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Zwolniony z pracy, bo znając swoje prawa nie przyjął 
gorszych warunków pracy i płacy w Enea Operator . 
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
 

1.06.2015 Atomowe zarobki dla wybranych. 
Prawie 100 tys. zł miesięcznie wynosiła płaca w zarządzie spółek pań-
stwowego koncernu Polska Grupa Energetyczna zajmujących się przy-
gotowaniem polskiej elektrowni jądrowej . 
Koncern do przygotowania inwestycji powołał spółkę PGE EJ1. Z 
oświadczenia majątkowego wiceministra skarbu Zdzisława Gawli-
ka, który był wiceprezesem w atomowych spółkach PGE wynika, że 
w pierwszej połowie 2013 r. uzyskał wtedy dochód w wysokości 599 
340 zł, czyli niemal 100 tys. zł miesięcznie.  
Były minister skarbu Aleksander Grad po odejściu z atomowej spół-
ki PGE został w lutym zeszłego roku wiceprezesem Taurona i na 
tym stanowisku zarobił 1 mln 63 tys. zł, czyli blisko 120 tys. zł mie-
sięcznie.  
15 kwietnia 2015 roku Enea, KGHM Polska Miedź oraz Tauron Pol-
ska Energia zawarły umowę kupna od PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej udziałów PGE EJ 1 - spółki celowej, która jest odpowiedzial-
na za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i 
eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3.000 
MWe. 
W związku z zawarciem umowy Enea, KGHM i Tauron nabyły od 
PGE po 10 proc. udziałów w PGE EJ 1 i zapłaciły za nie po 16 mln zł. 

Teraz widać po co spółki kupiły udziały w PGE EJ1 
Więcej o horrendalnych zarobkach w energetyce przeczytacie na 
naszej stronie –Menu aktualności. 

1.06.2016  
Listy do 
zwolnień  

–odpowiedź 
Enea S.A. 

 
Komisja Międzyzakła-
dowa NSZZ Solidar-
ność Enea pismem z 

dnia 19 maja 2015 r. zwróciła się do Zarządu Enea S.A. o wyjaśnienie 
bardzo niepokojącej informacji o tworzeniu list pracowników nie-
potrzebnych w jednej ze spółek grupy Enea. Z uzyskanych przez nas 
informacji wynika ,że tworzy się listy procentowe w stosunku do  
zatrudnionych. 
„Mamusia” potrzebowała aż osiem dni by zbadać temat. Poinformowa-
no nas ,że Zarząd Enea S.A. „z wielkim niepokojem przyjął przeka-
zaną przez na informację” ale nie ma możliwości jej zweryfikowa-
nia, ponieważ nie ma jakiejkolwiek wiedzy w tym temacie. 
Jednym słowem z tworzeniem takowych list nie ma nic wspólnego, 
czyli jest to oddolna inicjatywa Zarządu spółki córki. 
Ciekawe jak członkowie Zarządu Enea S.A. sprawują nadzór wła-
ścicielski zasiadając w Radach Nadzorczych Spółek Córek, skoro 
nie posiadają wiedzy o tych niecnych planach. 

1.06.2015 Prezent na Dzień Dziecka- 
 zwolnienie z pracy. 

Elektromonter Posterun-
ku Energetycznego (PE) w 
Dobiegniewie nie przyjął 
gorszych warunków pracy 
i płacy i z tego powodu 1 
czerwca 2015 został zwol-
niony z pracy.  
1 stycznia 2015 decyzją 
zarządu Enea Operator 
został zlikwidowany PE w 
Dobiegniewie. Tym samym 
miasto, które zamieszkuje 

ponad 3 tys. mieszkańców zostało pozbawione placówki energetycznej. 
Pracownikom dotychczas zatrudnionym w Dobiegniewie zaproponowa-
no nowe miejsca pracy w sąsiednich PE. Jarkowi zaproponowano 
dojeżdżanie do odległego o ponad 40 km PE w Drawnie. Zapropo-
nowany ekwiwalent  za dojazdy ( 200 zł miesięcznie ) w żaden spo-
sób nie rekompensuje kosztów dojazdu do Drawna, nie mówiąc już 
o straconym czasie. 
Stanowi to naruszenie wcześniej zawartych porozumień dotyczących 
gwarancji miejsca pracy: 

Porozumienie Zielonogórskie z 28.12.2002 r.: 
§ 5 
1.Strona Pracodawców gwarantuje pracownikom zachowanie wa-
runków pracy i płacy na poziomie nie mniej dla nich korzystnym, 
od obowiązującego w dniu zawarcia Porozumienia, w rozumieniu posta-
nowienia ust. 2. 
2.Gwarancja określona postanowieniem ust. 1 obejmuje: 
c) miejsce pracy poszczególnych pracowników, przez co Strony ro-
zumieją miejscowość, w której pracownik jest obowiązany stawić się 
do pracy i gdzie ją kończy; 
d) niepogorszenie warunków- pracy, z zastrzeżeniem ewentualnej 
ich modyfikacji, uzasadnionej potrzebami restrukturyzacyjnymi 
Strony Pracodawców. 
 
3. Modyfikacja warunków pracy poszczególnych pracowników mo-
że być im zaproponowana pod warunkiem zaoferowania warunków 
pracy odpowiednich do kwalifikacji lub umożliwienia podniesienia 
posiadanych kwalifikacji na koszt Strony Pracodawców oraz jednocze-
śnie pod warunkiem zachowania płacy adekwatnej do zaproponowanej 
pracy i nie niższej od dotychczas przy sługującej, w rozumieniu posta-
nowień ust. 2 lit. a, b, a także zachowania miejsca pracy w rozumie-
niu postanowienia ust. 2 lit. c. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Świadomy swych praw Jarek ( na zdjęciu 
obok) nie podpisał porozumienia zmieniają-
cego,  dlatego 1 marca dostał trzymie-
sięczne wypowiedzenie zmieniające,  któ-
rego nie przyjął ze względu na zapropono-
wane gorsze warunki pracy i płacy. Tym 
samym z dniem 1 czerwca 2015 został 
zwolniony z pracy.  
Jarek do końca 2018 r. posiada gwarancje 
zatrudnienia dlatego zgodnie z zawartymi 
porozumieniami należy mu się odprawa 
za zerwanie tych gwarancji: 
Porozumienie zbiorowe zawarte dnia 

18 grudnia 2002 roku w Zielonej Górze, aneksowane w Poro-
zumieniu z Sierakowa z 29.06.2007 r. w Sierakowie. 
§ 6 
Strona Pracodawców oświadcza, że zapewni trwałość stosunku pracy 
wszystkim pracownikom, objętym postanowieniami Porozumienia, z 
zastrzeżeniem wyjątków określonych postanowieniami § 9. 
Spółki i Spółki Zależne nie będą przeprowadzały zwolnień grupo-
wych i indywidualnych pracowników objętych postanowieniami 
Porozumienia w okresie jego obowiązywania, w wyniku zmian orga-
nizacyjnych, ekonomicznych i technologicznych dokonywanych w 
tych podmiotach, bez względu na ich zakres. 
Pracownikom zmieniającym pracodawcę w ramach Grupy Kapitałowej 
zachowuje się gwarancje zatrudnienia. 
§ 7 
W razie rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z pracowni-
kiem lub niewłaściwie stwierdzonego przez pracodawcę wygaśnięcia 
stosunku pracy, poszczególne Spółki i Spółki Zależne będą obowiąza-
ne do wypłaty jednorazowej odprawy w wysokości określonej w po-
stanowieniu ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 oraz wyjąt-
ków określonych postanowieniami § 9. 
Wysokość odprawy ustala się jako iloczyn indywidualnego miesięcz-
nego wynagrodzenia pracownika, liczonego jak za czas urlopu wy-
poczynkowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4, i liczby rozpo-
czętych miesięcy, które pozostają do upływu okresu obowiązywania 
gwarancji określonej postanowieniami § 6, warunkowanego okresem 
obowiązywania Porozumienia. 
Wysokość odprawy, określona zgodnie z postanowieniem ust. 2, w żad-
nym razie nie może być niższa niż dwudziestokrotność średniego 
miesięcznego wynagrodzenia, z wyłączeniem przypadków określo-
nych postanowieniem ust. 4 i ust. 5 
W przypadku pracowników zatrudnionych na okres próbny, czas okre-
ślony lub czas wykonywania określonej pracy wysokość odprawy ustala 
się jako iloczyn indywidualnego miesięcznego wynagrodzenia pracow-
nika, liczonego jak za czas urlopu wypoczynkowego i liczby rozpoczę-
tych miesięcy, które pozostają do upływu okresu, na jaki umowa została 
zawarta, jednak nie dłużej jak do upływu okresu obowiązywania gwa-
rancji określonej postanowieniami § 6, warunkowanego okresem obo-
wiązywania Porozumienia. 
Pracownicy, których zatrudnienie u pracodawców objętych postanowie-
niami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy jest krótsze, w 
dniu nabycia prawa do odprawy, niż 5 lat, nabywają prawo do tej odpra-
wy w wysokości zmniejszonej o połowę; zmniejszenie to dotyczy także 
minimalnej wysokości odprawy, określonej postanowieniem ust. 3. 
 
