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Nowe Zarządy w Grupie Enea. 
PO  OWOCACH  ICH  POZNAMY 

PAMI ĘTAMY? 

 

„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma  
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować. 
           Brak upominania się o swoje  prawa, pociąga za sobą  
                      współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  JP II 

ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI  
TAK SZYBKO ODCHODZ Ą. 

 
 
 
 
 
 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.02.2016 Sławomir Bielecki  

prezesem 
 Enea Serwis. 

23.11.2015 r. Prezes Enea Serwis (ES) Jakub 
Stęchły został powołany do Zarządu Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” na stanowisko  
zastępcy prezesa ds. zakupów i inwestycji. 
Od tego czasu ES nie miała Prezesa Zarządu. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
dokonało zmian w Zarządzie spółki Enea Ser-
wis. Sławomir Bielecki został powołany na  

wakatujące stanowisko prezesa, a Andrzej Wicik na wiceprezesa 
ds. technicznych. Obejmą oni swoje funkcje 1 lutego. Równocześnie, 
ze składu zarządu odwołano Andrzeja Kolata.  
Nowy prezes spółki, Sławomir Bielecki, jest absolwentem Poli-
techniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Pozna-
niu. Związany z naszą Grupą od wielu lat, ostatnio pełnił funkcję 
dyrektora oddziałów Szczecin i Gorzów Wielkopolski Enei Ser-
wis.  
Nowy wiceprezes, Andrzej Wicik  to absolwent Politechniki War-
szawskiej, pełniący przez wiele lat funkcje menedżerskie, między 
innymi w Elektrowni Stalowa Wola i Alstomie. 
Obecny skład Zarządu ES: Sławomir Bielecki –Prezes Zarządu,  -
Andrzej Wicik - Wiceprezes Zarządu, -Ewa Wieczorek - Członek 
Zarządu ds. Ekonomicznych, -Agnieszka Żyro - Członek Zarządu ds. 
Pracowniczych. 

1.02.2015 Spotkanie z nowym Zarządem  
Enea S.A. 

 W Poznaniu w siedzibie spółki  Enea S.A. członkowie Prezydium 
Komisji Mi ędzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea spotkali się z 
nowym Zarządem: Mirosławem Kowalikiem, Wiesławem Piosi-
kiem, Sławomirem Brzezińskim. 

Od lewej; K. Nawrocki, P. Adamski, M. Kowalik, W. Piosik, S. Brzeziński 
 Spotkanie miało kurtuazyjny charakter. Po krótkim przedstawieniu się 
strona związkowa poprosiła o ustosunkowanie się do zgłoszonych 
wcześniej spraw wymagających pilnego załatwienia-(Porozumienie  
ze Zdroiska, programy restrukturyzacyjne, ład korporacyjny, 
umowy śmieciowe, ZUZP, luka pokoleniowa).Prezes M. Kowalik 
podkreślił, że spotkanie ma charakter poznawczy , zgłoszone tematy 
są aktualnie rozpoznawane.  Zarząd ustosunkuje się  do nich pod 
koniec lutego( od 15 lutego skład zarządu uzupełnią Piotr Adam-
czak - członek zarządu ds. handlowych oraz Mikołaj Franzkowiak 
- członek zarządu ds. finansowych). Prezes podkreślił, że Zarząd pod 
jego kierownictwem chce prowadzić konstruktywny dialog , respek-
tuj ąc zawarte porozumienia. Będzie on realizowany w trakcie kwar-
talnych spotkań. Nie wyklucza to innych spotkań w pilnych sprawach. 
Osobą do kontaktów ze stroną związkową jest Bogdan Klepas do-
radca Zarządu. Przedstawiciele NSZZ Solidarność podkreślili, że z 
zadowoleniem przyjmują deklaracje M. Kowalika i liczą na zmianę 
stylu zarządzania. Procesy gospodarcze za które odpowiada Zarząd  
wymagają zabezpieczenia interesów pracowniczych w prowadzonych 
procesach . Przy połączeniu 5 Zakładów Energetycznych i powsta-
niu Operatora udowodniliśmy, że potrafimy zawierać kompromi-
sy i podpisywać stosowne porozumienia. Poprzedni zarząd odmówił 
nam takiego prawa przy powstawaniu Centrum Usług Wspólnych. 
Efekty tej błędnej polityki najlepiej widać w tragicznej sytuacji w  
Enea Centrum i Biurach Obsługi Klienta. Cierpi na tym  nie tylko 
wizerunek Enea. Ta sprawa wymaga podjęcia pilnych działań, po-
dobnie jak sprawa zapłaty zaległych wynagrodzeń dla pracowni-
ków prowadzących Kasy Zapomogowo Pożyczkowe. Wielokrotne 

monity w tej sprawie nie spotkały się z pozytywną reakcja poprzedni-
ków.  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że sprawa  została już  pozytyw-
nie załatwiona. Pracownicy niedługo otrzymają zaległe wynagro-
dzenia.  
Dobry prognostyk na przyszłość.  
Nadzieja na normalne stosunki pomiędzy pracodawcami i praco-
biorcami w grupie Enea. 
Pozytywna zmiana!!! OK. 

