lata. 
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Średni miesięczny dochód brutto na 1 osobę 
w rodzinie 

/ śr. z minionego roku/  

Kwota dofinansowa-
nia do wypoczynku 

pracownika /
emeryta, rencisty/ , 
współmałŜonka oraz 
dzieci w wieku szkol-
nym + „0” / wczasy, 
kolonie, obozy, zi-

mowiska, wycieczki, 
sanatoria, itp./  

do 600  zł. 900  zł. 

601 - 800  zł. 800  zł. 

801 - 1000  zł. 700  zł. 

1001 - 1300  zł. 600  zł. 

1301 - 1600  zł. 500  zł. 

powyŜej 1600  zł. 400  zł. 



 

Zasady udzielania pomocy finansowej / zapomóg/ :  

W bieŜącym roku zapomogi przyznawane będą w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych Oddziału w ramach kwot określo-
nych w budŜetach oraz zgodnie z zalecaną do stosowania tabelą 
uzaleŜniającą wysokość przyznawanych zapomóg bezzwrotnych 
od osiągniętego dochodu. 
Zapomogi losowe mogą być udzielane bez względu na dochód w 
wysokości do 2000  zł.  

W uzasadnionych sytuacjach Komisja socjalna moŜe wnioskować 
o udzielenie zapomogi w wysokości innej niŜ określona w tabeli. 

Zasady finansowania z Funduszu innych świadczeń: 

• dofinansowanie z Funduszu do zakupionych biletów na 
zbiorowe / min. 10  pracowników (nie dotyczy spółek)/  impre-
zy kulturalno-oświatowe, sportowe i rozrywkowe wynosi 50  
% ceny biletu / w przypadku wyjść do kina lub teatru z dofi-
nansowania kaŜdy pracownik moŜe skorzystać do 10  razy w 
roku/ ; 

• dofinansowanie do wycieczek i wyjazdów turystycznych 
moŜe wynosić do 100  % kosztu transportu lub kosztu obsługi 
wycieczki (koszty biura podróŜy, noclegi, wyŜywienie, prze-
wodnik, itp.); 

• dofinansowanie do zorganizowanego grupowego wypo-
czynku weekendowego moŜe wynosić do 50  % jego całkowite-
go kosztu. 

 
Ze środków Funduszu mogą być ponadto finansowane wydatki 
okolicznościowe z okazji: 
• Międzynarodowego Dnia Dziecka i Nowego Roku dla dzieci 

i młodzieŜy do ukończenia czternastego roku Ŝycia / w kwo-
cie do 50 .000  zł/ ; 

• Międzynarodowego Dnia Kobiet; 
• spotkań z emerytami i rencistami; 
• poŜegnania pracownika odchodzącego na emeryturę lub 

rentę, na zorganizowanie którego przeznacza się kwotę w 
wysokości do 500  zł na pracownika. 

 

  Organizacje społeczne, związki zawodowe oraz komórki i jed-
nostki organizacyjne, organizujące przedsięwzięcia, których za-
kres moŜe być objęty finansowaniem z Funduszu, mogą kaŜdora-
zowo zwracać się do pracodawcy z wnioskiem o takowe dofinanso-
wanie, po uprzednim uwzględnieniu tych wydatków w Planie dzia-
łalności socjalnej i preliminarzu. 

 

Wypoczynek w ośrodkach własnych. 

Opłaty za wynajem domków w ośrodkach własnych w sezonie  
/ 12 VI –  3 IX/  za turnus 14-dniowy / z podatkiem VAT/ : 
 
OW Długie:        
  
Domek nr 10    -  800  zł. 
Domek 3-pok  -   1400  zł.  
Domek 2-pok.-   600  zł. . 
Kawalerka-   200  zł. 
 
OW Bledzew:  
 
Domek 2-pok.- 1100  zł. 
Domek 1-pok.-   400  zł.  
Kawalerka-   300  zł 
 
Opłaty za wynajem domków w ośrodkach własnych poza sezo-
nem / do 11 VI i po 3 IX/  za turnus 14-dniowy / z podatkiem VAT/ : 
 
OW Długie:   
 
Domek nr 10-   500  zł.  
Domek 2-pok.-   300  zł.                                                     
Domek 1-pok.-   200  zł.  
Kawalerka-   100  zł. 
 
OW Bledzew:     
 
Domek 3-pok.-   700  zł. 
Domek 2-pok.-   500  zł. 
Kawalerka-   150  zł. 
 
Uwaga! 
Wypoczynek w OW Bledzew i OW Długie opłacony wg powyŜszych 
tabel upowaŜnia do otrzymania przyznanego dofinansowania z 
FŚS. 
Opłatę za turnus 7-dniowy ustala się w wysokości połowy ceny 
turnusu 14-dniowego. 
Pobranie dodatkowego kompletu pościeli –  20  zł. 
 