Nie mają prawa do odprawy pracownicy zatrudnieni po raz pierw-
szy w ENEA S.A. i spółkach zależnych po dniu 1 lipca 2007 r. 
§ 8 
Wypłata odprawy określonej w § 7 następuje w comiesięcznych 
ratach do końca okresu gwarancji. Wysokość raty odpowiada jed-
nomiesięcznemu wynagrodzeniu określonemu w § 7 ust. 2. 
Na wniosek zainteresowanego pracownika wypłata odprawy następuje 
jednorazowo w ostatnim dniu zatrudnienia. W takim wypadku wy-
sokość skumulowanej odprawy wynosi 80% kwoty określonej w § 7 
§ 9 
Gwarancja i odprawa, określone postanowieniami § 6 i § 7, nie mają 
zastosowania w stosunku do pracowników, którzy są zatrudnieni na 
okres próbny, czas określony lub czas wykonywania określonej pra-
cy, w stosunku do których umowa o pracę uległa rozwiązaniu po upły-

wie okresu na jaki została zawarta lub po wykonaniu określonej pracy. 
Nie mają prawa do odprawy określonej postanowieniami § 7 pra-
cownicy, którzy spełniają przesłanki uprawniające ich do nabycia 
prawa do emerytury w normalnym trybie lub prawa do renty, roz-
wiązują umowę z poszczególnymi Spółkami i Spółkami Zależnymi na 
podstawie wypowiedzenia lub rozwiązują umowę z poszczególnymi 
Spółkami i Spółkami Zależnymi na podstawie porozumienia oraz osoby, 
których stosunek pracy wygasł. 
W przypadku utraty przez byłego pracownika prawa do renty lub świad-
czenia rehabilitacyjnego, pod warunkiem odzyskania zdolności do pra-
cy, odpowiednio Spółka lub Spółka Zależna, w której był zatrudniony 
przed nabyciem tego prawa, na umotywowany wniosek reprezentującej 
pracownika organizacji związkowej, zatrudni pracownika ponownie na 
jego wniosek na stanowisku pracy zgodnym z jego kwalifikacjami i 
stanem zdrowia, proponując warunki pracy i płacy możliwie zbliżone do 
obowiązujących przed rozwiązaniem stosunku pracy. 
Gwarancja zatrudnienia i odprawa, określone postanowieniami § 6 i 
§ 7, nie mają również zastosowania w razie rozwiązania z pracowni-
kiem umowy o pracę na podstawie przepisów art. 52 kodeksu pracy.
( ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych). 
W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę na podsta-
wie przepisów art. 53 kodeksu pracy, za wyjątkiem pracowników, 
których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy 
pracy lub chorobą zawodową, odprawa przysługująca pracownikowi 
zgodnie z postanowieniami § 7 ulega zmniejszeniu o połowę. 
Postanowienia § 7 stosuje się jednak w każdym razie w przypadku roz-
wiązania z pracownikiem umowy o pracę na podstawie przepisów art. 
52 i 53 kodeksu pracy i ustalenia przez sąd pracy, że rozwiązanie umo-
wy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów 
o pracę w tym trybie. 
Nie mają prawa do odprawy określonej postanowieniami § 7 pra-
cownicy, zwolnieni w wyniku umotywowanego wypowiedzenia im 
przez pracodawcę umowy o pracę, jeżeli na wypowiedzenie wyraziła 
zgodę reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związko-
wa; zgoda organizacji związkowej nie jest wymagana, jeżeli pracow-
nik nie jest członkiem żadnego związku zawodowego i nie wskaże 
żadnego związku zawodowego, który podjął się obrony jego praw i 
interesów wobec pracodawcy. 
§ 24 
Okres gwarancji dla pracowników zatrudnionych przed 29 czerwca 
2007 r. wygasa z dniem 31 grudnia 2018 r. 
Obowiązywanie postanowień Porozumienia przedłuża się w stosun-
ku do pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do speł-
nienia przesłanek uprawniających ich do nabycia prawa do emery-
tury. 
Gwarancje określone w niniejszym Porozumieniu nie dotyczą pra-
cowników zatrudnionych w ENEA S.A. i Spółkach Zależnych po 
dniu 1 lipca 2007r. 
Ciekawe czy Operator wywiąże się z ciążącym na nim obowiązków. 
Jarek jest naszym członkiem dlatego zapewniliśmy mu pomoc praw-
na , w razie ewentualnego dochodzenia swych uprawnień przed 
Sądami. 
Brawo za odwagę i determinację w obronie swych 
praw.  

Jarku jesteśmy z tobą, pomożemy Ci w  
walce o swoje prawa przed Sądami 

2.06.2015 -Kolejna rocznica wizyty Jana 
Pawła II w Gorzowie Wlkp. 

18 lat temu miało 
miejsce największe 
wydarzenie w histo-
rii Gorzowa Wlkp.-
wizyta Jana Pawła 
II. Wizyta duszpaster-
ska odbyła się w ra-
mach VI pielgrzymki 
do Polski oraz 78  
podróży apostolskiej 
Jana Pawła II 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Pielgrzymka przebiegała pod 
hasłem „Chrystus wczoraj, 
dziś i na wieki” Odbywała 
się w dniach od 31 maja do 
10 czerwca 1997. W czasie 
tych 11 dni papież odwiedził 
12 miejscowości: Wrocław, 
Legnica, Gorzów Wielko-
polski, Gniezno, Poznań, 
Kalisz, Częstochowa, Zako-
pane, Ludźmierz, Dukla, 
Krosno, Kraków.             
Pielgrzymka ta na życzenie 
papieża związana była z 46. 
Międzynarodowym Kongre-
sem Eucharystycznym, od-
bywającym się wówczas we 
Wrocławiu pod hasłem 

"Eucharystia i wolność". Wizyta wiązała się także z europejskimi 
obchodami tysiąclecia śmierci św. Wojciecha w Gnieźnie, w których 
uczestniczyli również prezydenci siedmiu państw: Czech, Litwy, Nie-
miec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Papież wziął także udział w 
obchodach 600-lecia wytworzenia kupy Bromora Wydziału Teologicz-
nego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swojego 
pobytu kanonizował bł. królową Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z 
Dukli oraz beatyfikował matkę Bernardynę Jabłońską i matkę Marię 
Karłowską. 

W czasie wizyty w Gorzowie Jan Paweł II Przewodniczył Mszy Świę-
tej, która odbyła się na obecnym Placu JP II, oraz modlił się przy grobie 
biskupa Wilhelma Pluty w Katedrze Gorzowskiej. 
 

2.06.2015 W Operatorze o płacach, PDO, 
posiłkach profilaktycznych… 

Uczestnicy spotkania w Operatorze. 
W Poznaniu po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy na temat 
ustalenia polityki płacowej w Enea Operatorze. 

Zarząd nie zmienił swojego podejścia do tematyki płac, czyli kolejny 
raz  zaproponował premię efektywnościową wypłaconą z uzyska-
nych oszczędności na : materiałach, paliwie, nadgodzinach, organi-
zacji pracy, eksploatacji IT. 
Zaproponowano trzy terminy wypłaty: 1.zaraz po podpisaniu porozu-
mienia płacowego 450 zł.-bezwarunkowo. 2.-800 zł w grudniu. 3.-
230 zł. w lutym 2016 r. Kwoty z pozycji 2 i 3 wypłacone zostaną pod 
warunkiem uzyskania założonych oszczędności. Całość wypłaco-
nych kwot nie miałaby wejść do bazy wynagrodzeń od której wy-
płacana jest premia roczna za 2015 r. 
Strona związkowa podkreśliła, że rozmowy o systemie premiowania, 
powinny być połączone z rozmowami o podwyższeniu płac zasadni-
czych oraz wysokości nagrody na Dzień Energetyka. 
Zarząd Operatora nie widzi możliwości podwyższenia płac zasadni-
czych, a wysokość nagrody na Dzień Energetyka jest ustalona w ZUZP. 
Dla strony społecznej postawa pracodawcy była niezrozumiała w świe-
tle kolejnych faktów: -Wynik grupy za pierwszy kwartał lepsze o 25 
% ni ż rok wcześniej (265 mln. zysku netto).- Kolejne odejścia Pra-
cowników w ramach PDO. –Inwestycje w utopijny program budo-
wy elektrowni jądrowej -16 mln. zł. 
Niestety te argumenty nie trafiły do strony pracodawcy. 
Strona związkowa nie widząc postępu w rozmowach płacowych rozwa-
żała możliwość wejścia w spór zbiorowy o charakterze płacowym. 
Strona pracodawcy złożyła oświadczenie, że w przypadku braku 
porozumienia w dniu dzisiejszym kolejne rozmowy zaczniemy od 
zera. ( proponowane kwoty obowiązują tylko  w dniu dzisiejszym). 
Inne tematy poruszane na spotkaniu: 
1. Pakiet Dobrowolnych Odejść-podsumowanie kolejnej edycji. 153 
osoby złożyły ofertę skorzystania z propozycji pracodawcy, z czego 
137 osób uzyskało akceptację pracodawcy. 
2.Posiłki regeneracyjne- uzgodniono wysokość ekwiwalentu na sezon 
2015-2016 -11,90 zł dziennie. 
3.Listy do zwolnień. W Operatorze nie tworzy się takich list. Prowa-
dzony jest przegląd stanowisk. 
4. Łączenie RDR. Pracodawca po sprawdzeniu faktów, zaprzecza jako-
by było zastraszanie Dyspozytorów w RDR Sulęcin. 
5.Inkasenci w Operatorze-Strona pracodawców zapewniła, że   przyję-
te rozwiązania są akceptowalne dla tej grupy 
 zawodowej. 
Dla porównania relacja ze spotkania  przygotowana przez pracodawcę 
w Enea Operator-Info. 
Negocjacje w sprawie premii efektywnościowej dla pracowników 
ENEA Operator 
W ramach kontynuowania negocjacji płacowych rozpoczętych 13 lutego br., 
dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie ENEA Operator z przedstawicielami organi-
zacji związkowych. Pracodawca przedstawił szczegóły dotyczące realizacji pro-
gramu poprawy efektywności kosztów operacyjnych w ENEA Operator oraz 
ponowił ofertę premii efektywnościowej dla pracowników Spółki, która byłaby 
wypłacana ratalnie, pod warunkiem bieżącej realizacji ww. planu na założonym 
poziomie. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem ww. premia płatna 
byłaby zaliczkowo w trzech transzach: · 450 zł na pełny etat - do 15 czerwca 
2015 r., czyli bezzwłocznie po podpisaniu porozumienia ze Stroną Społeczną, · 
800 zł na pełny etat - do 15 grudnia 2015 r. przy realizacji na tą datę planu 
poprawy efektywności kosztów operacyjnych na założonym poziomie, · 230 zł na 
pełny etat - do 15 lutego 2016 r. po finalnym rozliczeniu ww. planu i pod warun-
kiem osiągnięcia 100 % jego realizacji za rok 2015. Średnio na miesiąc oznacza-
łoby to kwotę 123 zł na pełen etat, przy pełnej realizacji przedmiotowego planu. 
Strona związkowa nie przyjęła ww. oferty pomimo zastrzeżenia, iż jest ona wią-
żąca tylko w dniu 2 czerwca 2015 roku. 
Ustalono termin następnego spotkania na 15 czerwca 2015 roku w Poznaniu. 
Komentarz najlepiej oddają słowa ks. Józefa Stanisława Tisznera: 
 

 „Góralska teoria poznania mówi, że są trzy prawdy:  
Świenta prowda, Tyż prowda i Gówno prowda”.  