3.02.2016 Powrót dialogu na  
szczeblu branżowym. 

W Warszawie w Centrum Dialogu Społecznego po długiej przerwie 
odbyło się  spotkanie w stron dialogu społecznego w branży elek-
tro-energetycznej. Długa przerwa spowodowana była zaniecha-
niem dialogu społecznego na szczeblu kraju i branż przez po-
przednią ekipę rządzącą. 

Uczestnicy spotkania w Warszawie. 
 Stronę rządową reprezentowali:  Minister Energii (ME) Krzysztof 
Tchórzewski, Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu ME, Henryk 
Baraniecki Podsekretarz Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa, Marcin 
Zieleniecki  Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej, Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. 
Stronę Pracodawców reprezentowali: Prezes Zarządu ENEA S.A. 
Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu ENERGA S.A. Dariusz Kaś-
ków, Prezes Zarządu PGE S.A. Marek Woszczyk, Prezes Zarządu 
TAURON S.A. Remigiusz Nowakowski.  

Od lewej : 
B.Stefaniak-
Gnyp, 
R.Rutkowski, 
K.Grajcarek. 
Stronę związ-
kową branży 
elektro-
energetycznej 
NSZZ 
„Solidarność” 
reprezentowali: 
Przewodniczący 

SGiE Kazimierz Grajcarek , Przewodniczący Krajowej Sekcji Ener-
getyków (KSE) Roman Rutkowski, Barbara Stefaniak Gnyp KSE, 
Tadeusz Dachowski KSE, Edmund Myszka KSE, Przewodniczący 
Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni (KSEiE) Jerzy Moryc, 
Wojciech Asterski KSEiE, Dariusz Kucharewicz KSEiE. 
„Strona rządowa akceptuje wole dialogu społecznego i jak naj-
szybciej musi dojść do przywrócenia dialogu branżowego. Wszel-
kie problemy i informacje powinny być rozwiązywane i omawiane 
w duchu dialogu społecznego przy stole z poszanowaniem  praw 
wszystkich stron” podkreślił  ME Krzysztof Tchórzewski.. Minister 
Energii  w dalszej części swej wypowiedzi przedstawił trudną sytua-
cję energetyki w Polsce, określając obecną sytuację jako ubóstwo 
energetyczne. Kryzys energetyczny dotyczy całej Europy i potrzebny 
jest w obecnej sytuacji rzetelny dialog na poziomie UE.  
Strona związkowa przedstawiła uczestnikom spotkania swoje oczeki-
wania, jakie powinny być poczynione w odbudowie dialogu społecz-
nego i powrotu do demokratycznych formuł partnerstwa w branży 
energetycznej. Związki zaapelowały do stron dialogu o pilną odbudo-
wę standardów jakie powinny funkcjonować  w branży elektro-
energetycznej w oparciu o Ponad Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy. Na spotkaniu podjęto decyzję o powołaniu zespołu do pracy 
nad regulaminem funkcjonowania Zespołu Trójstronnego ds. 
Branży Energetycznej, oraz powołaniu związku pracodawców 
sektora energetycznego na szczeblu krajowym ( zlikwidowanego  
za kadencji poprzedniej ekipy rządowej) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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10.02.2016 Prokuratura w PGE –  
śledztwo w/s  afery energetycznej. 

Szkoda, jaką poniósł Skarb Państwa jest nie mniejsza, niż 100 mln 
złotych. Chodzi o umowy zawierane między Polską Grupą Energe-
tyczną a biznesmenem prowadzącym jednoosobową działalnością 
gospodarczą – informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie i 
wszczyna śledztwo w tej sprawie. Aferę energetyczną zbadał i ujawnił 
mec. Michał Tkaczuk z Ośrodka Analiz 1 Standard. 