 
Opłata dobowa za wynajem domków w ośrodkach własnych: 

/ forma dostępna pracownikom, emerytom i rencistom/  
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OW BLEDZEW 

  
OW DŁUGIE 

Domek 3-pok.      –  dla całej 
rodziny 

Domek nr 10       –  dla całej rodziny 

Domek 2-pok.      –  dla max. 5 
osób 

Domek 2-pok.    –  dla  max. 5 osób 

Kawalerka            –  dla max. 2 
osób 

Domek 1-pok.    –  dla max. 3 osób 

  Kawalerka          –  dla max. 2 osób 

    
  
  
  
  
OW Długie 

    
  
  
  
  
OW Ble-
dzew 

  

  
  
  
Rodzaj 
domku 

  
  
  
pierwsza 
doba 

  
  
  
Następna 
doba 

  
  
  
  
pierwsza 
doba 

  
  
  
następ-
na doba 
  

3-
pokojo-
wy 

- -  50  zł. 25 zł. 

2-
pokojo-
wy 

40  zł. 20  zł.  40  zł. 20  zł. 

1-
pokojo-
wy 

25 zł. 15 zł. - - 

kawaler-
ka 

15 zł. 10  zł. 15 zł. 10  zł. 



Uwaga: 

• Opłaty dobowe /  np. za wypoczynek sobotnio-niedzielny/  
w OW Bledzew i Długie wg stawek jak w powyŜszej tabeli, 
mogą być stosowane wobec pracowników, emerytów i ren-
cistów Enea S.A. oraz spółek zaleŜnych w okresie całego 
roku.  

Opłacenie wypoczynku wg stawek dobowych nie upowaŜnia do 
otrzymania dofinansowania z FŚS. 

• Rezerwacji i wynajęcia domku / pokoju/  w wybranym 
ośrodku, części bądź całości ośrodka / OW Długie, OW Ble-
dzew, OSR Zdroisk/  moŜe dokonać kaŜdy pracownik, eme-
ryt lub rencista, komórka, jednostka organizacyjna lub 
organizacja społeczna funkcjonująca w Spółce w formie 
odpowiedniego pisma złoŜonego w Wydziale Administra-
cyjnym. 

• Wynajem domków na wypoczynek „sobotnio-niedzielny” 
prowadzi komórka socjalna w Wydziale Administracyjnym, 
a przydziału skierowań dokonuje Komisja Socjalna, do 
której w tym zakresie naleŜy zgłaszać wszelkie uwagi i re-
klamacje. 

• Skierowania wydawane będą po uiszczeniu opłaty zgodnej 
z powyŜszymi tabelami odpłatności za wynajem domków. 

 
Ośrodek Szkoleniowy  

„Zdroiskie Buki”. 
 

Ośrodek posiada duŜą salę bankietową, trzy salki wykładowe oraz 
w pełni wyposaŜone zaplecze kuchenne. W wyniku przeprowadzo-
nej w roku ubiegłym modernizacji pawilonu noclegowego, ośrodek 
dysponuje dziesięcioma pokojami 2-osobowymi oraz dziewięcio-
ma pokojami 3-osobowymi, kaŜdy z własną łazienką. 

Cennik usług: 
wynajęcie sali / 1 doba/  - 300 ,00  zł 
wynajęcie zaplecza kuchennego / 1 doba/  - 400 ,00  zł 
wynajęcie salki dydaktycznej / 1 doba/  - 100 ,00  zł 
wynajęcie pokoju w pawilonie noclegowym / 1 doba noclego-

wa/ : 
- pokój 2-osobowy -   80  zł 
- pokój 3-osobowy - 120  zł 
- dostawka do pokoju -   20  zł 

W przypadku niepełnego wykorzystania pokoju, stawka za 
dobę noclegową wynosi 40  zł za osobę. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypoczynku w 
ośrodkach własnych i obcych dostępne są w komórkach admini-
stracyjnych Oddziału oraz na tablicach ogłoszeń. 
 

 

Informacja nt. zasad korzystania z bezpłatnego, 12-
dniowego leczenia profilaktycznego w  Centrum Rehabilita-
cyjno–  Wczasowym „Energetyk”  w Inowrocławiu. 

Prawo do bezpłatnego 12-dniowego leczenia profilaktycznego w 
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilita-
cyjno–  Wczasowe "Energetyk" w Inowrocławiu mają wszyscy pra-
cownicy ENEA S.A. według poniŜszych zasad: 

• pracownicy, u których stwierdzono chorobę zawodową lub 
wywołaną wypadkiem przy pracy –  mogą korzystać z sana-
torium nie częściej niŜ raz w roku, w ramach zwolnienia 
lekarskiego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego 
udzielonego przez pracodawcę, 

• pracownicy, u których stwierdzono objawy powstawania 
choroby zawodowej –  mogą korzystać z sanatorium nie 
częściej niŜ co dwa lata, w ramach zwolnienia lekarskiego 

lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielonego 
przez pracodawcę, 

• pracownicy, którym zakładowy lekarz medycyny pracy 
wydał orzeczenie lekarskie stwierdzające schorzenie spo-
wodowane warunkami pracy –  mogą korzystać z sanato-
rium nie częściej niŜ co dwa lata, w ramach dodatkowego 
urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę, 

