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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
30.06.2015 Zmiany w składzie  

Rady Nadzorczej Enei  

W związku z upływem kadencji obecnej rady nadzorczej Enei z dniem 1 
lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w spra-
wie zmian w jej składzie. W nowej RN Enei pojawią się trzy nowe twa-
rze, a trzech jej obecnych członków przestanie pełnić funkcje radzie. W 
RN poznańskiej spółki nadal będzie pracowało czterech jej członków z 
dotychczasowego składu.  
W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enei 
odjęło uchwały, w których odwołano ze składu rady nadzorczej spół-
ki, ze skutkiem na dzień upływu VIII kadencji Rady , tj. z upływem 
dnia 1 lipca 2015 r.: Wojciecha Chmielewskiego, Jeremiego Morda-
sewicza, Michała Kowalewskiego, Sandrę Malinowską, Małgorzatę 
Niezgodę, Sławomira Brzezińskiego, Przemysława Łyczyńskiego, 
Tadeusza Mikłosza.  
Jednocześnie ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki IX 
kadencji: Sławomira Brzezińskiego, Tadeusza Mikłosza, Wojciecha 
Klimowicza, Wojciecha Chmielewskiego, Małgorzatę Niezgodę, 
Sandrę Malinowską, Rafała Szymańskiego oraz jako członka nieza-
leżnego Mariana Gorynię.  

30.06.2015  
Dywidenda  
za 2014 r. 

-0,47 zł na akcję. 
Walne Zebranie Akcjona-
riuszy  Enei zdecydowało o 
wypłacie 0,47 zł dywiden-
dy na akcję z zysku za 
2014 rok, zgodnie z reko-
mendacją zarządu spółki.  

Łącznie na dywidendę trafi 207,5 mln zł, a pozostała część zysku, 
489,1 mln zł, zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitałów rezer-
wowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.  
Jednostkowy zysk netto Enei w 2014 roku wyniósł 696,6 mln zł. 
Dniem prawa do dywidendy jest 22 lipca, a dzień wypłaty dywiden-
dy został ustalony na 11 sierpnia 2015 r.  
Z zysku za 2013 r. Enea wypłaciła dywidendę w wysokości 0,57 zł 
jedną akcję. Łącznie na dywidendę trafiło wówczas 251,6 mln zł. Rok 
wcześniej dywidenda wyniosła 0,36 zł na akcję. 
Polityka dywidendowa Enei zakłada wypłatę akcjonariuszom od 30 do 
60 proc. jednostkowego zysku netto.  

1.07.2015 Uzgodniono wysokość  
nagrody na Dzień Energetyka w Enea S.A. 

Przedstawiciele pracodawcy w Enea S.A. 
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. by 
uzgodnić wysokość nagrody na Dzień Energetyka w 2015r. Zapisy 
ZUZP zakładają wysokość nagrody nie mniejszą  niż 25% średniego 
wynagrodzenia zasadniczego w Spółce, dopuszczają tym samych  moż-
liwość  ustalenia wyższej nagrody. Po krótkich „negocjacjach” ustalo-

no wysokość nagrody na poziomie roku 2014 tj. -1510 zł. Zasady oraz 
uprawnienia do nagrody przewidują zapisy układowe -treść poniżej. 
Strona związkowa poruszyła jeszcze temat porozumień płacowych 
w spółkach grupy Enea. Postawa niektórych zarządów uniemożli-
wia zawarcie stosownych porozumień. W Enea Serwis zaistniał spór 
płacowy, podobne spory szykują się w innych spółkach. 
Zakładowy Układ Zbiorowy  Pracy (ZUZP). 
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 zastosowaniu 
kary porządkowej decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodaw-
ca. 
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 za-
trudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieżącego, w którym dokonuje 
się wypłaty nagrody. 
5.Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich upraw-
nionych pracowników proporcjonalne do wymiaru etatu. 

1.07.2015 Wniosek „ Solidarności” i PiS  
o dodatkowe pytania referendalne.  

6 września zgodnie z inicjatywą prezydenta Komorowskiego - Polacy 
mają odpowiadać na trzy pytania: czy są "   za wprowadzeniem jedno-
mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu"; czy są "   za 
utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycz-
nych z budżetu państwa" i czy są "   za wprowadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości, co do wykładni przepisów prawa podatko-
wego na korzyść podatnika". 

Piotr Duda i Beata Szydło 
NSZZ Solidarność i Prawo i Sprawiedliwość wspólnie  złożyli do 
prezydenta Komorowskiego wniosek o rozszerzenie planowanego na 
wrzesień referendum o 3 dodatkowe pytania. „Mam nadzieję, że 
prezydent Komorowski pod koniec swojej kadencji zrobi wreszcie to, co 
powinien był zrobić 3 lata temu” podkreślił Przewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
"Solidarność" i PiS zaproponowały, by dodać trzy pytania: "   Czy jest 
Pani/Pan za przywróceniem powszechnego wieku emerytalnego wyno-
szącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?",  Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe",  Czy jest Pani/Pan za zniesie-
niem obowiązku szkolnego sześciolatków?". 
Wiceprezes PiS Beata Szydło  podkreśliła, że zaproponowane przez 
prezydenta referendum będzie kosztowało ok. 100 mln zł. - Dlatego 
proponujemy, żeby za jednym razem zapytać o inne bardzo ważne 
dla Polaków kwestie . 
– Od 2012 roku toczymy batalię o niepodwyższanie wieku emerytalne-
go – mówił Piotr Duda. Przypominał, że pod wnioskiem 
"Solidarno ści" o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku 
emerytalnego podpisało się 3,5 mln obywateli. Ponieważ Sejm odrzu-
cił wniosek, Duda zwrócił się do prezydenta Komorowskiego z prośbą o 
przeprowadzenie głosowania, ale ten nie chciał rozmawiać i podpisał 
ustawę przygotowaną przez rząd PO-PSL, ponieważ był 
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"prezydentem partyjnym".   - Dlatego umowa programowa podpisana 
jeszcze z kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą była dla nas tak 
ważna – mówił szef Związku. 
 "Polacy zasługują, aby ich głos był wysłuchany" - napisał Piotr Duda, 
przewodniczący KK w li ście skierowanym do Bronisława Komo-
rowskiego, Prezydenta RP. Szef Związku zaapelował o rozszerzenie 
wrześniowego referendum. Odrzucenie tych pytań w chwili obecnej 
świadczyć będzie o lekceważeniu głosów milionów Pola-
ków.   "Solidarność"' podkreśla, że promowane pytania nie mają wymia-
ru politycznego ani partyjnego, za to będą miały znaczący wpływa na 
losy obecnych i przyszłych pokoleń. 