 
To może być najgłośniejsza afera gospodarcza ostatnich lat w Polsce. 
Ujawnił ją serwis Ośrodka Analiz  1 Standard  współtworzony przez 
mec. Michała Tkaczuka. I nie chodzi o wielomilionowe straty Skarbu 
Państwa, ale o mechanizm, jaki wykorzystano, aby w biały dzień wy-
prowadzać pieniądze z Polskiej Grupy Energetycznej, jednej z kluczo-
wych i strategicznych dla polskiej gospodarki spółek Skarbu Państwa. 
Na rynku wartym miliardy złotych kwitnie kuriozalna jednoosobowa 
firma pośrednicząca w sprzedaży energii. Choć ceny, jakie oferuje, są 
poniżej kosztów wytworzenia, Polska Grupa Energetyczna i inne pań-
stwowe spółki obracające energią zachowują się tak, jakby chciały 
tracić, pod warunkiem, że zysk będzie zyskiem tej jednej, niewielkiej 
firmy. 
Straty spółek, nad którymi nadzór powinien mieć Skarb Państwa, w 
perspektywie być może bankructwo PGE, są jak kadry z filmu, który 
już jest grany, tyle że nie w kinach, lecz na polskim rynku energii ma-
jącym ponoć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. 
Jak to się stało, że przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działal-
ność, który do niedawna nie zajmował się obrotem energią, stał się dla 
kierownictwa Polskiej Grupy Energetycznej, potentata na rynku ener-
gii, tak wiarygodny i niezbędny, że zawarto z nim umowę wartą setki 
milionów? 
Mechanizm polega na organizowaniu przez takiego przedsiębiorcę 
przetargów, do których przystępują spółki energetyczne oferując okre-
ślone ceny, po których przedsiębiorca ten oferuje następnie energię na 
rynku tworząc tzw. grupę zakupową. Klienci – tj. konsumenci energii 
płacą mu prowizję za energię, której atrakcyjną cenę ponoć negocjuje 
z PGE – wyjaśnia mec. Michał Tkaczuk, radca prawny. Rzecz w tym, 
że to, co wskutek kontraktu PGE-Grupa Zakupowa dzieje się z cenami 
na rynku energii, budzi zdumienie. PGE na każdej megawatogodzinie 
sprzedawanej jednej z takich grup zakupowych w taryfie C21 
(obowiązującej m.in. dla małych i średnich zakładów przemysłowych/
produkcyjnych) traciła w 2014 r. co najmniej 9,00 zł. 9 zł pomnożone 
przez miliony megawatogodzin kupowane przez klientów jednej z grup 
zakupowych to straty PGE sięgające co najmniej dziesiątek milionów. 
Gdyby zysk choć częściowo wracał do PGE, taktyka państwowej spółki 
byłaby zrozumiała. Ale zysk nie wraca do PGE. Trafia w całości jako 
prowizja – płacona przez konsumentów energii – do rąk pry-
watnych.  Przychody jednej z grup zakupowych w latach 2013 i 
2014 liczone są w dziesiątkach milionów złotych. 
Na rynku energetycznym działa wielu pośredników tworząc 
grupy zakupowe, by oferować preferencyjne ceny. Według 
ekspertów żaden z nich nie uzyskał od PGE tak korzystnych 
(zarazem niekorzystnych z punktu Skarbu Państwa) warunków 
cenowych. Dzięki szczególnej pozycji jedna z grup zakupowych 
zaczęła w błyskawicznym tempie opanowywać rynek. Do jego 
grupy dołączyło wielu klientów spośród tych, którzy przez lata 
kupowali wprost od PGE.  

 
Przestali płacić za jedną megawatogodzinę cenę rzędu 318,30 zł, w 
czym zawierał się zysk PGE, po to aby za ten sam produkt uzyskać 
cenę 188,80 zł od pośrednika, ze stratą dla PGE i zyskiem w postaci 
prowizji płaconej dodatkowo pośrednikowi przez konsumentów ener-
gii. PGE lawinowo traci więc dotychczasowych klientów i wprawdzie 
zwiększa sprzedaż, ale ponosi straty, gdyż to pośrednik zarabia krocie. 
‘Sekretariat Prokuratury zawiadamia Państwa, jako składających 
zawiadomienie, że postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2016 r. wszczęte zostało śledztwo 
pod sygnaturą VII Ds. 529/2015 w sprawie zawarcia w okresie lat 
2013 – 2014 w nieustalonym miejscu, przez kierownictwo pozostają-
cych we współpracy firm energetycznych: Polska Grupa Energetyczna 
S.A., Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A. oraz (…), umów związa-
nych z obrotem energią elektryczną, w wyniku realizacji, których do-
szło do powstania w majątku PGE S.A. znacznej szkody nie mniejszej 
niż 100 mln złotych tj. o czyn z art. 296 1 i 3 kk.’ – tak Prokuratura 
Okręgowa w Warszawie informuje Ośrodek Analiz 1 Standard. 
Oczekiwałem tego śledztwa – przyznaje mec. Tkaczuk. – Coraz więk-
szy zysk, jaki PGE wręcza swemu uprzywilejowanemu pośrednikowi, 
jest w naszej ocenie sprzężony z systematycznie rosnącą stratą, jaką 
ponosi spółka Skarbu Państwa. Uderza to we wszystkich podatników i 
konsumentów energii. I trzeba to zatrzymać, zanim staniemy przed 
koniecznością ratowania spółki w związku z tajemniczymi i nieuzasad-
nionymi decyzjami zarządu. 
O innych aferach energetycznych przeczytacie na naszej stronie. 

11.02.2016 ZMARŁ  
ARTUR KOLENDA 

 Z głębokim żalem informujemy, że 11lute-
go zmarł nagle nasz Kolega Artur Kolenda 
z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
„Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,  

Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,  

Aż przed oblicze Boga Najwyższego”. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

16.10.2015 Artur  i Pracownicy  RD Gorzów Wlkp. (Ciąg dalszy na stronie 4) 
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13.02.2016 Pożegnaliśmy ARTURA. 