• pracownicy zatrudnieni powyŜej 5 lat na stanowiskach w 
warunkach uciąŜliwych –  mogą korzystać z sanatorium nie 
częściej niŜ co dwa lata –  leczenie odbywa się na zasadzie –  
9 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielonego 
przez pracodawcę i 3 dni urlopu wypoczynkowego jaki 
przysługuje pracownikowi zgodnie z Kodeksem pracy, 

• pracownicy, u których zakładowy lekarz medycyny pracy 
stwierdził chorobę kwalifikującą do leczenia sanatoryjnego, 
zatrudnieni powyŜej 5 lat –  mogą korzystać z sanatorium 
nie częściej niŜ co trzy lata –  leczenie odbywa się na zasa-
dzie –  6 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzie-
lonego przez pracodawcę i 6 dni urlopu wypoczynkowego 
jaki przysługuje pracownikowi zgodnie z Kodeksem pracy,  

• pozostali pracownicy w ramach leczenia profilaktycznego, 
zatrudnieni powyŜej 5 lat –  mogą korzystać z sanatorium 
nie częściej niŜ co cztery lata –  leczenie odbywa się w ra-
mach urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje pracowni-
kowi zgodnie z Kodeksem pracy, 

• powyŜsze realizowane jest w ramach corocznie uzgadnia-
nego między Stronami Układu limitu miejsc / w roku 2006 
wynosi on 1000  skierowań/ . 

Emeryci i renciści nabywają prawo do leczenia sanatoryjnego na 
koszt ENEA S.A. w następstwie choroby wynikającej z zatrudnie-
nia lub wypadku przy pracy u tego pracodawcy albo gruźlicy, na 
podstawie orzeczenia komisji lekarskiej. 
 

P o s t ę p o w a n i e:      

Pracownik składa w Wydziale Administracyjnym lub Sekcji Admi-
nistracyjno-Ekonomicznej RE wypełniony, podpisany i zaakcepto-
wany przez bezpośredniego przełoŜonego „Wniosek o skierowanie 
na leczenie profilaktyczne w NZOZ Centrum  Rehabilitacyjno-

Wczasowym  ENERGETYK Spółka z o.o. w Inowrocławiu” z do-
kładnym zaznaczeniem terminu pobytu zgodnie z załączonym 
terminarzem turnusów / druk wniosku dostępny jest w komórkach 
administracyjnych Oddziału i RE/ . 

Wydział Administracyjny dokonuje sprawdzenia kompletności 
wniosku, weryfikacji pod kątem uprawnień oraz klasyfikacji i 
dokonuje stosownych wpisów informujących o przydziale skie-
rowania, uwzględniającym termin wnioskowany przez zainte-
resowanego, po czym o wynikach tych działań informuje zain-
teresowaną osobę z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. 

Wydział Administracyjny dokonuje rezerwacji miejsc w sanato-
rium „Energetyk” wg kolejności zgłoszeń i przesyła pracowni-
kowi „Skierowanie na leczenie profilaktyczne”, które jest rów-
nocześnie potwierdzeniem rezerwacji. 

Minimum 3 tygodnie przed wyjazdem na leczenie profilaktyczne, 
naleŜy zgłosić się do dowolnego lekarza celem wypełnienia 
„Karty badania dla celów lecznictwa uzdrowiskowego”. 

Uwaga! 
W przypadku, gdy u pracownika stwierdzono: 
- chorobę zawodową, 
- chorobę wywołaną wypadkiem przy pracy, 
- objawy powstawania choroby zawodowej, 
- schorzenie spowodowane warunkami pracy, 
- inną chorobę kwalifikującą do leczenia sanatoryjnego, 
które dają uprawnienia do dodatkowego urlopu wypoczynko-
wego oraz większej częstotliwości korzystania z sanatorium, 
wymagane jest dodatkowe, potwierdzające ten fakt 
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„Zaświadczenie lekarskie” wystawione wyłącznie przez lekarza 
medycyny pracy –  dra Zbigniewa Śliwińskiego, przyjmującego 
w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze 
Zdrowie” w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25.  
Ww. zaświadczenie pracownik składa w Wydziale Administra-
cyjnym, na podstawie którego Wydział Administracyjny wysta-
wia wniosek do Wydziału Spraw Pracowniczych o udzielenie 
pracownikowi dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 

Oprócz skierowania oraz karty badań, do sanatorium naleŜy za-
brać posiadane aktualne wyniki podstawowych badań labora-
toryjnych / np. wykonanych przy okazji badań okresowych/  i 
inne dodatkowe posiadane dokumenty medyczne związane z 
przebytymi lub leczonymi schorzeniami. Badania analityczno–  
laboratoryjne, które były wykonywane w terminie do 3 miesię-
cy przed wyjazdem nie tracą waŜności. 

Po otrzymaniu skierowania pracownik powinien stawić się we 
wskazanym w skierowaniu terminie w NZOZ CRW 
„Energetyk” w Inowrocławiu, gdzie zostanie: 
- zakwaterowany, 
- zdiagnozowany przez lekarzy,  
- wyposaŜony w kartę zabiegową z wyspecyfikowanymi zabie-

gami rehabilitacyjnymi zaordynowanymi przez lekarza pro-
wadzącego. 