„Dopisać można się do wycieczki 
szkolnej albo do pamiętnika” 

 - tak prezydent Bronisław  
Komorowski odniósł się  

do propozycji   
„ Solidarności” i PiS  

dopisania do wrześniowego 
 referendum kolejnych pytań.  

 
 

2.07.2015 Urodziny Gorzowa Wlkp.  
D. Rymar Honorowym Obywatelem. 

24 czerwca br. radni grodu nad Wartą nadali tytuł Honorowego Oby-
watela Gorzowa Wielkopolskiego 
doktorowi hab. Dariuszowi Aleksan-
drowi Rymarowi, który - zdaniem 
wnioskodawców – „wniósł ogromne 
zasługi w rozwój i budowanie pozy-
tywnego wizerunku miasta poprzez 
między innymi dokumentowanie i 
popularyzowanie najnowszej jego 
historii”. Uroczyste wręczenie tego 
zaszczytnego tytułu nastąpiło podczas 
okolicznościowej sesji Rady Miasta w 
filharmonii podczas 758 urodzin Go-

rzowa Wlkp. Wcześniej Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gorzo-
wa otrzymali mi ędzy innymi Jan Paweł II, Ryszard Kaczorowski, 
ks. Witold Andrzejewski i Edward Dębicki. 

Przedstawiciele ZR Gorzów Wlkp. NSZZ „S” i Honorowy Obywatel 
Dr hab. D. A. Rymar jest dyrektorem Archiwum Państwowego w 
Gorzowie Wielkopolskim od roku 1991, autorem ponad 300 publikacji 
naukowych i popularnonaukowych, z których większość dotyczy naj-
nowszej historii Gorzowa i Ziemi Lubuskiej, a także 5 monografii książ-
kowych poświęconych historii po II wojnie światowej. 
Od roku 2007 szczególnym zainteresowaniem badawczym D. A. 
Rymara są lata 80. i działalność Regionu Gorzowskiego NSZZ 
„Solidarność”. Plonem tych badań jest 12 publikacji książkowych: 3 
autorskie monografie, 4 tomy źródeł do dziejów gorzowskiej 
„Solidarności” oraz 5 wydawnictw pod współredakcją. 

Działalność wyróżnionego była wielokrotnie honorowana. Otrzymał 
między innymi: Lubuski Wawrzyn Naukowy, nagrodę za najlepszą 
książkę o tematyce regionalnej (dwukrotnie - 2006, 2011), Statuetkę 
„Feniks 2012” za szczególne zasługi na rzecz Regionu Gorzowskiego 
NSZZ „Solidarność” (2013), Złoty Krzyż Zasługi za 
„dokumentowanie najnowszej historii Polski” (2014), a także Zasłu-
żony dla NSZZ „Solidarność”, tytuł nadany przez Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność” w Bielsku Białej (2014). 
- „Bardzo nas cieszy, że wkład w dokumentowanie najnowszej historii 
Gorzowa i naszego Związku został po raz kolejny doceniony. Darek 
Rymar wydobywa bowiem na światło dzienne fakty  – chwalebne, cza-
sami bolesne - znane dotąd wąskiemu gronu osób. Przywraca ponadto 
pamięć o ludziach często nieznanych, ale niejednokrotnie wybitnie 
zasługujących na upamiętnienie” - powiedział Jarosław Porwich, 
przewodniczący Regionu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność”, którego 
Zarząd był wnioskodawcą nadania tytułu. 

5.07.2015 Nowy Emeryt  
Czesław Szablewski  

Do szczęśliwego grona, tych którzy doczeka-
li emerytury w Enea dołączył Czesław Sza-
blewski Kierownik Wydziału Płoty-Gorzów 
Wlkp. w Enea Wytwarzaniu. ( na zdjęciu  
obok) Czesław przepracował w sumie  41 lat,  
z czego  31 energetyce. W tym czasie pełnił 
wiele funkcji zawodowych ale także i spo-
łecznych. Od  14.12.1994 do 24.06.1997r. 
pełnił funkcj ę Przewodniczącego Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność Zakładu Energetycznego Gorzów 
S.A. a obecnie pełni też funkcj ę Przewodniczącego Wspólnoty Dusz-
pasterskiej „Nazaret” Gorzowskich Energetyków.  
Czesława pożegnaliśmy po Mszy Świętej Polowej jaka już po raz 20 
odbyła się na terenie Elektrowni Wodnej w Bledzewie. Mszę w intencji 
Pracowników i Emerytów odprawił Duszpasterz Gorzowskich Ener-
getyków Ks. Jarosław Zagozda. 

Polowa Msza Święta na terenie Elektrowni Wodnej w Bledzewie 
Podczas okolicznościowego spotkania mogliśmy skosztować domowych 
wypieków, oraz uzupełniać na bieżąco płyny ( temperatura w cieniu 
wynosiła 35 * C). Chór trzech tenorów odśpiewał też Czesławowi 
„HYMN EMERTÓW” a przedstawiciele Komisji Podzakładowe j 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. wręczyli też drobne upo-
minki dla Nowego Emeryta. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Tą drogą chcieliśmy Czesławowi  serdeczne podziękowanie za dzia-
łalność w   NSZZ Solidarność. Wszystko co udało nam się razem 
osiągnąć jest owocem naszych wspólnych działań, w których uczest-
niczyłeś z pełnym zaangażowaniem, oddając na służbę 
„Solidarności” nie tylko swoją wiedzę i umiejętności lecz także ser-
ce. Niech będzie to dla Ciebie powodem do satysfakcji i dumy.  

Czesiu Szablewski i Grażyna Zych ( Prew. Koła Emerytów i Rencistów). 
Przejście na emeryturę zamyka pewien okres Twojego życia zawodo-
wego, ale nie oznacza rozstania z „Solidarnością”. Mamy nadzieję, że 
nadal będziemy mogli liczyć na Twoją pomoc, że będziesz nas wspierać 
swoim doświadczeniem i życzliwą radą. Życzymy Tobie wszelkiej 
pomyślności, spełnienia marzeń, zdrowia i zadowolenia płynącego z 
realizacji pasji społecznikowskiej.   