Uroczystości pogrzebowe Artura Kolendy odbyły się na Cmentarzu 
Komunalnym w Strzelcach Krajeńskich. We Mszy Świętej  oraz ostat-
niej drodze Artura uczestniczyła rodzina, znajomi, przyjaciele oraz 
licznie przybyły koleżanki i koledzy z pracy oraz związku do, którego 
Artur należał.  
Ciężko pogodzić się z faktem, że z Arturem już się nie spotkamy 
na tym ziemskim padole. 
Po raz kolejny na usta cisną się słowa ks.  Jana Twardowskiego : 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy 

tylko co nieważne jak krowa się wlecze  
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje  

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna  
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego” 

11.02.2016 Obradowała KP NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. 

W siedzibie związku w Centrali Oddziału spotkali się członkowie 
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
(KP)  

Tematyka obrad: 
1. Odczytanie protokołu ze zjazdu delegatów z 29.12.2015 z Barlinka. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organiza-
cji przyj ęto kolejne dwie osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności. K. Gonerski przedstawił najważniej-
sze wydarzenia jakie miały miejsce od 29.12.2015 r. 
4.Porozumienie Zdroisk. Czekamy na odpowiedź nowego Zarządu 
Enea S.A. na wezwanie przesądowe złożone w imieniu 111 osób z 
terenu działania  Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Rozmawia-
no o ewentualnych kosztach związanych z pozwem sądowym, oraz 
sposobach ich minimalizacji. Stanowisko w tej sprawie  nowego 
Zarządu Enea S.A. będzie „papierkiem lakmusowym” nowego po-
dejścia do dialogu w grupie Enea. 
5. Sprawa sądowa zwolnionego z pracy 1.06.2015 r. Elektromonte-
ra PE Jarosława Soniewskiego ( mając gwarancje zatrudnienia nie 
przyjął gorszych warunków pracy). Pełnomocnik prawny złożył pro-
pozycję zawarcia ugody i powrotu do pracy Jarka. Czekamy na odpo-
wiedź Zarządu Enea Operatora. 
6.Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa Enea. M. 
Brałko zdała relację z ustaleń jakie zapadły na spotkaniu przedstawi-
cieli kas 10.02.2016 w Poznaniu. Stanowisko zjazdu delegatów ws 
wypłaty zaległych wynagrodzeń dla osób prowadzących kasy spotka-
ło się z pozytywnym odzewem ze strony nowego Zarządu Enea 
S.A. Zaległe wynagrodzenia zostaną wypłacone. 
7.Imrezy organizowane przez związek. Jak co roku podjęliśmy się 
organizacji imprez: -turniej piłki siatkowej w Sul ęcinie (maj), -
spływ kajakowy (lipiec), -Pielgrzymka do Częstochowy (sierpień), 
- wycieczka zagraniczna (wrzesień), -turniej piłki no żnej 
(wrzesień), -turniej bowlinga (listopad). Przyjęto program Piel-
grzymki do Częstochowy 18-21.08.2016. Osoby chętne mogą się 
zapisywać u M. Kępiszaka. Szczegółowe programy pozostałych  
imprezy po podjęciu decyzji przez władze KP będą sukcesywnie 
umieszczane na naszej stronie internetowej ( zakładka –
Organizowane przez nas imprezy). 
8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek przedsta-
wili problemy z jakimi borykają się Pracownicy w tych podmiotach :- 
Enea Serwis-stare  i nowe problemy (nazewnictwo stanowisk, tabela 

płac zasadniczych, wartościowanie stano-
wisk, dział transportu, SAP) czekają na 
rozwiązanie przez nowy Zarząd ( nowym 
Prezesem został S. Bielecki),-Enea Opera-
tor  –problemy z rozliczeniem prac w ra-
mach delegacji, brak odpowiedzi przełożo-
nych na kierowane do nich pisma, niewyko-
rzystane urlopy.-Enea Centrum-nie działają 
lub zawieszają się programy informatyczne, 
bardzo utrudnia i wydłuża to  obsługę klien-
tów. Dla ratowania sytuacji zatrudnia się 
Pracowników z agencji pośrednictwa pracy 
(umowy śmieciowe). Jak już jakaś procedu-

ra zaczyna dobrze działać, zmienia się ją, powoduje to nieustanny 
chaos  i generowanie niepotrzebnych nadgodzin. 

Członkowie KP Gorzów Wlkp. podczas obrad. 

11.02.2016 Rozmowy o problemach energetyków 
w Ministerstwie RPiPS. 

W Warszawie przedstawiciele Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność”, odbyli robocze spotkanie z Podsekretarzem 
Stanu  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej    

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



Panem Marcinem Zielenieckim. W trakcie spotkania poruszono 
kwestie funkcjonowania standardów w branży elektro-
energetycznej,  które powinny być regulowane poprzez Ponad 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Rozmawiano również o proble-
mach jakie obecnie trapią energetyków, oraz zagrożeniach jakie 
mogą wyniknąć z dzisiejszego prawa pracy i jego interpretacji.         
Strony zgodnie podkreśliły potrzebę dialogu społecznego, oraz od-
budowę dobrych relacji przy tworzeniu nowych rozwiązań w 
branży elektro- energetycznej.   