Koszty przejazdów do SZMF „Nasze Zdrowie” w Gorzowie Wlkp. 
oraz do NZOZ CRW „Energetyk” ponosi pracownik we wła-
snym zakresie. 

Świadczenie na rzecz pracownika w postaci bezpłatnego leczenia 
profilaktycznego w Centrum Rehabilitacyjno–  Wczasowym 
"Energetyk" w Inowrocławiu jest opodatkowane podatkiem 
dochodowym oraz składką ZUS, które zostaną jednorazowo 
potrącone z wynagrodzenia / ok. 450  zł/ . 

W przypadku niewykorzystania skierowania i nie zgłoszenia rezy-
gnacji przez pracownika, będzie on zobowiązany do zapłaty 
części kosztów skierowania w wysokości: 
- 30% kwoty skierowania przy rezygnacji w okresie 45-15 dni 
przed rozpoczęciem turnusu, 
- 45% kwoty skierowania przy rezygnacji w okresie 14-1 dnia 
przed rozpoczęciem turnusu, 
- 60% kwoty skierowania przy rezygnacji w dniu rozpoczęcia 
turnusu. 

W przypadku rezygnacji w terminie wcześniejszym niŜ 45 dni 
przed rozpoczęciem turnusu, pracownik nie będzie obciąŜony 
Ŝadną kwotą. 

 

 
 
 

TERMINARZ TURNUSÓWPROFILAKTYCZNO –  LECZNI-
CZYCH W SANATORIUM „ENERGETYK” W INOWROCŁAWIU 

w 2006 r. 
 
 

Opracowano na podstawie informacji  
Dyrektora Zakładu Spraw Pracowniczych- Bogdana Duszaka 

 
 

IV DruŜynowy Turniej Bowlingowy o 
Puchar Dyrektora Oddziału Dystry-

bucji Gorzów Wlkp.  
 
                                       
  11.03.2006 r. w Kręgielni MBM -u w Gorzowie Wlkp. .odbył się 
IV DruŜynowy Turniej Bowlingowy o Puchar  Dyrektora  ENEA 
S.A. Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Turniej został zorganizo-
wany w ramach integracji pracowników ENEI. 
W zawodach uczestniczyło sześć  druŜyn (czteroosobowych), które 
rywalizowały na czterech torach. Wszyscy uczestnicy turnieju mie-
li  oddać  co najmniej 80  rzutów do kręgli .  Atmosfera w trakcie 
zawodów była wspaniała a doping kolegów i koleŜanek z druŜyn 
był pełen entuzjazmu. 
 

(rzuca Anna Spochacz–  OD Zielona Góra) 

 
Ostateczne wyniki turnieju: 
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Lp. Data rozpoczęcia turnusu Data zakończenia 
turnusu 

1  27.02.2006 10 .03.2006 

 2 13.03.2006 24.03.2006 

 3 27.03.2006 07.04.2006 

 4 24.04.2006 05.05.2006 

 5 08.05.2006 19.05.2006 

 6 29.05.2006 09.06.2006 

        7 26.06.2006 07.07.2006 

 8  10 .07.2006 21.07.2006 

 9 24.07.2006 04.08.2006 

 10  07.08.2006 18.08.2006 

 11 21.08.2006 01.09.2006 

 12 04.09.2006 15.09.2006 

 13 18.09.2006 29.09.2006 

 14 02.10 .2006 13.10 .2006 

15  16.10 .2006 27.10 .2006 

 16 06.11.2006 17.11.2006 

 17 20 .11.2006 01.12.2006 

 18  04.12.2006 15.12.2006 



I miejsce- ENEA S.A. Oddział Dystrybucji  Gorzów Wlkp.               -
2114  pkt. 
II miejsce-  ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Szczecin                       - 
1882 pkt. 
III miejsce –  EP BUT  S.A. Poznań                                                       - 
1863 pkt. 
IV miejsce –  ENEA S.A. Oddział Dystrybucji  Zielona Góra II         
- 1624 pkt. 
V miejsce- ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Zielona Góra I            . - 
1394 pkt. 
VI miejsce –ENEA S.A. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz                  –  
1215 pkt. 

(Zwycięska druŜyna z naszego Oddziału) 

 Najlepsi zawodnicy turnieju: 
 
I miejsce –Grams Maciej  –ENEA S.A. –Gorzów Wlkp.                   -
600  pkt. 
II miejsce- J anuchowski J erzy  –ENEA S.A. Stargard Szczeciński     
-547 pkt. 
III miejsce –Bieg Tomasz –  ENEA S.A. Stargard Szczeciński            
-527 pkt. 
IV miejsce –  Gonerski Krzysztof –  ENEA S.A. Gorzów Wlkp.          
-522 pkt. 
V miejsce –  Garus Mieczysław ENEA S.A. Gorzów  Wlkp.              -
509  pkt.                                   
VI miejsce –  Pokrywka BłaŜej  –  EP BUT S.A. Poznań                     -
501 pkt. 
VII miejsce –Bornikowski Eugeniusz –  ENEA S.A. Gorzów Wl-
kp.–  483 pkt. 
VIII miejsce –  Sokołowski Roger –  EP BUT S.A. Poznań                 -
477 pkt. 
IX miejsce –  Olarczyk Andrzej –  ENEA S.A. Zielona Góra II  -       -
473 pkt. 
X miejsce –  Budaj Dariusz –  EP BUT S.A. Poznań                          –  
450  pkt  
 