5.07.2015 Finał IMP w Gorzowie Wlkp. 

W niedzielę 5 lipca po 30 latach ponownie w Gorzowie Wlkp. odbył 
się finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Tytuł indywi-
dualnego mistrza Polski seniorów  trafił do 24-latka ze Sparty Wro-
cław Macieja Janowskiego.  W decydującym o tytule biegu pokonał 
najlepszego w serii zasadniczej Bartosza Zmarzlika ze Stali Gorzów 
Wlkp. Na podium znalazł się także kolejny zawodnik Stali Gorzów 
Tomasz Gapiński, okrzyknięty najwi ększą niespodzianką turnieju. 
Broniący tytułu mistrzowskiego Krzysztof Kasprzak odpadł w półfi-
nale i ostatecznie zajął szóste miejsce. 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA: 
1. Maciej Janowski (Sparta Wrocław) - 1. miejsce w finale, 2. miej-
sce w barażu, 10 (2,2,2,2,2), 2. Bartosz Zmarzlik (Stal Gorzów) - 2. 
miejsce w finale, 14 (3,2,3,3,3), 3. Tomasz Gapiński (Stal Gorzów) - 
3. miejsce w finale, 1. miejsce w barażu, 12 (3,3,3,2,1), 4. Janusz Ko-
łodziej (Unia Tarnów) - 4. miejsce w finale, 13 (3,3,1,3,3),  

5. Grzegorz Zengota (Unia Leszno) - 3. miejsce w barażu, 11 
(2,3,w,3,3), 6. Krzysztof Kasprzak (Stal Gorzów) - 4. miejsce w ba-
rażu, 11 (0,3,3,3,2), 7. Piotr Świderski (Stal Gorzów) 9 (3,2,3,1,0), 8. 
Mateusz Szczepaniak (Ostrovia Ostrów) 7 (1,1,0,2,3), 9. Przemysław 
Pawlicki (Unia Leszno) 7 (2,1,2,1,1), 10. Krzysztof Buczkowski (GKM 
Grudziądz) 6 (2,1,1,w,2), 11. Piotr Protasiewicz (Falubaz Zielona Góra) 
5 (1,2,2,0,d), 12. Sebastian Ułamek (ROW Rybnik) 5 (1,1,1,0,2), 13. 
Adrian Cyfer (Stal Gorzów) 4 (0,0,2,2,0), 14. Michał Szczepaniak 
(Ostrovia Ostrów) 3 (0,0,1,1,1), 15. Zbigniew Suchecki (Start Gniezno) 
2 (1,u,0,0,1), 16. Krystian Pieszczek (Falubaz Zielona Góra) 1 
(0,0,0,1,0).  

              Bartosz Zmarzlik,        Maciej Janowski,       Tomasz Gapiński 

9.07.2015 Nadzór nad 
energetyką i górnictwem  

w rękach  
Wojciecha Kowalskiego 
Jak poinformował „Puls Biznesu”, 
w ministerstwie skarbu nastąpił 
nowy podział kompetencji odno-
śnie nadzoru nad podmiotami 
sektora paliwowo-energetycznego.  
Wojciech Kowalczyk, wicemini-
ster i pełnomocnik rządu ds. górnictwa, przejął nadzór nad elek-
troenergetyką. Zastąpi w tej funkcji Zdzisława Gawlika, który b ę-
dzie nadzorował m.in. sektory: gazowy, naftowy (bez Lotosu), mie-
dziowy KGHM oraz zbrojeniowy. 
Pomimo, że zmiany nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone, ale poin-
formowano o nich zarządy PGE, Taurona, Enei i Energi.  
— To po prostu logiczny ruch. Energetyka i górnictwo wspólnie sta-
nowią o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Poza tym sądzę, że 
może to być odpowiedź na ten punkt programu PiS, w którym mowa 
jest o utworzeniu ministerstwa energetyki — powiedział cytowany 
przez „Puls Biznesu” były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski. 
Według innego rozmówcy gazety jest to jasny sygnał, że ministerstwo 
jest zdeterminowane, by doprowadzić do finału plan ratunkowy dla 
górnictwa. Skupienie górnictwa i energetyki w jednych rękach ma 
pomóc w wypracowaniu rozsądnego modelu współpracy.  
Źródło: CIRE 

9.07.2015 Prez. KSE przeciwko 
 „dzikiej restrukturyzacji”. 

 
Obradujące w Koninie Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ 
„Solidarność” skierowało do zarządów Grup Energetycznych stanowi-
sko w sprawie aktualnej sytuacji w branży energetycznej: 
„Wobec realizowanych w sektorze dystrybucji – w grupach energetycz-
nych:  ENERGA S.A., ENEA S.A., Tauron S.A., PGE S.A. przekształ-
ceń i programów restrukturyzacyjnych – polegających między innymi 
na  likwidacji posterunków energetycznych, rejonów dystrybucji 
oraz przenoszenia obszarów energetycznych do zewnętrznych pod-
miotów gospodarczych  skutkujących likwidacją wielu tysięcy 
miejsc pracy. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Prezydium KSE NSZZ Solidarność podczas obrad w Koninie. 
Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” żąda, 
wstrzymania w/w procesów, które powodują destabilizację w funk-
cjonowaniu spółek dystrybucyjnych, a co za tym idzie pogarszającą 
się sytuację świadczonych usług dla odbiorców.  
Prowadzona restrukturyzacja wpływa negatywnie na poziom obsługi 
odbiorców energii, oraz wizerunek polskiej energetyki.  Jednocześnie 
realizacja zadań prowadzonych w energetyce przez wykonawców ze-
wnętrznych w najmniejszym stopniu nie przyczynia się do poprawy 
jakości świadczonych usług. 
Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” stwierdza, 
że  obecne awarie  jakie wystąpiły na terenie grup kapitałowych, 
obnażyły negatywne  skutki  wprowadzanych zmian w energetyce „ 
Stanowisko do wiadomości otrzymali: -Premier RP. ,-Minister Skar-
bu Państwa, -Minister Gospodarki, -Sekretariat Górnictwa i Energetyki 
NSZZ  ,,Solidarność”.  

10.07.2015 Brak porozumienia płacowego w Enea 
Logistyka-kolejny spór zbiorowy? 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem zawarcia porozumienia w 
zakresie polityki płacowej w Enea Logistyka w 2015 r. Rozmowy to-
czone od lutego nie przynoszą rezultatów… 

Uczestnicy rozmów o płacach w Enea Logistyka 

1.Strona związkowa zaczęła spotkanie od propozycji podwyższenia 
płacy zasadniczej średnio o 150 zł. od lipca 2015 r. W odpowiedzi usły-
szeliśmy, że realizacja takich podwyżek to „ strzał w stopę” w  mo-
mencie w którym Spółka wychodzi na prostą i po raz pierwszy od wielu 
lat może wypracować zysk. Dlatego kolejny raz złożono propozycje 
jednorazowych premii efektywnościowych z oszczędności na: - obro-
cie bezgotówkowym, -korespondencji papierowej, -materiałach biuro-
wych, -transporcie, -kosztach dzierżaw, -PFRON-nie. Symulacja kwot z 
oszczędności ma zostać przedstawiona na następnym spotkaniu. Pod-
kreślili śmy ,że  nie mamy nic przeciwko wypłatom jednorazowym, 
jednak chcemy rozmawiać też o podwyższeniu płac zasadniczych. Po 
przerwie zredukowaliśmy naszą propozycję i zaproponowaliśmy  pod-
wyżkę płac zasadniczych o 100 zł. od lipca 2015 r. Czekaliśmy na pro-
pozycję strony pracodawcy, niestety nie doczekaliśmy się. Zarząd nie 
widzi możliwości podwyższenia płac zasadniczych w Enea Logistyka. 
Po konsultacjach w poszczególnych Oddziałach strona związkowa zde-
cyduje, czy złożyć żądanie płacowe i kolejne spotkanie odbyło by się 
już w sporze płacowym, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych.  