 Od lewej: M. Zieleniecki, R. Rutkowski, B. Stefaniak-Gnyp, K. Grajcarek 
 

15.02.2016 Zmiany w Zarządach   
spółek Grupy Enea. 

Krzysztof Kierzkowski został powołany na stanowisko prezesa Enei 
Centrum. Wiceprezesem ds. obsługi klienta w tej spółce został Łu-
kasz Pawłowski. Z kolei stanowisko prezesa Enei Oświetlenie obej-
mie Mariusz Kądziołka.  

Nowy szef Enei Centrum, Krzysztof Kierzkow-
ski to menedżer z bogatym doświadczeniem 
zawodowym wynikającym z kariery wojskowej 
i cywilnej. Jest absolwentem m.in. Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie i Univer-
site Paris VI w Paryżu. W ostatnim czasie 
odpowiadał za rozwój rynku i sprzedaż w 
sektorze administracji publicznej w firmie 
SAS Institute. Wcześniej, przez wiele lat był 

oficerem Wojska Polskiego. Służył m.in. w misji sił stabilizacyjnych 
NATO (SFOR) w Bośni i Hercegowinie.  
 

Powołany na prezesa Enei 
Oświetlenie Mariusz Kądzioł-
ka to absolwent m.in. Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu 
Technicznego w Szczecinie i 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Do Grupy przychodzi ze szcze-
cińskiego magistratu, gdzie 
pełnił funkcj ę Zastępcy Pre-
zydenta Miasta ds. komunal-

nych. Na stanowisku szefa naszej spółki oświetleniowej zastąpi  
Piotra Koczorowskiego.  

Nowy wiceprezes Enei Centrum ds. 
obsługi klienta, Łukasz Pawłowski, 
jest w naszej firmie od czterech lat. 
Awansował ze stanowiska dyrektora 
Departamentu Sprzedaży Enea S.A. 
Wcześniej pracował m.in. w PGNiG 
( Z-ca Dyrektora ds. Klientów Klu-
czowych i Strategicznych, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Handlu), 
Telekomunikacji Polskiej. ( -Key 
Account Manager -Dyrektor Rynku). 

Alicja Rybczyńska (były Członek Zarządu ds Informatyzacji w Enea 
Centrum) i Piotr Koczorowski (były Prezes Enea Oświetlenie) pozo-
stają w Grupie. Odchodzi z niej Krzysztof Dzierwa (były Prezes 
Enea Centrum). Nowi członkowie Zarządów objeli swoje funkcje 15 
lutego. (podobnie jak nowi członkowie zarządu Enea S.A. Maciej 
Franckowiak i Piotr Adamczak). 

 

17.02.2016 Enea Wytwarzanie wsparła  
Gminę Kozienice  

Prezes EW Krzysztof Sadowski podpisuje umowę sponsorską 
180 tys. zł – to kwota, na jaką Enea Wytwarzanie wesprze w tym 
roku Gminę Kozienice podczas organizacji wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, ale także edukacyjnych.17 lutego, podpisano umowę w 
tej sprawie. To już trzecia tego typu umowa pomiędzy gminą a 
energetycznym gigantem. „To już pewna tradycja. Takie działania 
były prowadzone od zawsze, ale obecnie są bardziej sformalizowane. 
Cieszę się, że możemy wspierać rozwój kultury, w tym kultury fizycznej 
w regionie. Mam nadzieję, że dzięki tym wydarzeniom Gmina Kozieni-
ce będzie coraz bardziej słynąć w całym kraju”  mówił Krzysztof 
Sadowski, prezes zarządu Enea Wytwarzanie. To on, wraz z Grzego-
rzem Mierzejewskim – wiceprezesem ds. pracowniczych reprezento-
wał zarząd spółki podczas oficjalnego podpisywania umowy. W imie-
niu Gminy Kozinice dokument podpisali burmistrz Tomasz Śmietan-
ka oraz Iwona Kania – dyrektor Wydziału Finansowo-Budżetowego. 
„Z wielką radością zawsze podpisuję z panem prezesem te umowy, 
bowiem wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom społecznym i potwier-
dzają istotną rolę Elektrowni Kozienice, Enei Wytwarzanie nie tylko 
na gospodarczej mapie kraju, ale również jako animatora życia spo-
łecznego w naszej społeczności lokalnej „ tłumaczył burmistrz To-
masz Śmietanka. „ Pragnę podkreślić, że każdego roku ta kwota 
wzrasta „dodał. Gdzie trafią pieniądze? Środki od energetycznego 
giganta zostaną przeznaczone na współorganizację szeregu imprez i 
wydarzeń, takich jak m.in. Grand Prix Polski w pływaniu, IV Ogól-
nopolski Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet, Festiwal Muzyki 
Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka czy Festiwal Muzyki 
Sakralnej im. Józefa Furmanika. Pieniądze trafią także do kozienic-
kiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