 
2.06.2015 Rozmowy o problemach  

w Enea Centrum 
W Poznaniu rozmawiano o problemach, które piętrzą się w Enea Cen-
trum. Oddolne protesty Pracowników ,  łamanie prawa pracy, arbi-
tralne decyzje Zarządu Enea Centrum powodują nawarstwianie się 
problemów , które doprowadziły do  bardzo napiętej sytuację w 
Enea Centrum. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Strona pracodawców w Enea Centrum 
Tematyka spotkania: 
1.Prezentacja nowego Dyrektora Departamentu BOK-Michał Mierzwa.  
2.Pracodawca omówił nowe systemy bilingowe. 
3.Umowy o pracę. Zakończyła się kontrola PIP. Zarząd pomimo zale-
cenia ZSIP nie zmienił umów o pracę na zgodne z zapisami ZUZP, 
tym samym naraża się na kary finansowe. 
4.Czas pracy Biur Obsługi Klienta (BOK). Decyzja Zarządu o zmia-
nie godzin otwarcia BOK od 1 lipca 2015 r. ( 9.00-17.00)  ,bez sto-
sownych uzgodnień ze stroną społeczną  pogarsza warunki pracy 
pracowników Biur Obsługi Klienta i tym samym wyczerpuje zapisy 
uprawniaj ące do skorzystania z  ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. Pracodawca swoją decyzją złamał zapisy Regulaminu 
Pracy : „ Pracodawca w porozumieniu z organizacjami związkowymi 
ustala rozkład czasu pracy dla komórek i jednostek organizacyjnych”. 
Pracodawca nawet nie podjął próby zawarcia takiego porozumienia. 
Strona związkowa 3.06.2015 r.   zgłosiła  w tym temacie stosowne 
żądanie wycofania się z podjętych decyzji do 12.06.2015r. Po tym okre-
sie jeżeli pracodawca nie wycofa się z podjętych decyzji zaistnieje spór 
zbiorowy. 
5.Pisemne protesty Pracowników BOK-ów kierowane do zarządu i 
związków zawodowych. Prezes M. Gramatyka poinformował, że w 
indywidualnych rozmowach wyjaśnił Pracownikom nowe zasady-nie 
wszyscy musieliby pracować w godzinach 9-17, harmonogram prac 
miałby  uwzględniać sytuację rodzinną. Niestety strona związkowa po-
siada inne informacje –duża determinacja w ewentualnej walce o utrzy-
manie dotychczasowych godzin pracy BOK. Proponowane nowe go-
dziny otwarcia BOK są nie do pogodzenia z życiem rodzinnym, 
szczególnie w małych placówkach. . Strona związkowa podkreśliła, 
że nie ma zgody na taką zmianę godzin otwarcia BOK.                                                                                                                                      
6.Prezentacja modelu procesowego Departamentu HR.  
7.PDO. Strona związkowa poprosiła o informację podsumowującą  
kolejną edycję PDO. Taka informacja zostanie przekazana na następ-
nym spotkaniu stron. 
8.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Odkąd zmieniono zasa-
dy oraz przekazano obsługę do CUW pojawiają się coraz większe pro-
blemy. Nie można nawet udzielać pożyczek mieszkaniowych, programy 
informatyczne nie działają. Przejściowe problemy mają być niedługo 
opanowane. 
9.Regulamin Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła kolejne propozy-
cje zmian regulaminu. Związki poproszono po zapoznaniu i skonsulto-
waniu zmian o wyrażenie opinii. 
10.Praca w godzinach nadliczbowych. Przedstawiono analizę z której 
wynikało ,że najwięcej nadgodzin generowanych jest w pionie FK. Po 
zadziałaniu wszystkich programów informatycznych liczba nadgo-
dzin ma się znacząco obniżyć. Strona związkowa podkreśliła, że 
przedstawiona analiza obarczona jest bardzo dużym błędem, wiele 
nadgodzin jest ukrywanych, co naraża pracodawcę na odpowie-
dzialność karną. Zbyt mała liczba Pracowników w wielu komórkach  
powoduje generowanie nadgodzin, i to należy przede wszystkim zmie-
nić. Sytuacja taka trwa już zbyt długo. Praca w "wielką sobotę" nie była 
wyjątkiem, teraz niektórym przyszło pracować w Boże Ciało. Jak długo 
jeszcze będzie się tolerować taką sytuację? 

 

3.06.2015  
Zawarto  

porozumienie  
płacowe w  
Enea S.A. 

 
W Baranowie kontynuowano rozmowy dotyczące ustalenia zasad poli-
tyki płacowej w Enea S.A. w 2015 r. 
Po krótkich negocjacjach uzgodniono obligatoryjną podwyżkę płac 
zasadniczych o 50 zł. dla wszystkich Pracowników Enea S.A. będą-
cych w zatrudnieniu na dzień spisania porozumienia płacowego. 
„Róg Obfitości PET” został oddany stronie społecznej. 

Uczestnicy  rozmów w Enea S.A. 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Prezentacja nowych Dyrektorów Departamentów w Enea S.A.-
„nastąpiło znaczne wzmocnienie kadry menadżerskiej”  
2.Wyniki finansowe Grupy Enea za pierwszy kwartał 2015 r. Prezes D. 
Gepfert przedstawiła prezentacje pokazujące wskaźniki , które mają 
wpływ na wynik grupy. Ogólnie wynik grupy dobry-„spijamy śmietan-
kę z projektów oszczędnościowych, mimo trudnej sytuacji na rynku 
energii”. 
3.PKZP co dalej? Zarząd oczekuje deklaracji, ile czasu strona społecz-
na potrzebuje na opracowanie nowej formy funkcjonowania kas w gru-
pie Enea.  

3.06.2015 r. Rozmowy w Enea Serwis. 

Na pierwszym planie Sekretarz KM NSZZ „S” Maciej Wiśniewski 
W Baranowie z inicjatywy Zarządu Enea Serwis doszło do spotkania ze 
związkami zawodowymi. Głównym tematem spotkania była sprawa 
związana  z kwestią wypowiedzenia umowy na sprzątanie w OD 
Szczecin. Dla zatrudnionych tam Pracowników wiąże się to ze zmia-
ną warunków pracy. Temat do przedyskutowania z zainteresowanymi. 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
-Napoje chłodzące, są problemy z dystrybucją. Sprawa zostanie pozy-
tywnie załatwiona. 
-Umowy na czas określony. Zgodnie z zapisami ZUZP druga umowa 
powinna być już na czas nieokreślony. Nie jest to respektowane. Temat 
do wyjaśnienia. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Ustalono termin roboczego spotkania na którym zostaną omówione 
zaległe oraz nowe tematy:-zakresy obowiązków,-nazewnictwo stano-
wisk, -inkorporacja Zakładu Transportu, -Premia roczna, wypłata 
II raty, -polityka płacowa w 2015 r., -tabela wynagrodzeń  
zasadniczych. 

4.06.2015 Kolejna rocznica częściowo  
wolnych wyborów. 

26 lat temu Polacy wybrali ”Solidarność” 
"Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz Solidarność" - głosiło jedno z 
haseł. 4 czerwca 1989 roku z pomocą wyborczych kart do głosowania 
Polacy bezkrwawo obalili komunistyczny reżim. W pierwszych po 
wojnie częściowo wolnych wyborach wzięło udział ponad 62 proc. 
obywateli. 95 proc. z nich opowiedziało się za rządami solidarno-
ściowej opozycji. Państwo odzyskało nazwę Rzeczpospolita Polska, a 
orzeł w jego godle koronę.  

26 rocznicę tych wydarzeń obchodzimy  jednak z gorzkimi refleksjami. 
W ciągu tych lat zawiedzione zostały nasze oczekiwania na poprawę 
jakości państwa i życia jego obywateli . Dla tych, którzy walczyli o 
wolność i z nadzieją szli do częściowo wolnych wyborów parlamen-
tarnych, codzienność jest dzisiaj bardzo trudna. Naiwnie liczyliśmy, 
że Porozumienia Sierpniowe będą zawsze respektowane, że komuni-
styczni zbrodniarze zostaną sprawiedliwie osądzeni.  

 

Po 26 latach od wyborów historia zatacza koło. Łamane są prawa 
pracownicze i związkowe, tysiące ludzi nie mają pracy, a ci, którzy 
pracują, nie potrafią związać końca z końcem. Sklepowe półki ugina-
ją się od towarów, ale nie wszystkich na  nie stać. Tylko nielicznym żyje 
się bardzo dobrze. Najboleśniejsze jest to ,że niektórzy dawni nasi 
koledzy z Solidarności, którzy obecnie  piastują różne wysokie sta-
nowiska zapomnieli o tym ,że władza deprawuje.  

 
Rok temu ludzie władzy ( czę-
ściowo z „rodowodem Solidar-
nościowym”) hucznie obcho-
dzili 25 rocznicę Wolności. 
Zaproszono wielu gości z za-
granicy w tym również Prezy-
denta USA. Niestety 
„zapomniano” zaprosić władz 
NSZZ Solidarność –
obchodzono święto Wolności 
Bez Solidarności.  