2.Nagroda na Dzień Energetyka. Zarząd zaproponował wypłatę nagro-
dy w wysokości 889 zł. , stanowi to  25 % średniej płacy zasadniczej w 
Spółce w 2014 r. ( ZUZP przewiduje, że „Kwota indywidualnej nagro-
dy wynosi nie mniej niż 25% średniego wynagrodzenia zasadniczego 
odpowiednio w ENEA.) Zaproponowaliśmy nagrodę w wysokości 1510 
zł, to jest tyle co u „mamusi” czyli w  Enea S.A. W odpowiedzi usłysze-
liśmy, że sytuacja spółek w grupie jest zupełnie różna. Poziom zleceń w 
spółce w ramach Grupy Kapitałowej ( 45 % ogółu wszystkich zleceń) 
nie pozwala na wypłatę nagrody w takiej wysokości. Takie postępowa-
nie doprowadzi do różnych wysokości nagrody w jednej spółce ( w 
Oddziale w Kozienicach wynosi ona 1400 zł.) Pracodawca oświadczył, 
że wysokość nagrody w Kozienicach wynika z Umowy Społecznej. 
Podkreślił,  że  możliwe jest wypłacenie w tym samym czasie premii 
efektywnościowej, w przypadku odstąpienia od podwyżek płac zasadni-
czych.  

3.Premia sprzedażowa. Członkowie zespołu do spraw nowego regula-
minu premiowego przedstawili wyniki prac zespołu. Strony uzgodniono 
kwestie sporne dotyczące: -rozszerzenia osób uprawnionych do premii, -
marży na rynku wewnętrznym, -zapasów magazynowych, -premii prze-
chodzącej na następne okresy, - zaległych urlopów, -podziału procento-
wego premii. Udało uzgodnić się wszystkie kwestie sporne. Pracodawca 
miał na następne spotkanie przygotować tekst jednolity regulaminu 
premiowania uwzględniający dzisiejsze uzgodnienia. Po przerwie stro-
na pracodawcy uzależniła podpisanie regulaminu od podpisania 
równolegle w „pakiecie” razem z innymi uzgodnieniami płacowymi. 
Zdaniem strony związkowej takie postępowanie to szantaż, który 
może się odbić na wynikach spółki ( sprzedawcom pozbawionym 
premii prowizyjnej, mo że nie zależeć na wzroście sprzedaży). Praco-
dawca oświadczył, że musi dokonać analizy prawnej i ekonomicznej 
uzgodnionego regulaminu. 

4.Okulary ochronne. Pomimo uzgodnionych wyższych ekwiwalentów 
płaci się je w starej wysokości. Temat do wyjaśnienia i skorygowania. 

13.07.2015 Uzgodniono wysokość nagrody na 
Dzień Energetyka w Operatorze. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator. 
Głównym i jedynym punktem spotkania było uzgodnienie wysokości 
nagrody na Dzień Energetyka w 2015 r. Zgodnie z zapisami ZUZP 
„Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niż 25% średniego 
wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w Operatorze.” Liczyliśmy, 
że Operator, który ciągnie wynik grupy „pójdzie na całość” i przekroczy 
wysokość nagrody na Dzień Energetyka ustaloną u „mamusi” (ENEA 
S.A.). Niestety nadzieje nasze okazały się płonne, wysokość nagrody 
ustalono na 1510 zł. Dokładnie tyle samo co w Enea S.A.  Szczegóły 
dotyczące wypłaty nagrody reguluje ZUZP: „Wypłatę dokonuje się 
pracownikowi, który był zatrudniony na dzień 31 grudnia roku po-
przedniego i zachowując ciągłość jest nadal w zatrudnieniu na dzień 
14 sierpnia roku bieżącego, w którym dokonuje się wypłaty nagrody. 
Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich upraw-
nionych pracowników proporcjonalne do wymiaru etatu”. 

13.07.2015 Rokowania płacowe w Enea Serwis. 
W Poznaniu odbyły się rokowania płacowe w sporze zbiorowym jaki 
powstał w Enea Serwis (ES) w związku z żądaniem strony związkowej 
podniesienia płacy zasadniczej o 55 zł na etat. Pracodawca poinfor-
mował, że zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych o 
zaistniałym sporze została powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy w 
Poznaniu oraz, ze rokowania mogą dotyczyć tylko przedmiotu sporu, 
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czyli wysokości podwyżek w 2015 r. Ponownie usłyszeliśmy argu-
menty przeciwko podwyższaniu płacy zasadniczej: -deflacja, wyższa 
siła nabywcza, inwestycje w grupie. Jak stwierdzili przedstawiciele 
strony społecznej deflacja nie przeszkadzała w przyznaniu członkom 
zarządów milionowych nagród za bardzo dobre wyniki osiągane 
prze grupę. Na te wyniki miała też wpływ wytężona i sumienna pra-
ca pracowników w Enea Serwis i dlatego domagaliśmy się zrealizo-
wania naszego żądania ( 55 zł na etat). Prezes J. Stęchły złożył propo-
zycję podwyższenia płac zasadniczych  o 45 zł. dla wybranej grupy 
około 200 pracowników (elektromonterów). Dla wszystkich wypła-
cona miałaby być wypłacona premia w wysokości 80 zł.  Tym samym 
średnia podwyżka płacy zasadnicze w ES wyniosłaby 16 zł. Strona 
związkowa zaproponowała ustalenie budżetu na podwyżki w wysoko-
ści 200 tys. zł. a następnie debatowanie nad sposobem podziału tej 
kwoty. Możliwe byłoby wyodrębnienie kwot dla najniżej zarabiają-
cych oraz na wyrównanie dysproporcji płacowych w grupach zawo-
dowych, nie tylko elektromonterów. Po kilku przerwach strona związ-
kowa zaproponowała budżet na podwyżki płac zasadniczych od lipca 
2015 w wysokości 180 tys. zł. Po kolejnych przerwach pracodawca 
zaproponował podzielenie tej kwoty w połowie na podwyżki płac za-
sadniczych- średnio o 25 zł. oraz premię dla wszystkich w wysokości 
150 zł. Strony uzgodniły wysokość budżetu na podwyżki -180 tys. zł. 
O sposobie rozdysponowania tej kwoty strony będą rozmawiały 
podczas kolejnych rokowań 16 lipca 2015 r. 
Poza sporem zbiorowym strona związkowa chciała uzgodnić wysokość 
nagrody na Dzień Energetyka. Pracodawca nie chciał rozmawiać na 
ten temat. Stwierdził jedynie, że wysokość nagrody musi być uzgodnio-
na w pakiecie razem z innymi sprawami płacowymi. Związki wyraziły 
swoje oczekiwania odnośnie nagrody-1510 zł na etat. 