18.02.2016 Żona Kiszczaka ujawniła  
dokumenty TW Bolek 

Dla wszystkich ludzi „Solidarności” przykra prawda o Lechu  
Wałęsie jest bardzo bolesna. Brak dekomunizacji i lustracji po 1989 
r. umożliwiał granie „teczkami”. Sprawcą, a zarazem ofiarą tej sytu-
acji został L. Wałęsa. Należy też dodać, że na pewno nie pozostawa-
ło to bez wpływu, na to w jakiej sytuacji gospodarczej i politycznej 
znajduje się obecnie Polska. 
Ostatni fakt- wdowa po gen. Kiszczaku za 90 tys. zł. próbowała 
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sprzedać Instytutowi Pamięci Narodowej   dokumenty dotyczące 
Lecha Wałęsy –TW Bolek, pokazuje, że nawet z za grobu sowiecki 
generał gra „teczkami”.  
Niestety L. Wałęsa nie potrafił wcześniej, przyznać się i przeprosić 
za współpracę z  tajnymi służbami PRL,  w latach 1970-76. Pewnie 
poszło by to już dawno w niepamięć. Niestety nie potrafi tego zrobić 
również teraz, po ujawnieniu dokumentów przez wdowę po Kisz-
czaku. Dalej kłamie i zapiera się współpracy.  Tak nie powinien 
postępować laureat Pokojowej nagrody Nobla, noszący w klapie 
Matk ę Boską.  
Niezrozumiały  jest też fakt, że niektóre media oraz „autorytety” 
nie przyjmuj ąc do wiadomości powszechnie znanych już faktów, 
utwierdzają go w tym kłamstwie. 
Jak to możliwe, że po 27 latach od odzyskania niepodległości, do-
kumenty dotyczące historii PRL znajdują się w domach pracowni-
ków były służb specjalnych? Ile jeszcze teczek jest w posiadaniu 
tych służb, jak długo jeszcze będą grali teczkami? 
Te pytania dalej pozostają bez odpowiedzi. 

23.02.2016 Zmiany w składzie  
rady nadzorczej Bogdanki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla  „Bogdanka” 
dokonało zmian w składzie rady nadzorczej spółki.  
Ze składu rady odwołani zostali: Krzysztof  Matan oraz Bartosz 
Krysta.   Jednocześnie NWZ Bogdanki powołało do RN na trzyletnią 
kadencję: Szymona Jankowskiego, Mirosława Kowalika, Przemy-
sława Krasadomskiego oraz Wiesława Piosika.  

23-24.02.2016 Obradowała  
KK NSZZ Solidarność. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przysięga składana przez nowych członków Komisji Krajowej. 

W Gdańsku na pierwszym w 2016 r. posiedzeniu spotkali się członko-
wie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Zebranie rozpoczęło 
się od złożenia przysięgi na Sztandar Związku  przez nowych 
członków Komisji Krajowej, Przewodniczących Zarządów Regonów z 
Gorzowa Wlkp.-Waldemara Rusakiewicza, oraz Koszalina Po-
brzeże-Sławomira Majchrzaka. Pozostała tematyka obrad  : 
1.Wysłuchanie informacji z prac Rady Ochrony Pracy, regionów i 
branż oraz Prezydium KK. 
2.KK zdecydowała o powierzeniu Krzysztofowi Świątkowi funkcji 
redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”.  Nowy naczelny 
zapowiada duże zmiany, zarówno w samym Tygodniku jak i nowo 
powstającym portalu. 

Przy mikrofonie nowy redaktor naczelny Tygodnika Solidarność. 
3.Uzupełniono wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
zgodności z konstytucją ustawy o rozwiazywaniu sporów zbioro-
wych. 
4.Rozpoczęto dyskusję na temat ustanowienia kolejnego sztandaru 
związku z naszym Patronem- bł. ks. Jerzym Popiełuszką. 
5.Ujednolicono nazewnictwo Krajowych Sekretariatów Branżo-
wych. 
6.Ustalono termin i  miejsce XXVIII Krajowego Zjazdu Delagatów-
24-25.11.2016 Płock. 
7.Członkowie Komisji Krajowej zatwierdzili wykonanie budżetu 
za rok 2015 i przyjęli nowy na rok 2016.  
8.Rozpatrzono odwołania jakie wpłynęły do KK. 
9.Przyjęto uchwały w sprawie uznania funkcjonowania Organiza-
cji Zwi ązkowych działających na terenie więcej niż jednego Zarzą-
du Regionu. 
10.Wysłuchano informacji z prac sekretariatów branżowych . 
11.Dyskutowano też o: -funkcjonowaniu Rady Dialogu Społeczne-
go (RDS) i Wojewódzkich RDS,- odmrożeniu podstawy do nalicza-
nia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Członkowie KK podczas obrad w Gdańsku. 