Oficjalne państwowe obchody 25-lecia  Wolności bez formalnego 
współudziału NSZZ „Solidarność”, stały się karykaturalne, pozbawione 
wewnętrznej siły ducha solidarności i wolności, co dobitnie było widać 
na każdym kroku. 
Całe szczęście ,że jest szansa na zmianę, widać to po majowych  
wyborach prezydenckich. 

Czego sobie i Wam życzę. 
9.06.2015 Wspólnie w obronie  

Wartości GK ENEA  
 Prezes ENEA S.A. Krzysztof Zamasz ogłosił rok 2015 Rokiem Warto-
ści w GK ENEA. Dlatego nie przypuszczaliśmy nawet, że wobec 
działań osób zarządzających ENEA Centrum Sp. z o.o. będziemy 
zmuszeni bronić zapisów Kodeksu Wartości GK ENEA. 
Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Enea w związku 
z wydarzeniami w Enea Centrum skierowały pismo do Zarządu  
Enea S.A. 
W piśmie wezwaliśmy  do rozmów ponieważ wierzymy, że wspólnie 
możliwe jest wypracowanie rozwiązań akceptowalnych dla pracow-
ników ENEA Centrum, a jednocześnie korzystniejszych dla klien-
tów ENEA niż te wprowadzane siłowo. 
Pełna treść pisma dostępna jest na naszej stronie:  
Menu-Aktualności. 

10.06.2015 W Enea 
Centrum  

„wszystko OK” –
odp. na pismo KP 
NSZZ Solidarność 

Enea Gorzów Wlkp. 
Niestety strona pracodawcy w Enea Centrum nie widzi żadnych proble-
mów w zarządzanej przez siebie spółce,  przypomina to chowanie 
głowy w piasek lub zaklinanie rzeczywistości. Abstrahują od faktu, 
że w sobotę podczas tz „długiego weekendu” kolejnego pracownika 
z BOK-u zabrała karetka. 
Na tym można by zakończyć streszczenie pisma jakie dostaliśmy w 
odpowiedzi na nasze wystąpienia z dnia 25 maja 2015 r.  
Postaram się jednak w skrócie ustosunkować  do otrzymanej  odpowie-
dzi: 
1.Spółka nie stosuje jakichkolwiek form przymusu , wymuszeń czy 
zastraszania. „Wszystkie podejmowanie przez Spółkę działania są w 
pełni zgodne z prawem oraz poszanowaniem dóbr osobistych  Pracowni-
ków i ich rodzin.” 
2.Enea Centrum sukcesywnie szkoli Pracowników z nowo wdraża-
nych systemów ( przeszkolono ponad 400 osób). Pracodawcy w żaden 
sposób nie odnieśli  się  do efektów tych szkoleń (chaos, nerwy, nad-
godziny). 
3.Praca w nadgodzinach wynika z realizowanych projektów, które 
wymagają skutecznego wdrożenia i w konsekwencji w przejściowym 
okresie generują nadgodziny. Pracownicy otrzymują dodatkowe wyna-
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grodzenie -100 %  stawki osobistego zaszeregowania, oraz udzielany 
jest im czas wolny. Ani słowa o niewykazywanych nadgodzinach. 
Ponadto Spółka „rozważa możliwość zwrócenia się do Strony Spo-
łecznej o zwiększenie rocznego  limitu nadgodzin określonego w 
ZUZP ponad wymiar 150 godzin.” A może tak zwiększyć zatrudnie-
nie, zamiast kolejnych edycji PDO? 
4.Praca w BOK-ach od 1 lipca 2015 ( 9.00-17.00) „ jest tematem dia-
logu z Pracownikami w poszczególnych BOK-ach prowadzącego do 
uzgodnienia indywidulanej praktyki stosowania ruchomego czasu pracy. 
Zapewni to z jednej strony pracę BOK-ów w godzinach dogodnych dla 
klientów naszej Spółki, z drugiej natomiast uwzględni uzasadnione po-
trzeby życiowe naszych Pracowników. W toku analizy zagadnienia 
odbyło się 36 takich spotkań”  Efekty spotkań –„ Pracownicy wyrazili 
zgodę na zastosowanie ruchomego czasu pracy zgodnie z Regulaminem 
Pracy w EC pod warunkiem ustalenia na miesiąc z góry harmonogramu 
czasu pracy biura „ Ciekawostka- „Harmonogramy będą tworzone z 
uwzględnieniem potrzeb i wniosków poszczególnych Pracowników. 
Ustalono też , iż w ramach poszczególnych BOK to sami Pracownicy 
będą w pierwszej kolejności układali harmonogram” Ciekawe jak 
to będzie  w praktyce - kto pierwszy ten lepszy, czy w małych BOK-
ach dwuosobowych.  Podobno zmiana godzin pracy jest zgodna z obo-
wiązującym i uzgodnionym  Regulaminem Pracy.  Zarząd EC rozumie 
historyczne uwarunkowania  ( praca 7.00-15.00) jednakże specyfika 
działalności Enea Centrum wymaga zmian.  
Na koniec podkreślono „że wszystkie opisane działania podejmowa-
ne są zgodnie z prawem, a także z poszanowaniem indywidualnych 
potrzeb naszych Pracowników” 
Reprezentatywne Organizacje Związkowe dały czas na wycofanie się z 
podjętych działań w zakresie czasu pracy BOK do 12 czerwca 2015. 
Czekamy też na reakcję Państwowej Inspekcji,  Pracy Enea S.A. i Rady 
Nadzorczej Enea S.A.  do których też adresowaliśmy nasze stanowisko.  
Pełna treść odpowiedzi do uzyskania na naszej stronie-: 
Menu-Aktualności       

11.06.2016  Podsumowanie roku  
w grupie Enea. 

W Kozienicach  w komplecie stawili się  Prezesi i przedstawiciele Za-
rządów:  Enea S.A. ENEA Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Centrum, 
ENEA Trading oraz przedstawiciele strony społecznej. Agenda spotka-
nia przewidywała również obecność  Ministra Skarbu Włodzimierza 
Karpi ńskiego, ale minister właśnie podał się do dymisji. Głównym 
tematem wspólnego posiedzenia było podsumowanie roku w grupie 
Enea. 
Spotkanie rozpoczęło się od sympatycznej uroczystości związanej z 

otrzymaniem przez 
doradcę Zarządu ENEA 
S.A. Bogdana Klepasa 
Krzy ża  
Wolności i  
Solidarności.  
Laudację wygłosił pre-
zes Krzysztof  
Zamasz i następnie 
wręczył Bogdanowi  
Klepasowi również       
odznaczenie Zasłużony 
dla ENEA. 
 

          Od lewej; K.Zamasz, B.Klepas, P.Adamski                                                            
Prezes Krzysztof Zamasz przedstawił prezentację o sytuacji w  GK 
ENEA: - Struktura sprzedaży. -Modernizacja bloku  nr 7 w Kozieni-
cach. -Budowa bloku nr 11 (zaawansowanie 51%) 

Następnie  krótką prezentację o 
sytuacji finansowej grupy 
przedstawiła prezes  
Dalida Gepfert.( na zdjęciu 
obok ) 
W stosunku do ubiegłego roku : 
Przychody  + 7,7 %m 
EBITDA     + 14,8%, Zysk  
netto  + 25%. 

Swoją prezentację o sytuacji w polskiej energetyce i tzw. dekarboni-
zacji przedstawił Minister Leopold Gabryś. 
Dalej już tak sympatycznie nie było. Po pierwsze z prezentacji Pana 
Ministra wynikało, że przyj ęte również przez Polskę zobowiązania 
dotyczące ograniczenia emisji spalin spowodują, że w 2030 roku w 
zasadzie będziemy musieli zamknąć tą elektrownię. Na pytanie po co 
więc budujemy tu nowy blok  nie było odpowiedzi. 
Koledzy ze strony społecznej Kozienic poruszyli problem funduszu 
socjalnego i pracy w EC. 
Strona społeczna z pozostałych spółek grupy w zasadzie skupiła się 
w większości na tym co dzieje się w spółce Enea Centrum (CUW). 
Padały określenia o obozie pracy, o mdlejących pracownikach w pra-
cy, o nie zachowywaniu 11 godzinnych przerw,  o braku przerw 
śniadaniowych, o braku uzgodnień dotyczących czasu pracy w EC. I 
tak można byłoby jeszcze długo wymieniać. 
Prezes Zamasz zobowiązał Prezesa Gramatykę do rozpoczęcia  rozmów 
na wszystkie poruszone tematy. 

15.06.2015 Zawarto  
porozumienie płacowe w Enea Operator. 

W Poznaniu 
kontynuowa-
no rozmowy 
dotyczące 
ustalenia 
zasad polityki 
płacowej w 
Enea Opera-
tor w 2015 r. 
Jedyny obec-

ny na spotkaniu członek zarządu Marek Lel ątko podsumował dotych-
czasowe „negocjacje” płacowe w Operatorze, oraz krótko zrelacjonował 
zawarte porozumienia płacowe w Enea Wytwarzanie oraz Enea S.A. 
Następnie przedstawił nową propozycję rozdziału kwot pochodzących 
z optymalizacji kosztów oraz oszczędności na : materiałach, paliwie, 
nadgodzinach i kosztach eksploatacji JT.  Propozycja przedstawiała 
się następująco-premia efektywnościowa w trzech ratach: I-650 zł.
(wypłata w czerwcu),  II- 750 zł. (wypłata w grudniu), III-130 zł 
(wypłata w lutym 2016 r.) Druga i trzecia rata wypłacona byłaby 
pod warunkiem uzyskania zakładanych oszczędności. Wszystkie 
trzy raty nie miałyby wejść do bazy funduszu wynagrodzeń od ja-
kiej liczona jest premia roczna za 2015 r. 
W odpowiedzi strona społeczna stwierdziła, że nie neguje pomysłu wy-
płaty premii, ale chce przede wszystkim rozmawiać o podwyżce płac 
zasadniczych. 
Deflacja i argumenty w postaci maksymalizacji zysku miały nas 
przekonać do propozycji pracodawcy. Poprzez oszczędności możemy 
uzyskiwać fundusze na dalsze tak potrzebne inwestycje. Załodze przy 
okazji oszczędzania też miałoby coś skapnąć.  
Poruszyliśmy temat oszczędności na pracownikach w 2014 r. (32 mln. 
zł.)- dlaczego nikt się nimi z nami nie podzielił. A propos  inwestycji 
podaliśmy przykład topienia naszych oszczędności w inwestycje, któ-
re nigdy nie zostaną zrealizowane ( udziały w elektrowni jądrowej w 
budowie-16 mln. zł.). Pieniądze te służą do wypłacania 
„atomowych” zarobków członkom władz z nadania politycznego 
aktualnie rządzących.  
W odpowiedzi usłyszeliśmy, ze to jest polityka grupy Enea, a nie zarzą-
du Operatora. 