16.07.2015 ENEA S.A. likwiduje biuro. 

W efekcie ciągłej restrukturyzacji w ENEA S.A. zostało zlikwidowane 
jedno z biur. W wyniku tej operacji zagrożone zostały miejsca pracy 
osób objętych gwarancjami zatrudnienia. 
Jako związek zawodowy podejmujemy działania, aby osoby objęte gwa-
rancjami zatrudnienia i chcące nadal pracować dla GK ENEA nie zosta-
ły pozbawione tej możliwości. 
Źródło: Strona KM NSZZ „S” 

16.07.2015 Zamiast porozumienia  
protokół rozbieżności w Enea Serwis. 

W Poznaniu kontynuowano rokowania w sporze płacowym w Enea 
Serwis. Spotkanie rozpoczęło się od protestu strony społecznej związa-
nego z poleceniem wydanym Dyrektorom Oddziałów uzgodnienia w 
swoich komórkach rozdziału kwoty 25 zł. na Pracownika. Takie 
postepowanie w trakcie rokowań można podciągnąć pod negocjacje w 
złej wierze, a w takim przypadku strona związkowa może ogłosić 
akcję strajkową pomijając wcześniejsze etapy wynikające z ustawy o 

rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Prezes  Stęchły stwierdził, że jego 
mail został źle zrozumiany. Dyspozycje wydane Dyrektorom miały 
charakter symulacji mającej na celu poznanie potrzeb poszczególnych 
Oddziałów. Strona związkowa stwierdziła, że ograniczanie do  kwoty 25 
zł. w przeliczeniu na etat nie pokazuje konkretnych potrzeb dla Oddzia-
łów , i nie rozumie po co wydano takie polecenie, które oprócz zamętu 
niczego nie dało. 

Rokowania płacowe w Enea Serwis 
Po tym nerwowym wstępie strony przystąpiły do właściwych rokowań. 
Strona związkowa powtórzyła swoją propozycję rozdysponowania 
budżetu na podwyżki ( 180 tys. zł.) na podwyższenie płac zasadni-
czych. Rozumiejąc potrzeby niwelowania dysproporcji płacowych po-
między poszczególnymi Oddziałami i Pracownikami związki dopusz-
czają możliwość podziału kwoty wynikającej z budżetu na część 
obligatoryjn ą i pozostałą przeznaczoną na wyrównanie dysproporcji 
płacowych. Kwoty na poszczególne cele są do dalszych negocjacji. 
Strona pracodawcy zaproponowała podwyższenie budżetu na podwyżki 
do kwoty 182 tys. zł. z podziałem 24 zł do płacy zasadniczej i na 
premię jednorazową 160 zł. w przeliczeniu na jeden etat. Po wymianie 
wielokrotnie już powtarzanych argumentów za i przeciw padła kolejna 
propozycja 26 zł. do zasadniczej i 140 zł. premii. 
Strona związkowa nie widząc możliwości osiągnięcia konsensusu, za-
proponowała podpisanie protokołu rozbieżności i przejście na następne-
go etapu sporu zbiorowego- mediacji. Powstał protokół rozbieżności. 
Strony sporu z ciągu 5 dni zgłoszą swoje propozycje mediatora. 
Związki wystąpiły z wnioskiem, żeby koszty mediacji poniosła strona 
pracodawcy. 
Jeżeli mediacje nie spowodują zmiany postępowania zarządu praw-
dopodobnie dojdzie do akcji strajkowej w Enea Serwis. 
Nagroda na Dzień Energetyka. Związki powtórzyły swoją propozycję 
uzgodnienia wysokości nagrody. Strona pracodawcy stwierdziła, że 
wysokość nagrody to też element płacowy, a skoro nie ma porozumie-
nia płacowego nie ma czego uzgadniać. 

17-19.07.2015 „Spływ Solidarności” 
szlakiem JP II –DRAWA 2015. 

35 rocznicę powstania NSZZ Solidarność i 70 rocznicę Energetyki 
Gorzowskiej zwolennicy aktywnego wypoczynku uczcili na sporto-
wo, czyli  uczestniczyli w spływie kajakowym szlakiem Jana Pawła 
II -Drawa 2015. Organizatorem już IX edycji spływu była Komisja 
Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Pierwszego dnia 
tj. 17 lipca 2015 po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach uczestni-
cy spływu skorzystali z kąpieli w jeziorze oraz spotkali się przy ognisku 
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by omówić sprawy organizacyjne ,oraz skosztować specjałów przywie-
zionych z domu oraz  przygotowanych przez organizatorów spływu. 
Można było sobie też przypomnieć na czym polegała gra w „kartofla” 

Uczestnicy spływu podczas wspólnego śniadania. 
18.07.2014  Próba sił. Burze, które przechodziły nad okolicą na szczę-
ście ominęły miejsce naszego biwakowania.  Po śniadaniu udaliśmy się 
pierwszy najtrudniejszy etap spływu tj. na  odcinek od Drawna do Bog-
danki-18km  Drawą płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodo-
wego. Trasa spływu prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i 
najpiękniejszych zakątków Europy . Widoki jakie można było podzi-
wiać rekompensowały trudy spływu. Ponieważ umiejętności mamy 
coraz większe to i wywrotek było bardzo mało.  

Po dopłynięciu do Barnimia (rozgrzewka przed dalszym spływem) 
można było rozprostować kości uczestnicząc w turnieju piłki pla żo-
wej oraz uzupełnić spalone kalorie spożywając pyszną grochówkę. 
Jedynym minusem niezależnym od organizatorów była zbyt duża liczba 
kajaków na Drawie (władze DPN chyba powinny ograniczyć liczbę  
wydawanych biletów wstępu). Ok. godz.16.00 zwycięsko dotarliśmy  do 
Bogdanki czyli końca pierwszego dnia spływu.  Autokarem udaliśmy 
się do  Posterunku Energetycznego Drawno gdzie czekał na nas 
obiad .Po krótkiej sjeście poobiedniej spotkaliśmy się przy ognisku. 
Były śpiewy, tańce oraz otrzęsiny wszystkich uczestników spływu 
(łącznie z komandorem ).Kibice żużla i siatkówki mogli też obejrzeć 
bezpośrednie transmisji z GP i Finału Ligi Światowej. Historie ogni-
skowe uzupełnił konkurs karaoke. Zabawa była przednia potrawy 
pyszne a noc bardzo krótka. 