24.02.2016 W Enea Operator nie tylko o płacach. 
W Sierakowie Zarząd Operatora w osobach prezesów pana Michała 
Jarczyńskiego , Jakuba Kamyka i Marka Szymankiewicza oraz 
pani Katarzyny Jarzębińskiej kierowniczki Biura HR spotkali się ze 
stroną społeczną GK ENEA by omówić następujące tematy: 
-Strategia Dystrybucji do 2020r . / Michał  Jarczyński/ 
- Bezpieczeństwo i wszystko co łączy się z BHP w Operatorze /
Jakub Kamyk/ 
-Zmiany granic pomiędzy PE Międzychód i Nowy Tomyśl , dalsze 
doposażanie PE Operatora. 
- Zmiany zapisów w Regulaminie Pracy Operatora / Katarzyna 
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Jarzębińska/ 
- polityka płacowa 2016 w Operatorze / M. Jarczyński/ 
Sprawy różne. 

Uczestnicy spotkania w Enea Operator. 
Ciężkie czasy czekają Operatora w świetle prezentacji multimedial-
nej jaką przedstawił Zarząd , a omówił prezes Jarczyński . A wszyst-
kiemu winne jest URE (Urząd Regulacji Energetyki) , który to zażądał 
by dystrybucja począwszy od 2016r. zmniejszyła czasookres przerw w 
dostawie energii el. dla nas wskaźnik SAIDI został określony na po-
ziomie 250minut w ciągu roku ( brak w naszym rejonie wichur i gra-
dobić ), za niedotrzymanie wskaźnika URE nałoży odpowiednio wy-
sokie kary w milionach zł. oraz co roczne obniżanie kosztów o 1,5 %  
co w naszym przypadku graniczy z kwotą ok. 35 milionów zł.   
Od redakcji – Należałoby chyba zmienić prezesa URE , bo jak teraz 
przystąpić do negocjacji płacowych . Przyjdzie nam chyba jeszcze 
dopłacić do firmy z własnej kieszeni . 
Wracając do tematu , w firmie a szczególnie w brygadach liniowych 
jest wiele osób , których lekarz medycyny pracy nie dopuszcza do 
prac na wysokości, mówimy o osobach w wieku pomiędzy 50-60 
rokiem życia ,więc należy jak najszybciej te brygady odmłodzić.  
Prezes Jarczyński przekazał też pozytywne informacje . Program 
Rozwoju Pracowników wprowadzony w ub. roku przez niego przy-
niósł już pierwsze rezultaty . W pierwszej edycji programu Biuro 
HR wytypowało 52 osoby z pośród wszystkich typowanych pra-
cowników. Z czego 30 osób to pracownicy samej dyrekcji  . 
Następnie prezes Jakub Kamyk wspomagając się prezentacją multi-
medialną  omówił 2015 rok   w porównaniu do lat poprzednich w 
zakresie BHP i wypadkowości w Operatorze. Z roku na rok statyst-
ki są coraz pozytywniejsze i oby ta tendencja się utrzymała.  
Prezes Marek Szymankiewicz w świetle Porozumienia z Sierakowa 
zwrócił się do strony społecznej o aprobatę w sprawie zmian gra-
nic PE Międzychód i Nowy Tomyśl  . Na podstawie opracowania 
multimedialnego przedstawił zebranym potrzeby ruchowe i eksploat-
acyjne części południowo-wschodniej PE Międzychód , która to 
część powinna zostać przeniesiona do graniczącego z nią PE Nowy 
Tomyśl. Główne argumenty to szybsze usuwanie awarii ponad to, ta 
cześć PE Międzychód jest zasilana i tak od strony PE Nowy Tomyśl. 
Zmiana terytorialna granic obu PE nie wnosi żadnych zmian w 
zakresie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w obu PE. 
Strona społeczna widząc taką potrzebę akceptuje  ten projekt , pod 
warunkiem podpisania przez strony stosownego aneksu do Poro-
zumienia z Sierakowa  . Następną kwestią jest trwaj ąca wymiana 
floty w PE. Zostały one  lub zostaną  wy-
posażone w odpowiednie pojazdy z wypo-
sażeniem zgodnym z  potrzebami eksploa-
tacyjnymi PE. Trwa wyposażanie PE oraz 
pracowników w sprzęt IT i GSM. Trwają 
prace nad całkowitą zmianą logistyki zao-
patrywania PE w materiały eksploatacyj-
ne. To nie brygady mają jeździć po to-
war ale ma on być im dowożony .  
Pani Katarzyna Jarzębińska przypo-
mniała stronie społecznej projekt zmian 
zapisów do Regulaminu Pracy Enea 
Operator . Zmianie podlega zapis o 
czasie pracy Departamentu Usług Taryfowych . I likwidacji zapisu 
dotyczącego rejestracji czasu pracy w systemie RCP. Strona społeczna 
akceptuje zaproponowane zmiany. 
W sprawy polityki płacowej na 2016 r. w Operatorze wprowadził 
prezes Jarczyński . Propozycje jakie zostały przygotowane przez zarząd są 
na tyle niskie, że  szkoda o nich pisać (niższe od 2015 r-50 zł.)   