Rozmowy płacowe w Enea Operator. 
Kilkukrotne przerwy, nowe propozycje, konsultacje,  doprowadziły w 
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końcu do zawarcia porozumienia płacowego w Enea Operator.  
Zakłada ono: obligatoryjne podwyższenie płac zasadniczych o 50 zł. 
dla wszystkich Pracowników  będących w zatrudnieniu na dzień 
1.06.2015 r. Porozumienie wyczerpuje wszystkie oczekiwania  orga-
nizacji związkowych odnośnie wzrostu płac zasadniczych w 2015 r. 
Pozostawiono możliwość rozmów na temat wypłat jednorazowych w 
tym również ustalenie wysokości nagrody na Dzień Energetyka. 
Zbieżność efektów negocjacji Operatora, do tych w Enea S.A. jest 
„zupełnie przypadkowa”. Przecież Operator jest w pełni niezależ-
nym podmiotem, u którego w Radzie Nadzorczej zupełnie przypad-
kowo zasiada członek Zarządu Enea S.A. 

16.06.2015 O BOK-ach i płacach  
w Enea Centrum. 

W Poznaniu po raz kolejny  strona społeczna GK ENEA spotkała się z 
zarządem ENEA Centrum, by kontynuować rozmowy w dwóch obsza-
rach: 
-Pierwszy obszar dotyczył godzin otwarcia Biur Obsługi Klienta .  

Propozycje zmian godzin otwarcia BOK-ów 
W tym spotkaniu dodatkowo uczestniczył członek zarządu ENEA SA- 
Grzegorz Kinelski. Na wstępie prezes ENEA Centrum  Michał Grama-
tyka przypomniał zebranym przebieg poprzednich spotkań , przypo-
mniał argumenty  jakimi kieruje si ę zarząd dążąc do jednakowych 
godzin otwarcia BOK-ów   we wszystkich oddziałach ( od pn. do pt. 
w godzinach 9-17). Strona społeczna nie zgadza się  takie rozwiąza-
nie . Przedstawiona propozycja zarządu nie do końca jest wyjściem 
naprzeciw potrzebom klientów , a na domiar złego zupełnie zakłóci 
tryb funkcjonowania życia rodzinnego pracowników zatrudnionych 
w BOK-ach . Jednak widząc potrzebę ujednolicenia godzin otwarcia 
BOK-ów strona społeczna zaproponowała by  dwa maksymalnie trzy 
dni w tygodniu BOK-i były otwarte po godzinie 16 . W toku dalszych 
rozmów uzgodniono , że BOK-i będą otwarte w poniedziałek i 
czwartek w godz. 8-17 , a wtorek –środę- piątek w godz. 8-16.  

Uczestnicy rozmów w Enea Centrum 
W trakcie dalszego przebiegu spotkania strona społeczna zgłosiła zarzą-
dowi nst. problemy występujące w BOK-ach :-praca w godzina nad-
liczbowych , których się nie rejestruje , nadmiar obowiązków jakimi 
są obciążani pracownicy (dodatkowe prowadzenie statystyk ) proble-
my z utrzymaniem standardów obsługi klienta (braki kadrowe) , 
szczególnie w małych BOK-ach, obsługa umów zgodnościowych 
(kompetencje), problemy jakie mogą i wystąpią w BOK Gorzów w 
czasie wizualizacji biura, zbyt mała ilości trenerów przeszkolonych 
do przekazywania wiedzy następnym pracownikom z zakresu nowo 
wprowadzanych narzędzi informatycznych. Zarząd obiecał w trybie 
pilnym zdiagnozuje przedstawione problemy celem ich eliminacji.   

-Drugi obszar dotyczył polityki płacowej w Sp. ENEA Centrum . 
Zarząd  ponowił propozycję  z ostatniego zebrania tz. uzgodnienia pre-
mii oszczędnościowej .  Strona społeczna nie odrzuca propozycji zarzą-
du ale informuje , że rozmowy na temat premiowania pracowników to 
temat na odrębnego spotkania , a tym czasem priorytetem jest  pod-
wyżka płac zasadniczych dla pracowników EC. 
W toku dalszej dyskusji i negocjacji strony uzgodniły , wzrost  płac 
zasadniczych w EC o  50 zł na etat podobnie jak w ENEA SA i 
ENEA Operator. ( Zupełny przypadek) 

16.06.2015 Nie tylko o płacach  
w Enea Serwis. 

W  Siedzibie zarządu  Enea S.A przy ul. Góreckiej w Poznaniu spotkały 
się strony dialogu społecznego w Enea Serwis . Zarząd Enea Serwis 
reprezentowany był przez  prezesa Stęchłego oraz pani prezes d/s 
Ekonomicznych  Wieczorek. Po przywitaniu gości zostały udzielone 
odpowiedzi na pytania strony społecznej zadane na ostatnim spotkaniu a 
dotyczyły : 
- sposobu naliczania premii rocznej w ostatnich trzech latach (fundusz 
osobowy i bezosobowy)   
- zasad użytkowania samochodów służbowych (sprawa dotyczyła 
oddziału Leszno) 
- Instrukcji w zakresie wydawania napojów 
- program zharmonizowania i ujednolicenia etatów oraz zakresu 
obowiązków oraz odzieży roboczej, środków ochrony osobistej oraz 
godzin pracy  (pracodawca zaprosił do rozmów wyznaczone 
przez  stronę społeczną osoby oraz ustalił termin zakończenia prac -
koniec sierpnia  ) 
- podjęty został temat pracownic sprzątających w Szczecinie. Prezes 
Stęchły osobiście spotkał się z w/w osobami i zaproponował kilka moż-
liwych  rozwiązań . Panie miały czas do 19.06.2015 aby wybrać najbar-
dziej im odpowiadające. 
  Następnie został poruszony główny temat  spotkania czyli wzrostu 
wynagrodzeń pracownikom spółki . Pracodawca cały czas upiera się 
na wypłacie jednorazowej premii z tytułu oszczędności i ze względu 
na sytuację spółki i wysoką podwyżkę w ubiegłym roku nie widzi moż-
liwości zgodzenia się na propozycję strony społecznej .  

Po negocja-
cjach zapro-
ponował 10 
zł ....  
następ-
nie  12.50  
a na koniec  
spotkania  
20 zł  .  
 
 

Przedstawiciele Pracowników  nie zgodzili się z taką propozycją,  
wiec … rokowania trwają dalej .  

16-17.06.2015 Obradowała  
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. 

Po raz pierwszy w 35-letniej historii Związku posiedzenie Komisji Kra-
jowej (KK) odbyło się  w Toruniu. 
Minutą ciszy członkowie KK uczcili tragicznie zmarłych w katastro-
fie w kopalni Wujek górników, których ciała odnaleziono po  
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dwumiesięcznej akcji ratowniczej.  Obrady rozpoczęła modlitwa, 
którą poprowadził proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Górsku ks. Stanisław Pyzik. Po nim głos zabrał prezydent Torunia 
Michał Zalewski, gość pierwszej części spotkania. Przypomniał, że 35 
lat temu także w Toruniu aktywnie powstawała „Solidarność”.  

Pożegnanie Zbigniewa Kruszyńskiego 
W dalszej części odbyło się uroczyste zaprzysiężenie nowego szefa 
Sekretariatu Rolnictwa i członka Komisji Krajowej D ariusza Łąc-
kiego oraz pożegnanie przechodzącego na emeryturę Zbigniewa 
Kruszyńskiego, wieloletniego kierownika Działu Polityki Społecznej 
Komisji Krajowej. 
Przewodniczący Piotr Duda odczytał również list od prezydenta elekta 
Andrzeja Dudy, w którym prezydent dziękując za wsparcie po raz kolej-
ny deklarował zamiar realizacji porozumienia zawartego z 
"Solidarnością". - To cel w procesie rozwoju naszego państwa, cel do 
którego będę dążył i który pragnę realizować. 

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podczas obrad. 
Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu 
zebrania: 
1.Przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń KK. 
2.Wysłuchano relacji z prac Prezydium oraz zespołów KK. 
3. Przedstawiono program obchodów XXXV-lecia związku. 
4.Rozpatrzono odwołanie Krajowej Sekcji Nauki oraz  podjęto 
uchwałę o pokryciu kosztów organizacji protestów związku. 
5.Przejęto wzór elektronicznej deklaracji związku. 
6. Przyjęto regulamin funkcjonowania NSZZ Solidarność w Radzie 
dialogu Społecznego, oraz wybrano przedstawicieli związku do Rady. 
7.Przyjęto stanowisko ws bezpieczeństwa w portach lotniczych. 
8. Zawieszono Pogotowie Strajkowe w całym kraju. 
9.Wysłuchano relacji z prac Regionów i Sekretariatów Branżowych. 

 
W drugim dniu posiedzenia członko-
wie KK złożyli kwiaty pod toru ń-
skim pomnikiem patrona 
„Solidarności” bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki. Później zwiedzali Centrum 
Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerze-
go Popiełuszki w Górsku prowadzone 
przez ks. Stanisława Pyzika – gościa 
pierwszego dnia obrad. 
Górsk to niewielka miejscowość na 
trasie z Bydgoszczy do Torunia, na 
której został porwany i pobity kapelan 

„Solidarności”. Pod krzyżem, upamiętniającym to miejsce, członkowie 
KK odmówili modlitwę w intencji kanonizacji błogosławionego. 