19.07.2014  Drawa lajtowo. Po śniadanku przy słonecznej pogodzie 
wyruszyliśmy na drugi łatwiejszy odcinek spływy tj. Prostynia – 
Drawno -19 km. Dzika Drawa  pozwoliła w pełni ocenić piękno tego 

terenu. Mieliśmy okazję podziwiać ujście Starej Drawy, oraz miejsce 
gdzie obie odnogi łączą się ponownie w jedno koryto. Spływ zakończy-
liśmy przypływając obok Góry Zamkowej  na jezioro Dubie zwane 
również jeż. Adamowo w Drawnie. Organizatorzy zamówili  piękną 
pogodę, więc dopiero po zakończeniu spływu zaczęło padać. W ciągu 
dwóch dni spływu w sumie przepłynęliśmy 37 km. po Drawie. Udu-
chowieni pięknem Ojczystej przyrody o godz. 14.30 udaliśmy  się na 
teren PE Drawno na potrawy z grilla  przygotowane przez  Agnieszkę 
i Damiana.( już niedługo bo w sierpniu zawrą związek małżeński- 
przy okazji wszystkiego naj…) Pełni niezapomnianych wrażeń, po 
spakowaniu bagaży i mokrych namiotów  udaliśmy się do swoich 
miejsc zamieszkania. Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia, 
niezapomniane wrażenia, zdjęcia oraz nadzieja, że za rok znów się 
spotkamy na X jubileuszowym „Spływie  
Solidarności”.  
Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarn ość Rejonu 

Dystrybucji Choszczno a szczególnie  Damianowi, Alkowi,  
Andrzejowi oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w  

organizację spływu wielkie słowa podziękowania za jak zwykle  
wzorową organizację.   

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych spływów dostępnych jest na 
naszej stronie –Menu- Aktualności .      

           

23.07.2015 Zmiany w RN Enea - 
W. Chmielewski awansował  

Rezygnację z pełnienia funkcji w radzie nad-
zorczej Enei złożył jej przewodniczący 
Wojciech Chmielewski. - podała spółka w 
komunikacie. Zarząd Enei poinformował, że 
w dniu 22 lipca 2015 r. rezygnację z pełnienia 
funkcji i członkostwa w radzie nadzorczej 
spółki ze skutkiem na dzień złożenia złożył 
Wojciech Chmielewski. Wojciech Chmielew-
ski pełnił funkcj ę przewodniczącego rady 
nadzorczej Enei i pełniąc funkcję dyrektora 
w Departamencie Przekształceń Własno-
ściowych i Prywatyzacji MSP reprezento-
wał w radzie nadzorczej poznańskiej spółki 
Skarb Państwa. 

 
Wojciech Chmielewski nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji. Woj-
ciech Chmielewski jest związany z resortem skarbu od 2000 roku. 
Od 2012 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prywatyzacji, 
a od 2013 roku – Departamentu Przekształceń Własnościowych i 
Prywatyzacji. Odpowiadał m.in. za przygotowanie i realizację projek-
tów prywatyzacji giełdowych oraz branżowych, takich spółek, jak Tau-
ron, Bogdanka, Zespół Elektrowni PAK, Jastrzębska Spółka Węglowa 
czy ZGH Bolesław. Nowy o podsekretarza stanu w MSP zasiadał i 
przewodniczył do wczoraj radom nadzorczym Enei i Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa.  Jest magistrem filologii polskiej 
(ukończył w 1995 r.) i politologii (1998 r.) Uniwersytetu Wrocławskie-
go. Ukończył także studia podyplomowe "Polityki Publiczne w Euro-
pie" na Uniwersytecie Strasbourg III (1997 r.), Krajową Szkołę Admini-
stracji Publicznej w Warszawie (2000 r.) oraz Studium Integracji Euro-
pejskiej (zorganizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej 
oraz École Nationale d'Administration w Paryżu).  
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Resort skarbu korzystając z zapisanych w statucie spółki uprawnień 
powołał na stanowisko członka rady nadzorczej Enei Monikę  
Macewicz. 
Monika Macewicz jest absolwentką Wydział Prawa Uniwersytetu im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2011 r. została wpi-
sana na listę radców prawnych po złożeniu egzaminu radcowskiego w 
czerwcu 2011 r. Od maja 2006 roku jest zatrudniona w Minister-
stwie Skarbu Państwa początkowo w Departament Zastępstwa Pro-
cesowego, a od 2010 roku w Departamencie Projektów Strategicz-
nych, po reorganizacji w 2013 r. w Departamencie Spółek Kluczo-
wych na stanowisku radcy prawnego. Od kwietnia 2013 r. do lipca 
2015 pełniła funkcję sekretarz rady nadzorczej w Enea Trading. 
Obecnie jest również członkiem rady nadzorczej Zarządu Morskich 
Portów Szczecin i Świnoujście. Wcześniej była członkiem rad nad-
zorczych Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW w Dąbro-
wie Górniczej oraz Siarkopolu Gdańsk.  
Źródło CIRE.PL 

28.07.2015 W Enea Centrum o nagrodzie na  
Dzień Energetyka. Regulaminie Pracy i … 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum 
by rozmawiać o pilnych sprawach do uzgodnienia w Spółce.  

Strona społeczna na spotkaniu w Enea Centrum  
Pierwszą sprawą do uzgodnienia była wysokość  nagrody z okazji Dnia 
Energetyka . Propozycję wyjściową  zarządu 1130zł zaproponował 
prezes spółki Enea Centrum Michał Gramatyka  w trakcie dalszych 
negocjacji udało się  stronie społecznej osiągnąć  kwotę 1510 zł. 
( podobnie jak w Enea S.A. i Enea Operator). Nagroda zostanie wypła-
cona 12.08.2015r. 
Kolejną sprawą do uzgodnienia były zmiany dotyczące zapisów w 
Regulaminie Pracy Spółki ENEA Centrum.  Dotyczą one głównie  
zmian nazewnictwa komórek organizacyjnych spółki,  w związku z 
przeprowadzonymi zmianami struktury organizacyjnej oraz ujednolice-
niem godzin pracy w poszczególnych jednostkach terenowych.  Do 
wcześniej rozesłanego stronie społecznej projektu ,   uwagi wniosła  
organizacja związkowa z ENEA Wytwarzanie . Po dyskusji głównie na 
temat  godzin pracy w terenowej jednostce Departamentu Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi w Świerże Górne i wyjaśnieniu wszystkich  kwestii 
związanych z czasem pracy i ruchomym czasem pracy, strona społeczna 
zaakceptowała propozycję zarządu. Dla  zapewnienia  odpowiednich 
godzin pracy zwłaszcza pracowników Departamentu Zasobów Ludzkich 
Świerże Górne prezes Michał Gramatyka  obiecał  w imieniu zarzą-
du ,że  dopilnuje by w uzasadnionych przypadkach pracownicy chcą-
cy skorzystać z ruchomego czasu pracy otrzymają taką możliwość. 
PKZP –strona społeczna zasygnalizowała problem nowej struktury kas. 
Istnieje obawa ,że dodatkowe zadania związane z funkcjonowaniem 
kas zostaną dopisane do zakresów obowiązków wybranym stanowi-
skom w Enea Centrum. Prezes Gramatyka oświadczył , że nie uczest-
niczy w uzgodnieniach dotyczących  kas pożyczkowych , więc taka 
uwaga powinna być przekazana na innym forum –Enea S.A. 