Najlepsze zawodniczki turnieju: 
 
I miejsce –  Kozłowska Alicja –  Mogilno       - 333 pkt 
II miejsce- Spochacz Anna –  Nowa Sól          -309 pkt  
III miejsce –  Stochlińska Izabela –  Mogilno   -277 pkt  
IV miejsce –  Zmarlak Halina –  Mogilno         -228 pkt 
 
Po zakończeniu turnieju Prezes Ogniska TKKF ELEKTRON, kol.  
Ireneusz Krajnik oraz w  imieniu głównego promotora turnieju 
Dyrektora Oddziału Henryka Szałka –  Dyrektor Zakładu Spraw 
Pracowniczych i Obsługi Administracyjnej –  Bogdan Duszak wrę-
czyli  druŜynom puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.  
Po sesji zdjęciowej organizator turnieju zaprosił wszystkich na 
uroczysty obiad do  restauracji  Sofra .  

 

 

(rodzinne zdjęcie uczestników turnieju) 
 

 
Relację przygotował: Ireneusz Krajnik 

 
 
 
 

►Stronniczy Przegląd  
Prasy 

 
Media lne pranie mózgów   

 
W Polsce od dawna - z krótkimi przerwami - wielkie środki maso-

wego przekazu skutecznie ogłupiają wyborców! 
Naprawy Polski chce większość Polaków. CzyŜby wreszcie ludzie 
zauwaŜyli, Ŝe po odzyskaniu suwerenności, pozytywnym przemia-
nom w państwie towarzyszy nieprzerwane pasmo pasoŜytnictwa, 
przywilejów władzy, przekrętów i afer, mafijnych układów, korup-
cji i nepotyzmu? Czy ta niezadowolona większość widzi, Ŝe lata III 
RP przyniosły absurdalną polaryzację bogactwa i biedy w społe-
czeństwie wychodzącym z urawniłowki? Czy większość nie sądzi, 
Ŝe wielkie fortuny są niewspółmiernie duŜe w stosunku do udziału 
ich właścicieli w wytwarzaniu dochodu narodowego? Czy duŜa 
grupa ludzi zdolnych i przedsiębiorczych zauwaŜyła, Ŝe ich sukce-
sy są niewspółmiernie małe w porównaniu z osiągnięciami benefi-
cjentów wyprzedaŜy majątku narodowego? Niestety, te problemy 
jakby przestały intrygować ludzi, choć w narodzie umacnia się 
poczucie krzywdy i rośnie oczekiwanie na sprawiedliwe państwo. 
W rezultacie połowa narodu protestuje, nie biorąc udziału w gło-
sowaniu, a druga połowa wybiera fatalnie. Ostatnie wybory w peł-
ni to potwierdzają. Nadal w naszym parlamencie znaczącą grupę 
stanowią odrzuty z Ŝycia gospodarczego, naukowego i świata kul-
tury. PowaŜnych parlamentarzystów szczerze angaŜujących się w 
sprawy państwa i społeczeństwa jest zdecydowanie za mało i co 
gorsza pozostają oni w cieniu sejmowego folkloru. Ostatnim ra-
zem większość wyborców znowu uległa lewicowym i prawicowym 
populistom a w konsekwencji głosowała wbrew własnym intere-
som i przeciw odnowie państwa. To smutne; od czasów Norwida 
rodacy najbardziej kochają swoje państwo, kiedy go nie mają, a 
kiedy jest, zachowują się tak jakby chcieli własne państwo zlikwi-
dować. I - co najbardziej kuriozalne - wygląda na to, Ŝe jest to pra-
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gnienie zarówno bogatych jak i biednych, zarówno pryncypialnie 
konserwatywnych jak i bezkrytycznie postępowych. RóŜne podzia-
ły w społeczeństwie stały się bardzo ostre, a towarzyszące im 
skrajne poglądy to zazwyczaj skrajna głupota.  
Czyja ta głupota 
Z przedwyborczych reklam głupota polityków wylewała się niczym 
jakieś tsunami. Lider SLD mówił o niezgodzie swojej partii "na 
brak równości materialnej". Taki idiotyzm nie zniechęcił jednak 
wielu wyborców do partii, która przez ostatnie cztery lata konse-
kwentnie ową nierówność powiększała.  
Platforma natomiast proponowała największe obniŜenie podat-
ków "wszystkim sprawiedliwie". Ale z pewnością większość jej 
zwolenników nie zadawała sobie trudu, aby wyliczyć, Ŝe owa 
"podniŜka" dawałaby podatnikowi zarabiającemu miesięcznie 3 
tys. zł aŜ... 76 zł, zaś prezesowi banku zarabiającemu 300  tys. zł 
tylko... 74 000  zł miesięcznie. Skąd na to wziąć nie wiedziała za-
pewne nawet prof. Gilowska, która dla Platformy projekt takiej 
"reformy" podatków przygotowała.  
Unia polityki nierealnej proponowała zastąpienie podatku docho-
dowego (PIT i CIT) podatkiem VAT w horrendalnej wysokości co z 
pewnością przyniosłoby efekt daleko bardziej tragiczny od ekspe-
rymentów Balcerowicza. Zamiast schładzania gospodarki mieliby-
śmy jej zamroŜenie. 
LPR straszył podatkiem katastralnym, na który "ludzi nie stać". 
Ale których ludzi? Bezdomnych to nie dotyczy, posiadacze małych 
domków i mieszkań płaciliby niewiele, zaś właściciele drogich 
rezydencji wielokrotnie więcej. Do budŜetu trafiłoby duŜo pienię-