17.06.2015r.Spotkanie Zarządów Kas  
Zapomogowo-Pożyczkowych.  

W Poznaniu spotkały się Zarządy Kas Zapomogowo-Pożyczkowych 
dotychczas funkcjonujących w grupie Enea. Celem spotkania było wy-
pracowanie  rozwiązań dostosowujących działalność kas do obowiązują-
cego prawa.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 
grudnia 1992r. w jednym zakładzie pracy może działać tylko jedna 
PKZP. Na spotkaniu ustalono, że wszystkie działające Kasy połączą 
się w jedną Mi ędzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową 
(MKZP) zachowując swoją autonomiczność.  Powstaną  Oddziały Kasy 
na bazie dziś obowiązujących Kas z własną obsługą i Zarządami, które 
pozostaną niezależne i jak do tej pory będą same rozporządzać środkami 
Kasy. Ujednolicona będzie jedynie księgowość, sprawozdawczość i 
wypracowane zostaną wspólne druki.  Termin wprowadzenia zmian 
przewidziano na 01.01.2016r. Wypracowany model  i harmonogram 

połączenia ma być przedstawiony Pracodawcy w ciągu miesiąca.  

19-21.06.015 Weekend  
nad morzem  

 z „Solidarnością”. 
Jak co roku przed sezonem urlopowym Or-
ganizacja Podzakładowa NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. była organizatorem 
„wypadu nad morze” czyli wyjazdu ro-
dzinnego do Pobierowa. Niestety w tym 
roku pogoda nas nie rozpieszczała, chwil 

słonecznych było jak na lekarstwo. Na całe szczęście infrastruktura 
Pensjonatu Pisz pozwalała zapomnieć o deszczowej aurze. Organizato-
rzy  zadbali ,żeby nikt się nudził podczas pobytu nad morzem. Dla do-
rosłych była zabawa taneczna, a dla sporej grupki naszych milusiń-
skich przygotowano  gry i zabawy na świeżym powietrzu (deszczowa 
aura zmusiła nas do dokończenia konkurencji pod wiatą). 
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Konkurencje sprawnościowe dla dzieci. 
 Nagrody i  upominki  przygotowane przez organizatorów sprawiły 
wiele radości dzieciom , szczególnie tym najmłodszym. Dla trochę 
starszych był turniej w tenisa stołowego , piłkarzy-
ków,  boule.  Dodatkowo można było skorzystać z kortu tenisowego, 
bilarda, sauny, basenu, siłowni oraz wycieczek rowerowych. Ci naj-
bardziej zahartowani skorzystali też z kąpieli w Bałtyku. Jak widać z 
powyższej relacji, nikt się nie nudził. 

Turniej w Boule. 
Gospodarze Pensjonatu  zadbali o to  ,żeby nikt nie chodził głodny a 
ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i tam  troszeczkę nam 
przybyło. Kończąc „Weekend z Solidarnością” wszyscy byli zgodni: 
za szybko i za krótko, żeby odreagować stresy , które serwują nam 
ostatnio pracodawcy w grupie Enea. Niektórzy już umawiali się za 
rok na dłuższy pobyt nad polskim morzem.  
Więcej zdjęć na  naszej stronie: Menu-Aktualności. 

23.06.2015 Obradował ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarzą-
du Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ Solidarność (ZR G).  

Członkowie ZR G podczas obrad. 
Tematyka spotkania:1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posie-
dzenia ZR G- 12.05.2015 r. 2.Wysłuchano informacji o kolejnej kaden-
cji ławników(można jeszcze zgłaszać kandydatów na ławników). 
3.Pozytywnie rozpatrzono odwołanie od decyzji organizacji związkowej 
w ZUS Gorzów Wlkp. 4.Przejęto stanowisko-protest, przeciwko od-

wołaniu Dyrektora Oddziału IPN w Szczecinie. 5.Wysłuchano infor-
macji o nowo tworzonych organizacjach związkowych. 6.Zapoznano się 
z wnioskiem o nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp. 
7.Sprawy organizacyjne związane z Okolicznościowym Zjazdem Dele-
gatów -28.08.2015-Długie.  8. Obchody XXXV-lecia związku- kalen-
darz imprez: 28.08.2015 Turniej piłki nożnej i siatkowej, 29.08.2015 
Bieg Solidarności, 30.08.2015- Msza święta-Katedra Gorzowska, 
30.08.2015- Akademia-Filharmonia. 9.Podsumowano współpracę z 
Państwową Inspekcją Pracy. 10. Wysłuchano relacji z wydarzeń jakie 
miały miejsce od ostatniego zebrania:-KK w Toruniu,- Szkolenia związ-
kowe (SIP, uprawnienia emerytalne),-Współpraca przygraniczna- spo-
tkanie związkowców w Sulęcinie,- Turniej piłki siatkowej w Sulęcinie. 
11. Informacja o sytuacji w zakładach pracy Regionu:- Szpital w Ko-
strzynie- po 7 latach udało się wyegzekwować zaległe wynagrodze-
nia, - PWiK- zmiany we władzach spółki, -sprawy płacowe- relacja z 
rozmów na temat ustalenia płacy minimalnej na 2016 r,  bardzo symbo-
liczne podwyżki w kilku zakładach w tym w Enea. 12.Ankiety informa-
cyjne Komisji Zakładowych -prośba o pilne przesłanie do ZR G. 

25.06.2015 Brak porozumienia płacowego  
w Enea Serwis. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia zasad polityki 
płacowej w Enea Serwis w 2015 r. Wbrew wcześniejszym przewidywa-
niom sytuacja spółki jest dobra dlatego zarząd złożył propozycję pod-
wyższenia od lipca 2015 r. płacy zasadniczej o 20 zł. oraz wypłatę 
premii jednorazowej wysokości 30 zł. Strona społeczna po kolejnym 
powtórzeniu argumentów przemawiających za większą podwyżką 
( znaczne zwiększenie wydajności- kolejne edycje PDO) i zapropono-
wała podwyżkę płac zasadniczych o 60 zł. W odpowiedzi usłyszeli-
śmy : „ pełen szacunek i ukłon dla Pracowników za ich ciężką i pra-
cę” oraz dostaliśmy kolejną propozycję podwyżek -20 zł do zasadni-
czej i 40 zł jednorazowej premii. Składanie takich propozycji jest 
obraźliwe w stosunku do Pracowników, „szacunki i ukłony” najle-
piej widać po takich propozycjach. Po dwóch godzinach „negocjacji” 
strony doszły do muru, poza ,który żadna ze stron nie chciała już pójść 
dalej. Pracodawca:- 20 zł. do zasadniczej i 80 zł premii jednorazo-
wej, strona związkowa:- 55 zł do zasadniczej od lipca 2015 r.  

Na tym zakończono kolejną rundę rozmów płacowych w Enea Serwis. 
Stronie związkowej nie pozostaje nic innego jak zgłoszenie żądania i 
wejście w płacowy spór zbiorowy.  
Spór prowadzony w wakacje, tego jeszcze w Enea nie było… 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Personel sprzątający. Zarząd wprowadził w błąd stronę społeczną 
informując, że Operator ze Szczecina nie przedłużył umowy na sprząta-
nie swojej siedziby . Z informacji uzyskanych przez stronę związkową 
wynika, że Enea Serwis nie złożyła oferty na sprzątanie w  siedziby 
Operatora. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że prowadzone były rozmowy z 
Operatorem z których wynikało, że nie ma sensu składać oferty. Z fak-
tów wynika, że zarząd podjął decyzję o zaniechaniu tej działalności. 
Strona związkowa zadała pytanie:-Jakie są plany w stosunku do 11 osób 
zajmujących się tą działalnością. Odp. Pracownikom przedstawiono trzy 
propozycje: 1. –PDO, 2.-przekwalifikowanie na inkasentów, - 
3.złożenie własnej firmy-samozatrudnienie. Przekazano nam informa-
cję, że 8 osób złożyło ofertę skorzystania z PDO, jedna przebywa na 
urlopie wychowawczym. Z informacji uzyskanej przez stronę związko-
wą wynika, że niektóre osoby dostały wypowiedzenia. Pracodawca nic 
na ten temat nie wie.  Kolejną sprawą  podchodzącą pod odpowiedzial-
ność karną za ujawnienie chronionych  danych osobowych, jest udostęp-
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nienie list pracowników wraz z telefonami podmiotom zewnętrznym. 
Pracownikom tym telefonicznie składane są oferty pracy w firmie sprzą-
tającej. Zarząd sprawdzi zaistniałą sytuację. 

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis 
2.Dodatki za prowadzenie pojazdów- nierówne traktowanie pracowni-
ków. Została zrobiona analiza wypłacania takich dodatków, wnioski z 
analizy zostaną przekazane na zespole roboczym. 
3.Opieka medyczna dla Pracowników ES w placówkach MSW. Za-
rząd otrzymał ofertę z MSW, ustosunkuje się do niej po wakacjach. 
4.Umowy śmieciowe. Temat w Oddziale w Zielonej Górze nadal aktu-
alny. Sprawa miała być załatwiona ( umowy o pracę). Temat do wyja-
śnienia. 
5.Umowy na czas określony. Pracownikom , którzy pracują już kilka 
lat na umowach na czas określony i kończy im się czasokres na jaki 
zostały zawarte , proponuje się  kolejne umowy na czas określony. Jest 
to niezgodne z zapisami ZUZP. Zarząd podejmując takie decyzje kieruje 
się wewnętrznym regulaminem zatrudniania, przyjętym przez poprzedni 
zarząd. ZUZP jest ważniejszym dokumentem od regulaminu zarządu. 
Temat do sprawdzenia. 
6.Zespół problemowy, kiedy zakończy prace i przygotuje materiał dla 
stron? Zespól będzie pracował do końca sierpnia i wtedy przygotuje 
projekty dokumentów. Tematy jakimi będzie się zajmował zespół: - 
Regulamin Pracy, -Taryfikator kwalifikacyjny, - Wart ościowanie 
stanowisk, -Tabela płac zasadniczych, - Dodatek za prowadzenie 
pojazdów. 