29.07.2015 Brak porozumienia płacowego  
w Enea Logistyka . 

W Poznaniu w Siedzibie Enea Logistyka (EL) kontynuowano rozmowy 
dotyczące zawarcia porozumienia płacowego na 2015 r. 
1.Spotkanie rozpoczęło się od polemiki dotyczącej relacji z ostatniego 
spotkania umieszczonej na naszej stronie, a szczególnie o akapit „  stro-
na pracodawcy uzależniła podpisanie regulaminu od podpisania rów-
nolegle w „pakiecie” razem z innymi uzgodnieniami płacowymi. Zda-
niem strony związkowej takie postępowanie to szantaż, który może się 

odbić na wynikach spółki ( sprzedawcom pozbawionym premii prowi-
zyjnej, może nie zależeć na wzroście sprzedaży)”. Strona społeczna 
potwierdziła ,że takie fakty miały miejsce podczas ostatniego spotkania. 

Rozmowy płacowe w Enea Logistyka 
2.Ekwiwalent za okulary. Pracodawca potwierdził, że zgodnie z wcze-
śniejszymi ustaleniami temat został już załatwiony. 
3. Polityka płacowa. Przedstawiciele zarządu zaproponowali jednora-
zową premię oszczędnościową w wysokości 400 zł. 2/3 z tej kwoty 
miałoby być wypłacone po podpisaniu porozumienia, reszta w grudniu. 
Strona związkowa ponownie potwierdziła, ze nie ma nic przeciwko 
wypłacaniu premii jednorazowych, ale jej głównym celem jest podwyż-
szenie płac zasadniczych. Dlatego kolejny raz złożyliśmy propozycję 
podwyższenia płacy zasadniczej średnio o 100 zł na etat. „ nie róbmy 
tego w tym roku, możemy wyjść na zysk a wtedy w przyszłym roku uru-
chomimy podwyżkę płac zasadniczych. Pokażmy, że zarządowi i pra-
cownikom zależy na przyszłości spółki” tak kolejny już raz na naszą 
propozycję zareagował prezes Spółki.  Obniżyliśmy nasze oczekiwania 
do 90 zł. i poprosiliśmy o przedstawienie propozycji stronę pracodawcy. 
Padła propozycja 10 zł. do zasadniczej, plus resztówka jaka zostanie 
po premii oszczędnościowej. Padały kolejne argumenty , wielokrotnie 
powtarzane, oraz nowe. Strona związkowa znając wyniki uzgodnień 
płacowych w innych Spółkach Grupy podkreśliła, że brak podwyżek 
płac zasadniczych lub danie podwyżek mniejszych niż 50 zł. spowoduje 
dalszy wzrost dysproporcji płacowych w Grupie Enea. Przerwy kolejne 
postąpienia doprowadziły do ostatecznych stanowisk stron. Strona 
związkowa: -47 zł. do zasadniczej od sierpnia, plus spłata od począt-
ku roku. Zarząd : 30 zł. do zasadniczej od sierpnia, plus reszta jaka 
zostanie z premii oszczędnościowej. Związkowcy zapowiedzieli, że 
skonsultują dalsze działania z zainteresowanymi pracownikami, ale 
prawdopodobnie nie pozostaje nic innego jak zgłoszenie żądania płaco-
wego i kontynuowanie rozmów już w sporze zbiorowym. 

W spotkaniu w ra-
mach telekonferencji 
( zdjęcie obok) uczest-
niczyli związkowcy 
nowego Oddziału EL 
w Kozienicach. Prze-
kazali soje stanowisko 
w sprawach płaco-
wych. „ Rozumiejąc 
sytuację nowego pod-

miotu w którym się znaleźli, są skłonni przyjąć propozycję zarządu- 
400 zł. jednorazowej premii oszczędnościowej, bez ruszania płac zasad-
niczych”. Prezes EL osobiście podziękował związkowcom z Kozienic 
za konstruktywne podejście do tematyki płacowej 
4. Regulamin premiowania. Podczas ostatniego spotkania uzgodniono 
treść regulaminu premiowego na 2015 r. Strona pracodawcy miała 
przygotować tekst jednolity regulaminu uwzględniający uzgodnione 
poprawki. Dlaczego nie dostaliśmy jeszcze tego dokumentu, kiedy 
zacznie obowiązywać? W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że tekst jednolity 
nie jest jeszcze gotowy, a wejście jego w życie uzależnione jest od 
uzgodnienia polityki płacowej w spółce.  
5. Wysokość nagrody na Dzień Energetyka. Strona związkowa zapro-
ponowała wypłatę nagrody w wysokości 1400 zł. na etat  ( tyle dostaną 
Pracownicy Oddziału w Kozienicach). Zarząd uzależnia podwyższenie 
kwoty wynikaj ącej z ZUZP ( 889 zł.) od postępów w rozmowach 
płacowych.  

 Czy to jest szantaż, czy nie? Sami Oceńcie. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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31.07.2015 Spór płacowy w Enea Serwis- 
 mediacje-brak porozumienia 