dzy - właśnie od bogatych. LPR proponował teŜ uzdrawianie go-
spodarki przy pomocy wielkiej ulgi budowlanej. To przecieŜ juŜ 
było; wielka ulga stanowiła przywilej dla bogaczy a równocześnie 
zamach na wolny rynek w budownictwie. J ak mogli konkurować 
deweloperzy budujący domy za własne pieniądze i kredyty klien-
tów z inwestorami budującymi za ulgi podatkowe a więc za pienią-
dze podarowane z budŜetu. Powrót do wielkiej ulgi to program 
budowy Polski pałacowej; to byłby kolejny złoty interes dla boga-
tych, którzy stali się bogatsi i chcą kosztem budŜetu zamienić swo-
je rezydencje na pałace. Czy zatem trudno odkryć, Ŝe LPR oszuku-
je moherowe berety i lokatorów blokowisk w interesie... najbogat-
szych polskich rodzin?  
Samoobrona nęciła wyborców moŜliwością wykorzystania rezerw 
walutowych NBP na inwestycje krajowe, co spowodowałoby kata-
strofę argentyńską. Lepper poparcia szukał wśród biednych, ale 
później objawił się jako kapitalista i liberał pchający się na salony 
wielkiego biznesu. Czy jego wyborcy nie widzieli wcześniej jaki jest 
naprawdę ten trybun robotniczo-chłopski. Czemu dają się tak 
oszukiwać człowiekowi, który jako Ŝywo przypomina faceta grają-
cego na bazarze w trzy lusterka.  
Zachowania i wypowiedzi polityków to wynik pewnego sprzęŜenia 
zwrotnego z oczekiwaniami wyborców. J eśli wyborcy nie bardzo 
wiedzą co dobre dla nich i dla państwa, to politycy łatwo ich oszu-
kują. I w ostatniej kampanii wyborczej było jak zwykle; obietnice i 
deklaracje polityków kupy się nie trzymały, a wyborcy dawali się 
porwać utopijnym pomysłom. 
Z pewnością duŜa część wyborców głosowała w poczuciu obywa-
telskiego obowiązku i wybierała mniejsze zło albo choć trochę 
realną nadzieję. Rezultat wyborów wskazuje, Ŝe tę nadzieję wybor-
cy wiąŜą z partią PiS, która w sprawie podatków była bardziej roz-
sądna choć takŜe zapowiadała większe cięcia podatków dla boga-
tych a niewielkie dla biednych. No ale polityk, który nie obiecuje 
przed wyborami obniŜenia podatków wszystkim obywatelom, po-
pełnia harakiri. Teraz, kiedy przyszło spojrzeć prawdzie w oczy, 

liberalna minister finansów musi szukać rozwiązań realnych. PO 
zaś nadal oszukuje elektorat i mówi, Ŝe wszystkim moŜna dać duŜo 
więcej i na dodatek powaŜnie zmniejszyć deficyt budŜetowy. No 
cóŜ, opozycja moŜe beztrosko powtarzać bzdury, mając niemal 
takie samo oparcie w mediach, jak Urban w latach stanu wojenne-
go.  
Jakie media, tacy wyborcy  
W Polsce od dawna - z krótkimi przerwami - wielkie środki maso-
wego przekazu, skutecznie ogłupiają wyborców.  
RóŜnice oczywiście są. Kiedyś cenzura była państwowa a teraz 
wewnętrzna - w redakcjach i gabinetach właścicieli mediów. Kie-
dyś dziennikarze indoktrynowali wyborców na Ŝyczenie sekreta-
rzy, a teraz za godziwe pieniądze od wydawców. Chlubne odstęp-
stwa od realizacji tej "misji" przez dziennikarzy, zarówno dawniej 
jak i teraz, tylko potwierdzają skuteczność i rozmiary medialnego 
prania mózgów. W dziedzinie ekonomii, prawa i polityki, kaŜdą 
bzdurę moŜna łatwo upowszechnić i uprawdopodobnić.  
Przy pomocy mediów moŜna to czynić nader łatwo, moŜna wygry-
wać wybory, trzymać władzę, wyjaśniać trudności gospodarcze i 
sterować demokracją. Dlatego media, a dokładniej ci, którzy je 
dzierŜą, odpowiadają za stan umysłów szerokich mas wyborców i 
to media sprawiły, Ŝe połowa obywateli do wyborów nie idzie, ale 
chętnie wygłasza opinie skrajne i niedorzeczne.  
Kiedy do Polski zawita umiar i rozsądek? Kiedy ludzie zechcą mieć 
własne poglądy? Mogłoby to nastąpić gdyby media oddzieliły rze-
telną informację od propagandy realizowanej na uŜytek swoich 
właścicieli i grup interesów. J ednak kiedy czytam jak dziennikarz 
Kamil Durczok przygotowuje się do redagowania "Faktów" w 
TVN, tak aby "ludzie wstrzymywali oddech przed 19.00 , zastana-
wiając się: co teŜ oni pokaŜą tym razem", to myślę, Ŝe wkrótce 
potrzebna nam będzie nowa "Wolna Europa", aby dowiedzieć się 
co naprawdę u nas się dzieje. Kiedy widzę jak w TVP - "prosto w 
oczy" - prokuratorka Olejnik bierze w krzyŜowy ogień pytań pro-
kuratora Ziobro i nie pozwala mu dojść do słowa, to obawiam się, 
Ŝe będzie gorzej. Wszystko będzie zaleŜało od wyboru prokurato-
rów uprawnionych do zadawania pytań w imieniu ludu i manipu-
lacji dziennikarskich.  