25.06.2015 Porozumienie płacowe  
w Enea Pomiary. 

Uczestnicy rozmów płacowych w Enea Pomiary 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy płacowe w Enea Pomiary. Zgod-
nie z ustaleniami z poprzedniego spotkania zespół roboczy przygotował 
propozycję podwyżek płac zasadniczych dla najniżej zarabiających. 
Pracodawca zaprezentował efekty prac zespołu- propozycja podwyż-
szenia płacy zasadniczych dla 33 osób najniżej zarabiających ( od 30
-200 zł). oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości 200 zł dla 
wszystkich zatrudnionych w spółce. Po krótkich negocjacjach przyj ę-
to propozycję podwyżek płac zasadniczych dla najniżej zarabiają-
cych oraz ustalono wysokość jednorazowej nagrody w wysokości 
250 zł. Nagroda ta zostanie wypłacona razem w wynagrodzeniem za 
czerwiec. 

 

25.06.2015 Rocznica strajków  
z Czerwca 1976 r. 

Wydarzenia czerwcowe 1976, żywiołowe strajki i protesty robotników 
związane ze zmianą polityki gospodarczej PRL i zamierzaną drastyczną 
podwyżką cen żywności (średnio o 70%).  25 czerwca 1976 r. informa-
cja o podwyżkach  pojawia się w prasie. Strajkowało 97 zakładów, 
m.in. w Radomiu, Ursusie i Płocku. Rząd PRL ukrył przed opinią pu-
bliczną fakt wybuchu zamieszek, nazywając je „drobnymi, chuligań-
skimi wybrykami”. Mimo to, szybko wycofał się z zapowiadanych pod-
wyżek, w lęku przed rozszerzeniem się protestów na cały kraj i zapropo-
nował rozpoczęcie „szerokich konsultacji społecznych na temat podwy-
żek cen i trudnościach w zaopatrzeniu”. Równolegle przeprowadzono 
szybką, brutalną pacyfikację strajków, nadal utrzymując że były to tylko 
chuligańskie wybryki. W Radomiu okradziono i zdemolowano ponad 
100 sklepów. W Ursusie rozkręcono szyny na międzynarodowej linii 
kolejowej. Oddziały Milicji były celowo nie wyposażone w broń palną. 
Edward Gierek wydał zalecenia traktujące użycie milicji przeciwko 
robotnikom jako ostateczność. Tak też się stało, zwlekano z użyciem 
ZOMO do chwili, gdy podpalono Komitet Wojewódzki PZPR.  

Według raportu sporządzonego przez MSW na potrzeby Biura Poli-
tycznego na terenie 12 województw zastrajkowało 112 zakładów, w 
strajkach uczestniczyło ponad 80 tysięcy osób (w tym 20 800 w Rado-
miu i 14 200 w Ursusie)  
Protesty zostały brutalnie stłumione przez oddziały MO, ZOMO i SB. 
Aresztowano kilka tysięcy (często przypadkowych) osób, następnie ska-
zywanych na kary więzienia, grzywny, zwalnianych dyscyplinarnie z 
pracy (bez możliwości uzyskania następnego zatrudnienia). 
Pomocy represjonowanym (prawnej podczas procesów sądowych, finan-
sowej usuwanym z pracy, skazanym na kary grzywny) udzielali przed-

stawiciele opozycyjnych środowisk inteligenckich. 
Wydarzenia czerwcowe legły u podstaw powstania 
Komitetu Obrony Robotników (KOR). 
Następstwem tych wydarzeń było między innymi  
wprowadzenie w lipcu 1976 r. kartek na cukier. 
Później  rozszerzano je na inne artykuły żywnościo-
we ,używki, chemię gospodarczą oraz obuwie. 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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26.06.2015 Prezes K. Zamasz 
 odznaczony KRZYŻEM  

KAWALERSKIM ORDERU 
ODRODZENIA POLSKI 

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 
prezydent wręczył odznaczenia państwowe oso-
bom, które przyczyniły się do powstania Mu-
zeum Historii Żydów Polskich oraz zasłużonym 
mecenasom kultury i dziedzictwa narodowego.  
Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył 

milionera, Jana Kulczyka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Ustępujący prezydent przyznał mu to wyróżnienie za 
"wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowa-
nia polskiej kultury i dziedzictwa narodowego". Order trafił rów-
nież do Andrzeja 
 Klesyka - prezesa zarządu PZU.  Jak wynika z akt śledztwa ws. afery 
taśmowego, obydwaj panowie zostali nagrani w warszawskich re-
stauracjach. 

Dziękując  mecenasom kultury, Bronisław Komorowski podkreślał, że 
zwraca się do "   ludzi przedsiębiorczych, którzy bądź z pieniędzy wła-
snych przedsiębiorstw albo wykorzystując możliwości, które dało im 
kierowanie wielkimi przedsięwzięciami gospodarczymi, albo wprost 
sięgając do własnej kieszeni zbliżają nas do (...) wzorców świata za-
chodniego, gdzie obok siebie jest mecenat państwowy, jest mecenat 
społeczny i jest ten prywatny. 
Wśród 13 odznaczonych osób znaleźli się również prezes Enea S.A. 
Krzysztof Zamasz, oraz prezes PGE Marek Woszczyk, którzy „Za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania 
polskiej kultury i dziedzictwa narodowego” otrzymali Krzyż Kawaler-
ski Odrodzenia Polski.  
Panowie prezesi też znajdują się na liście podsłuchanych. 

Pierwszy z prawej  prezes Enea S.A.—Krzysztof Zamasz 

28.06.2015 Rocznica  
Poznańskiego Czerwca 1956 

Poznański czerwiec 1956, pierwszy w PRL strajk generalny i demon-
stracje uliczne w Poznaniu rozpoczęte 28 VI 1956. Strajk wybuchł w 
Zakładach im. H. Cegielskiego (w latach 1949-1956 Zakłady im. J.W. 
Stalina) z powodu wycofania się władz państwowych z wcześniej przy-
jętych zobowiązań (zmiany systemu płac akordowych i organizacji 
pracy, zwrotu bezprawnie pobranego podatku od wynagrodzeń najlep-
szych robotników). 
Rankiem 28 czerwca ok. 100 tys. osób wyszło na ulice, demonstrując 
pod hasłem Chleba i wolności. Zajmowano gmachy publiczne, rozbito 
więzienie, podjęto próbę opanowania siedziby Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Na wieść o rozruchach Biuro Polityczne 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) 
wysłało do Poznania swoich przedstawicieli (J. Cyrankiewicza, E. Gier-
ka, W. Kłosiewicza, J. Morawskiego) i podjęło decyzję o stłumieniu 
wystąpień siłą. Do miasta wkroczyły liczące ponad 10 tys. oddziały 
wojska i Korpusu Bezpieczeństwa dowodzone przez generała S. Popław-
skiego. 

Pacyfikacja miasta trwała do 29 czerwca. W trakcie wydarzeń czerwco-
wych zginęło ponad 70 osób, kilkaset zostało rannych, prawie 700 
aresztowano. Poznański czerwiec zaostrzył walkę frakcyjną w PZPR, 
jak również spowodował wstrząs w społeczeństwie, do którego mimo 
blokady mia-
sta i cenzury 
docierały 
informacje o 
faktycznym 
przebiegu 
tych wyda-

rzeń. 

 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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POZNAJ SWOJE PRAWA 
=========================================================================== 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 
NAGRODA NA DZIEŃ ENERGETYKA 

Art. 30 
1.Z okazji Dnia Energetyka pracownik otrzymuje nagrodę 
pieniężną z zastrzeżeniem ust. 2. 
2.Jeżeli w aktach osobowych pracownika jest zapis o zastoso-
waniu kary porządkowej decyzję o przyznaniu nagrody po-
dejmuje pracodawca. 
3.Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niż 25% 
średniego wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w 
ENEA. 
4.Wypłatę dokonuje się pracownikowi, który był zatrudniony 
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość 
jest nadal w zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieżące-
go, w którym dokonuje się wypłaty nagrody. 
5.Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszyst-
kich uprawnionych pracowników proporcjonalne do  
wymiaru etatu. 
=================================================================================================================== 

PRZEGLĄD PRASY 
Kapitalny przewał emerytalny: w ciągu 5 lat władza 
obniżyła ludziom emerytury o połowę! 
W kontekście dokonań emerytalnych ekipy PO-PSL przeważnie mówi 
się tylko o podwyższeniu wieku emerytalnego oraz skoku na oszczędno-
ści zgromadzone w OFE. Zapomina się jednak o pierwszym, 
"epokowym dokonaniu" ekipy Tuska, to jest o obniżeniu w ciągu 5 lat 
wypłacanych emerytur niemal o połowę! Wszystko przez wprowa-
dzoną w 2009 roku kapitałową formuł ę obliczania świadczeń emery-
talnych z ZUS.  
Na początek trochę historii - 21 listopada 2008 r. ekipa Tuska uchwaliła 
w Sejmie nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, która wprowa-
dziła w życie tzw. kapitałową formułę obliczania świadczeń emerytal-
nych z ZUS (zamiast solidarnościowej). W praktyce oznaczało to, że 
wysokość wypłacanej emerytury miała zależeć od ilości zgromadzonego 
- za pośrednictwem składek emerytalnych - kapitału, według następują-
cego algorytmu:  
Całkowita kwota zebranego kapitału : 216 miesięcy* = miesięczna 
kwota brutto emerytury  
*Ekipa Tuska przyj ęła, że przeciętny polski emeryt na emerytu-
rze  przeżyje 216 miesięcy, tj. 18 lat  
Przed nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach obowiązywała tzw. 
solidarnościowa formuła obliczania świadczeń emerytalnych. Dzięki 
niej osoba, która osiągała wiek emerytalny mogła liczyć na emeryturę 
w wysokości około 60 proc. ostatniej pensji. Niestety od 1 stycznia 
2009 roku zaczęła obowiązywać formuła kapitałowa i dla większości 
Polaków osiągnięcie wysokości emerytury na poziomie 60 proc. 
ostatniego wynagrodzenia stało się zupełnie nierealne. Okazało się 
bowiem, że emerytury kapitałowe oznaczały drastyczny spadek wypła-
canych świadczeń. Eksperci mnożyli przykłady: je śli kto ś przez 35 
lat zarabiał równowartość dzisiejszych 2,5 tys. zł miesięcznie, to na 
koncie w ZUS uzbierał prawie 205 tys. zł. Łatwo można wyliczyć, że 
otrzyma za to 766 zł netto emerytury, czyli jedynie 1/3 wysokości 
ostatniego wynagrodzenia.    
Aby ograniczyć negatywny wydźwięk zmian i uśpić nastroje spo-
łeczne ekipa Tuska podjęła ponadto decyzje, aby przez 4 kolejne 
lata podnosić stopniowo (o 20 proc. rocznie) udział formuły kapita-
łowej kosztem formuły solidarnościowej przy wyliczaniu wysokości 
świadczenia dla osób urodzonych po 1953 roku, które postanowiły 
przejść na emeryturę. Efekty powyższych zmian są katastrofalne - we-
dług danych ZUS w 2013 roku przeciętna emerytura przyznawana we-
dług formuły solidarnościowej (osoby urodzone w 1953 roku i wcze-
śniej) wynosiła 3036 zł brutto. Z kolei przeciętna emerytura przy-
znawana według formuły kapitałowej (osoby urodzone powyżej 
1953 roku) wyniosła jedynie 1856 zł brutto. Różnica między przecięt-