Strona pracodawcy i mediator L. Komołowski  
W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach toczącego się sporu 
płacowego w Enea Serwis. Rokowania zakończyły się spisaniem proto-
kołu rozbieżności, dlatego z godnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych kolejne rozmowy odbyły się już w obecności uzgodnio-
nego przez strony mediatora- Longina Komołowskiego (byłego mini-
stra pracy i wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka). Mediator najpierw 
spotkał się osobno ze stronami sporu, a następnie doszło do wspólnych 
rozmów. Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję podwyższe-
nia płac zasadniczych o 50 zł. średnio na etat od lipca 2015 r. Stano-
wiłoby to budżet na podwyżki w wysokości 180 tys. zł (ok 600 etatów 
w Enea Serwis). Szczegółowy sposób podziału tego budżetu uwzględ-
niałby wyrównywanie dysproporcji płacowych w grupach zawodowych. 
Prezes J. Stęchły  przedstawił swoją ostatnią propozycję tj. 26 zł. śred-
nio na etat do płacy zasadniczej i 140 zł. premii jednorazowej, którą 
następnie zmodyfikował: 27 zł. do zasadniczej i 130 zł. premii jedno-
razowej. Strona związkowa podkreśliła, że propozycja pracodawcy jest 
zbyt niska i nie do przyjęcia. Mimo zredukowania oczekiwań  strony 
społecznej podwyższenia płacy zasadniczej z 300 zł do 50 zł. nie wi-
dać ze strony pracodawcy woli zawarcia porozumienia. Przyjęcie 
propozycji pracodawcy spowodowałoby powiększenie dysproporcji w 
płacach zasadniczych w Grupie Enea. Strona pracodawcy podkreśliła, 
że aktualnie Spółkę stać na zrealizowanie oczekiwań strony społecz-
nej, lecz podwyższenie płacy zasadniczej będzie skutkowało też na 
lata następne, a takiego ryzyka strona pracodawcy nie chce podjąć.  
Strony sporu wielokrotnie powtarzały swoje argumenty, nie widać było 
możliwości zbliżenia stanowisk, dlatego mediator postanowił zakończyć 
ten etap mediacji na w/ w poziomie rozbieżności.  
Termin następnego spotkania stron zaproponuje mediator. 
Poza sporem strony rozmawiały również o wysokości nagrody na 
Dzień Energetyka. Zapisy ZUZP przewidują wypłatę w wysokości nie 
mniejszej niż 25 % średniej płacy zasadniczej z roku poprzedniego. W 
przypadku Serwisu wynosi to 870,34 zł. Niestety w tej kwestii też nie 
udało się niczego uzgodnić. 
============================================================================== 

POZNAJ SWOJE PRAWA 
=================================================== 
Załącznik nr 27 do ZUZP 

ZASADY WYDAWANIA PRACOWNIKOM 
POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH I NAPOI 

§ 1 
Pracodawca zapewnia posiłki profilaktyczne pracownikom wykonującym prace ciężkie lub 
uciążliwe na otwartej przestrzeni lub w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzy-
muje się stała temperatura poniżej 100 C w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 mar-
ca, w czasie nie krótszym niż 3 godziny w ciągu zmiany roboczej. 

 
§ 2 

Posiłki profilaktyczne wydawane są bezpłatnie, a ich wartość jest ustalana corocznie 
w porozumieniu z organizacjami związkowymi. 

 
§ 3 

Pracodawca zapewnia bezpłatnie posiłki profilaktyczne pracownikom zatrudnionym bez 
przerwy ponad 8 godzin przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń 
losowych niezależnie od pory roku i zajmowanego stanowiska. 

 
§ 4 

Pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach zamknię-
tych o temperaturze powyżej 25 stopni C należy zaopatrywać w napoje chłodzące. 

 
§ 5 

Napoje będą dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. 
 

§ 6 
Pracodawca zapewnia bezpłatnie wszystkim pracownikom 100 g  
herbaty miesięcznie. 

 
§ 7 

Organizacją zaopatrzenia pracowników w należne posiłki i napoje zajmuje się pracodawca. 

PRZEGLĄD PRASY                                             

                       Zarabiamy żenująco mało                                                                              
Unijne dane nie pozostawiają złudzeń: jesteśmy jednym z najgorzej 
opłacanych narodów w Europie. Większą od nas średnią miesięczną 
płacę mają Czesi, a przeżywający kryzys Grecy dostają prawie dwa 
razy tyle co my - pisze "Gazeta Polska Codziennie".Według Eurosta-
tu średnia płaca Polaka wynosi 865 euro, podczas gdy średnia mie-
sięczna pensja najlepiej zarabiającego w UE Luksemburczyka to 4663 
euro, a więc prawie 5,5 razy więcej.Lepiej niż w RP zarabiają w Cze-
chach – przeciętnie 970 euro, a w pogrążonej w kryzysie Grecji - 
prawie dwa razy więcej niż u nas: 1541 euro. Inni mają jeszcze 
większe płace: Niemcy – 2995 euro, Anglicy – 3160 euro, Irlandczy-
cy – 3949 euro.Zaś jak wynika z analizy Fundacji Pomyśl o Przyszłości, 
najczęstsze wynagrodzenie brutto w Polsce to niespełna 2,2 tys. zł 
miesięcznie. A ponieważ w Anglii czy Irlandii można zarobić 6 tys. zł 
na rękę, Polska wciąż się wyludnia – wskazuje "Codzienna". 

W I półroczu 2015 spadek ludności odnotowano w 12 z 16 woje-
wództw. Co gorsza, ubywa zwłaszcza młodych Polaków – ich liczba 
zmalała w całym kraju, wyjątkiem jest tylko Mazowieckie – podkreśla 
"GPC". 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
W ostatnich dniach w Pałacu i Kancelarii prezydenta drastycznie 

wzrósł pobór na energię elektryczną.      Dlaczego?  
Ponieważ 24 godziny na dobę pracują niszczarki dokumentów.   

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

4 VIII 1987  Gorzów Wlkp. Pogrzeb Edwarda Borowskiego4 VIII 1987  Gorzów Wlkp. Pogrzeb Edwarda Borowskiego4 VIII 1987  Gorzów Wlkp. Pogrzeb Edwarda Borowskiego   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

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

Gorzów Wlkp. Lata 60Gorzów Wlkp. Lata 60Gorzów Wlkp. Lata 60---te plaża nad Wartąte plaża nad Wartąte plaża nad Wartą   

ZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIEZNALEZIONE W INTERNECIE    

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-14,74 zł  wartość akcji Enea 31.07..2015 r.  godz.17.00 
-74 % - taki odsetek tegorocznych maturzystów zdało egzaminu doj-
rzałości. W tym roku maturę zdawało ponad 275,5 tys. uczniów 
-46 %-.aż tylu młodych Polaków rozważa emigrację  po zakończeniu 
studiów. Powodem tej decyzji jest głównie brak pracy w Polsce. Ale też 
zdaniem młodych ludzi polskie firmy oferują zdecydowanie mniej niż 
zachodnie. Są przekonani, że w Polsce pracować będą na śmieciówkach 
-7 mld € w 2015 - Grecja pobrała z MFW  po to aby spłacić swoje 
zobowiązania wobec.... MFW(!).      I jeszcze bonus: 
-25 mld złotych przekazał polski rząd do MFW, po to aby Grecja 
mogła przekazać te pieniądze z powrotem do MFW – ok, nie ma pro-
blemu, budżet to spokojnie udźwignie. 
-21 mld złotych rocznie to koszt podniesienia kwoty wolnej od po-
datku z 3 tys. do 8 tys. złotych – o rany, to jest całkowita ruina dla 
budżetu! 
-1,6 mln. Polaków należy do związków zawodowych, stanowi to 11 % 
pracujących w 2014 r. 
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