Jan Kazimierz Kruk 

„Tygodnik Solidarność” 

 

 

TO RÓWNIEś JEST SOLIDARNOŚĆ! 
 
Koło Terenowe NSZZ ”Solidarność” Bezrobotnych, Emerytów i 
Rencistów Gminy Rzepin  powstało w marcu 2002 r. Tego dnia 
planowano załoŜyć lokalny Komitet Obrony Bezrobotnych, ale - 
nie bez wpływu przybyłego Przewodniczącego Zarządu Regionu 
Gorzowskiego NSZZ "S" Romana Rutkowskiego oraz członka 
władz regionalnych Gorzowskiej "Solidarności" [nieprzerwanie od 
1988 r.!] Krzysztofa Hańbickiego - spotkanie przekształciło się w 
zebranie załoŜycielskie struktury najbardziej znanego na świecie 
związku zawodowego. Od razu wybrano jej władze, a przewodni-
czącym został oczywiście K.Hańbicki. Wśród samych bezrobot-
nych trudno jest prowadzić "typową" działalność związkową, toteŜ 
skupiono się na róŜnych formach działalności charytatywnej DuŜe 
znaczenie ma teŜ pomoc prawna dla tych osób, dot. ich kontaktów 
z ośrodkami pomocy czy urzędami zatrudnienia.  
W czwartek 9 marca br.  kilkadziesiąt osób, w tym wiele dzieci, 
przybyło do świetlicy wiejskiej w Lubiechni Wielkiej, gdzie były 
rozprowadzane artykuły Ŝywnościowe, przeznaczone dla biednych 
rodzin z okolicznych miejscowości. Dostarczone z banku Ŝywności 
Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. 
cukier [800  kg] i mąka [1,2tony], zostały rozdane potrzebującym 
rodzinom nie tylko z Lubiechni Wielkiej, ale przekazano je rów-
nieŜ do wszystkich 10  sołectw gminy [kilku sołtysów przybyło po 
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towar osobiście] oraz miasta Rzepin. Pod egidą „Solidarności", 
produkty z banku Ŝywności oraz z innych źródeł będą przekazywa-
ne potrzebującym rodzinom i osobom w kaŜdy drugi czwartek 
miesiąca - w kwietniu będzie to Wielki Czwartek, a moŜliwe, Ŝe 
takŜe i w innych terminach.  

Potrzeby bowiem są ogromne.  
 
 

Moim zdaniem 
W  Polsce wolne media? Wolne  Ŝarty! JeŜeli  

mamy, to jedynie wolność słowa. Często 
zresztą połączoną z tendencyjną manipulacją od-
biorcy czy czytelnika! W myśl zasady: kto nie Mie-
ciem, tego zmieciem! Oczywistym przecieŜ jest, Ŝe 
kaŜde istniejące na rynku czasopismo, stacja radio-
wa i telewizyjna ma swojego właściciela! I realizuje 

tylko jemu odpowiadającą, nierzadko tendencyjną politykę informacyjną 
ich właściciela. A dziennikarz jest od tego, aby ją realizować. Wolnymi 
niezaleŜnymi dziennikarzami są jedynie ci którzy funkcjonują na własny 
rachunek.  

N iemieckie poczucie wolności sięgnęło dna. Grupa homoseksuali-
stów , obraŜała bezkarnie Prezydenta RP i zakłóciła jego wykład .  