ną emeryturą wyliczaną według starych zasad, a przeciętną emeryturą 
wyliczaną według nowych zasad wynosiła zatem aż 1180 zł. W tym 
roku różnica będzie jeszcze większa. Wielki przewał Tuska, na który 
niewielu zwraca uwagę. Warto o tym wspominać w kontekście 
"osiągnięć" tej ekipy. 
=================================================== 

Prawie 7 mln Polaków żyje za mniej niż  
700 zł, a 3 mln w skrajnej biedzie 

Politycy debatują o podnoszeniu pensji minimalnej i chwalą się tym, że 
od 2016 r. wyniesie ona 1850 zł brutto, czyli w praktyce 1355 zł na 
rękę. To nadal pensja głodowa patrząc na dane GUS, które pokazują, 
że 2,8 mln Polaków żyje w skrajnej biedzie, czyli za mniej niż 550 zł. 
A 6,5 mln osób w Polsce na życie ma mniej niż 700 zł.  
Rząd zaprezentował zmiany w prawie, które spowodują wzrost płacy 
minimalnej o 69 zł netto. Łączne koszty pracodawców wzrosną real-
nie o 123 zł. Dzięki temu pracodawca w ciągu roku za jednego pracow-
nika odprowadzi ok. 600 zł podatków i składek więcej. Dlatego na pod-
wyżce w większym stopniu skorzysta sektor finansów publicznych niż 
sami zatrudnieni za minimalną stawkę. 
Przypomnijmy, że średni dochód na Polaka to 1340 zł netto, a pol-
skie rodziny mają do dyspozycji 3764 zł netto w miesiącu. To mniej 
niż tysiąc euro. Dla porównania nasi zachodni sąsiedzi od tego roku 
podnieśli godzinową stawkę minimalną do 8,5 euro. Zatem najsła-
biej wykwalifikowanym pracownikom daje to pensję rzędu 1400 
euro, czyli ok. 5,5 tys. zł brutto. 
Według standardów Unii Europejskiej za granicę ubóstwa przyjmuje 
się dochód wynoszący 60 proc. mediany zarobków w danym kraju. 
Jak podaje bankier.pl w Polsce będzie to 1335 zł netto miesięcznie, a 
u naszych zachodnich sąsiadów ok. 1250 euro, czyli ok. 5 tys. zł. 
Dlatego inaczej postrzega się biedę w Polsce, a inaczej na Zachodzie. W 
naszym kraju za osobę ubogą uznają się człowieka, którego nie stać na 
najtańszy rower, a wakacje spędza w domu. Z kolei na Zachodzie bied-
nym nazwiemy osobę, którą nie stać na wakacje w ciepłych krajach lub 
na nowe auto. 
W Polsce rozróżniamy dwa rodzaje biedy. Skrajna to taka w której człowiek 
nie jest w stanie zapewnić sobie przetrwania biologicznego. W przypadku 
drugiej – relatywnej, człowiek dysponuje środkami na zakup żywności, 
ubrań, opłacenia mieszkania czy uczestniczenia w życiu społeczno-
kulturalnym, ale nie jest w stanie pojechać na wakacje i każdy niespodziewa-
ny wydatek (np. poważniejsza choroba) skazuje człowieka na zaciąganie 
długów. Dlatego ekonomiści operują dwiema kwotami dochodów. 
Pierwsza to minimum egzystencji, czyli wartość dochodu, poniżej której czło-
wiek po prostu traci zdrowie - 550 zł (ale różni się jednak ze względu na liczbę 
osób w gospodarstwie domowym, miejsce zamieszkania czy nawet wiek). Druga 
wartość to minimum socjalne - poniżej tej kwoty człowiek ma ograniczony 
udział w życiu kulturalno-społecznym, nie jeździ na wakacje, nie chodzi do 
kina, nie kupuje nowych ubrań. Obecnie wynosi ona ok. 1200 zł i jak podaje 
bankier.pl, też jest różna w zależności od liczby członków gospodarstwa 
domowego, miejsca zamieszkania, wieku itp. 
=================================================== 

Polacy zarabiają jak w trzecim świecie 
Dość kolonializmu – wołał na Węgrzech Wiktor Orban. Czas, by i u nas władza 
zaczęła tak samo działać. Wyliczenia, jakie pokazywał ostatnio amerykański 
Bloomberg nie pozostawiają złudzeń – po 20 latach kapitalizmu, polski pra-
cownik zarabia jak w trzecim świecie. W tym zestawieniu tylko ciężko pracu-
jący Filipi ńczyk zarabia dziennie mniej niż Polak. 
Amerykański serwis finansowy Bloomberg przygotował zestawienie godzinowej 
stawki za pracę na podstawie średnich miesięcznych zarobków. Znalazła się w 
nim także Polska. Jak wypadliśmy? Według wyliczeń, polskich zarobków mogli-
by pozazdrościć jedynie Filipińczycy, którzy zamknęli ranking tuż za Polską na 
ostatnim, 30. miejscu.  
Nasze zarobki wydają się być żenująco niskie, gdy porównujemy je z innymi 
krajami. Średnia stawka godzinowa w Polsce, to ok. 25 zł. Dla porównania 
liderzy rankingu – Szwajcarzy zarabiają średnio ponad 180 zł na godzinę. 
Niemcy – 144 zł., a Francuzi – 125 zł. Niestety blado wypadamy także na tle 
mniej rozwini ętych krajów. Wi ęcej od nas zarabiają Węgrzy, Słowacy czy 
Czesi – kolejno 28, 35,5 i 37,5 zł. na godzinę. 
Nasza stawka wzbudza zazdrość tylko jednego państwa wymienionego 
w rankingu – Filipin. Tam pracownik otrzymuje średnio 7 zł za go-
dzinę pracy. Jednak aspirując do jednego z najważniejszych państw w 
Europie wolelibyśmy porównywać nasze zarobki z Niemcami, czy 
Szwajcarami, a nie azjatyckim państwem wyspiarskim. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

 Lekcja wychowania obywatelskiego. 
Pani pyta w szkole dzieci: - na kogo byście głosowali w wyborach parlamen-
tarnych, gdybyście mieli takie prawo? 
1. Kto by głosował na PO- las rąk, cała klasa podnosi grzecznie rączki. 
2.Kto głosowałby na PiS-Jasiu nieśmiało podniósł swoja rączkę. Pani zacieka-
wiona, pyta Jasia: -a dlaczego byś głosował na PiS. Odp.:- bo moja mama głosu-
je na PiS, tata głosuje na PiS i brat też głosuje na PiS, więc i ja zagłosował-
bym na PiS. 
Ależ dziecko, nie zawsze należy naśladować rodziców. Posłuchaj: jakby twój 
ojciec był pijakiem, mama prostytutka, a brat złodziejem, to co byś wtedy 
zrobił.              Jasiu po zastanowieniu odpowiada:                              - wtedy 
zagłosowałbym a Platformę Obywatelską.   

ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.    

2.06.1997 JP II i Jerzy Płóciennik (naszym Duszpasterz 2.06.1997 JP II i Jerzy Płóciennik (naszym Duszpasterz 2.06.1997 JP II i Jerzy Płóciennik (naszym Duszpasterz ---zmarł 29.10.2007 r. )zmarł 29.10.2007 r. )zmarł 29.10.2007 r. )   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    
   

GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP.GORZÓW WLKP. ---MOJE MIASTOMOJE MIASTOMOJE MIASTO    

Landsberg Landsberg Landsberg –––Dworzec kolejowyDworzec kolejowyDworzec kolejowy   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    
   

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-15,40  zł  wartość akcji Enea 29.06..2015 r.  godz.14,47 
-7 mln Polaków żyje za mniej niż 700 zł, a 3 mln żyje w skrajnej  
               biedzie. 
 - 25 zł –to średnia stawka godzinowa w Polsce, tDla porównania  – 
Szwajcarzy zarabiają średnio ponad 180 zł na godzinę. Niemcy – 
144 zł., a Francuzi – 125 zł. Niestety blado wypadamy także na tle 
mniej rozwiniętych krajów. Więcej od nas zarabiają Węgrzy, Słowacy 
czy Czesi – kolejno 28, 35,5 i 37,5 zł. na godzinę. 
-15,34 mld. zł. tyle wyniósł  zysk sektora bankowego w Polsce od I-
XI 2014 r. ( jest to o prawie 9 % więcej niż w 2013 r.) 
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