Ciekawe, jak wyglądałoby niemieckie poczucie tolerancji, gdy wykład 
Kanclerza lub Prezydenta Niemiec zakłóciłaby „MłodzieŜ Wszechpol-
ska”. JuŜ widzę olbrzymie tytuły w niemieckich czołowych gazetach na 
pierwszych stronach: „Polscy nacjonaliści, polityczni zwolennicy PiS i 
braci Kaczyńskich obrazili Niemców”, Polacy mają antyniemieckość we 
krwi” itd., itd…. 
A która gazeta w Polsce stanęła w obronie godności urzędującego Pre-
zydenta RP.  

G rupa broniących  zagroŜonego status Quo, układu funkcjonującego 
doskonale od 16 lat wściekle atakuje kaŜdą próbę jego rozbicia  

układu. Korporacje nietykalnych– adwokatów, sędziów atakują pod 
kaŜdym pretekstem przygotowywaną reformę chorego i skorumpowane-
go wymiaru sprawiedliwości. Ci wszyscy, którzy Ŝyli jak pączki w ma-
śle Ŝerując na styku biznes– polityka, głośno wrzeszczą przeciwko po-
wstaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dla nich wszystkich 
najlepiej by było abyśmy dalej bardziej przypominali  skorumpowana 
republikę bananową niŜ cywilizowane państwo.  
PO– czytaj Partia Odsuniętych od władzy, do spółki z SLD w obronie 
tego układu zrobią wszystko aby obrzydzić Polakom proponowane 
zmiany.   

T rwa awantura wokół Unicredito. O co chodzi? Polski rząd, stojąc na 
straŜy interesu Skarbu Państwa stanął okoniem, domagając się prze-

strzegania Umowy Prywatyzacyjnej od włoskiego banku. Traktują to 
jako zamach na NBP i jego Prezesa, Leszka Balcerowicza.  

Według oponentów, niezaleŜność NBP oznacza brak jakiekolwiek kry-
tyki. Boski Prezes NBP jest nieomylny. Koniec, kropka! 
Platforma ObraŜonych do spółki z SLD straszą, Ŝe Polacy stracą 
oszczędności gdyby PiS powołał komisję ds. prywatyzacji polskiego 
sektora bankowego! śe młodzi Polacy pouciekają z kraju!  
Chyba uwierzyli w krótką pamięć Polaków.  
Nie kto inny bowiem, jak  guru ekonomiczny, minister finansów w rzą-
dzie AWS tak skutecznie schłodził polską gospodarkę, Ŝe do tej pory 
mamy najwyŜsze bezrobocie wśród państw UE.  
A wg raportu Banku Światowego, Polska jest jedynym krajem postko-
munistycznym, w którym systematycznie powiększa się obszar ubóstwa! 
To równieŜ zasługa panów z SLD i ich czteroletnich niechlubnych rzą-
dów, zwanych dietetycznymi!  
To ucieczka przed biedą i brakiem perspektyw, będących skutkiem po-
przednich rządów; poszukiwanie dobrze opłacanej pracy,  a nie strach 
przed rządem PiS jest powodem wyjazdu młodych Polaków, panowie z 
PO i SLD? TakŜe krytykując kogokolwiek, sami zróbcie rachunek su-
mienia. 

Wiesław Szydełko 
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• JeŜeli utoŜsamiasz się z wielkim dziedzictwem Jan9a Pawła 
II i Jego nauczaniem 

• JeŜeli utoŜsamiasz się z ideałami Sierpnia 1980  roku 
• JeŜeli uwaŜasz, Ŝe wspólnie moŜemy bronić praw i godno-

ści pracownika 
 

Wstąp do związku , któremu obcy jest partykularyzm i prywata!  
Zawsze bronimy interesów wszystkich grup zawodowych- bez 
podziału na tych lepszych i gorszych.  
 
Wstąp do  

 
 
 
 
Skontaktuj się z kolegami z Twojej Komisji, umów się na spotka-
nie lub zadzwoń do nas tel.: 2504, 7217-504  
NSZZ „Solidarność” to: wspaniała tradycja; uczciwość i jawność; 
Solidaryzm; Kompetencja 
Zachęcamy do wstąpienia do naszego związku młodych pracowni-
ków naszego Oddziału. To do Was naleŜeć będzie przyszłość walki 
o prawa i godność pracowników, walka o Waszą godność! 

Pielgrzymka „Solidarności” do Rzy-
mu  

W pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II NSZZ 
"Solidarność" organizuje pielgrzymkę do Rzymu.  
Dostępnych jest 5 wariantów pielgrzymki, od pięciu do dziesięciu 
dni.  
Program 1 - Rzym, przelot samolotem (5 dni)  
Program 2 - Rzym, AsyŜ (6 dni)  
Program 3 - Rzym, Loreto, San Giovanni Rotondo (7 dni)  
Program 4 - Rzym, Toskania, Mediolan, Verona (9 dni)  
Program 5 - Rzym, Loreto, San Giovanni Rotondo, Capri, Pompe-
je (10  dni) 
Organizatorem pielgrzymki jest Komisja Krajowa NSZZ 
"Solidarność". W regionach zostali powołani koordynatorzy od-
powiedzialni za organizację pielgrzymki w terenie.  
Informacji w tej sprawie moŜna zasięgnąć w siedzibie naszej Ko-
misji lub telefonicznie: 2504, 7217-504  