Strona społeczna widząc niemoc ze strony Zarządu do jakichkol-
wiek innych ruchów płacowych wynikających z "niezależności" 
Operatora od Zarządu Enei (sprawa znana z lat poprzednich)  zapro-
ponowała , by negocjacje odbyły się  jednocześnie z udziałem Za-
rządu Enei i pozostałych spółek GK , co pozwoli na oszczędność 
czasu oraz konstruktywny dialog na temat regulacji płacowy w 
poszczególnych spółkach z uwzględnieniem ich kondycji finansowej. 
Zarząd propozycję  przemyśli.  
W sprawach różnych Strona społeczna przekazała Zarządowi projekt 
Porozumienia w sprawie udostępniania pomieszczeń na działalność 
związkową . 
Uzgodniono normatywny czas pracy w 2016 r - 168 godzin . Czas 
ten służy do naliczania niektórych składników wynikających z ZUZP. 

25.02.2016 Pożegnaliśmy  
Zbyszka  

Szydłowskiego. 
20 lutego 2016  w wieku 55 lat zmarł nagle  
Zbigniew Szydłowski Przewodniczący NSZZ 
Solidarność w PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna Oddział Elektrociepłownia Gorzów 
Wlkp. Zbyszek Pełnił wile funkcji związkowych, 

był między innymi Delegatem na Krajowy Zjazd, Członkiem Za-
rządu Regionu Gorzów Wlkp. Członkiem władz Sekcji Krajowej 
Elektrowni i Elektrociepłowni.  

Trudno pogodzić się z faktem, że wśród „Ludzi Solidarności” nie ma 
już Zbyszka. 
,,Pokój Ci wieczny w cichej krainie, gdzie ból nie sięga, gdzie łza 
nie płynie, gdzie słyszysz Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny" 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25.02.2016 r. Doczesne szczątki 
Zbyszka spoczęły na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Żwirowej 
w Gorzowie Wlkp. Ceremonię pogrzebową poprowadził ks. Jaro-
sław Zagozda- Duszpasterz Gorzowskich Energetyków. Uczestni-
czyli  w niej członkowie władz PGE, Dyrekcji Oddziału, Członko-
wie Władz Krajowych i Regionalnych NSZZ Solidarność, koleżan-
ki i koledzy z pracy i związku. W ostatniej drodze Zbyszka uczestni-

czyło kilkanaście pocztów sztandarowych NSZZ Solidarność. 
Żegnaj Drogi Przyjacielu.  Bez Ciebie nic już nigdy nie będzie 
takie samo. 
Więcej zdjęć z pogrzebu Zbyszka na naszej stronie. 
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26.02.2016 Enea Logistyka z nowym zarządem 
 

Marek Gembiak został nowym prezesem Enei 
Logistyka, a Dawid Serafinowicz wiceprezesem 
do spraw ekonomicznych tej spółki. Zastąpili oni 
Krzysztofa Cembrowicza i Romana Kruszyń-
skiego, którzy odchodzą z Enei.  
Nowi członkowie zarządu Enei Logistyka są od 
dawna związani z naszą Grupą. Marek Gembiak 
( na zdjęciu obok) to absolwent Politechniki Poznań-
skiej, w ostatnich latach był dyrektorem Oddziału 

Poznań w Enei Serwis (a wcześniej w Energobudzie Leszno).  
Dawid Serafinowicz ( na zdjęciu obok) ukończył 
studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pozna-
niu oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Pozna-
niu. Ostatnio był dyrektorem Pionu Zarządza-
nia Operacyjnego i Controlingu w Enei Logi-
styka, wcześniej pełnił w tej firmie funkcje m.in. 
Dyrektora Finansowego, prokurenta i członka 
zarządu.  
Enea Logistyka (dawniej BHU) to spółka odpo-
wiadająca w naszej Grupie za handel hurtowy i 
zaopatrzeniowy urządzeniami elektrotechnicznymi oraz elektroenerge-
tycznymi, wykorzystywanymi w przemyśle i dystrybucji energii elek-
trycznej. Firma zajmuje się także usługami logistycznymi, w tym usłu-
gami magazynowania. 

26.02.2016  W Enei SA o płacach. 
Wynagrodzenia Pracowników Enei SA były te-
matem czwartkowego spotkania przedstawicieli 
Spółki i Związków Zawodowych.  
Spotkanie odbyło się  w siedzibie Enei Oświetlenie 
przy ul. Strzeszyńskiej. Niestety na spotkanie z 
przedstawicielami Pracowników nie przybył żaden 

przedstawiciel zarządu Enea S.A.  Spółkę reprezentowali upoważ-
nieni przedstawiciele na czele z Ewą Skrzyńską – Dyrektor Depar-
tamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Stronę Społeczną repre-
zentowali przedstawiciele działających w Spółce Organizacji Związ-
kowych: Komisji Międzyzakładowej  NSZZ Solidarność, MZZP 
Grupy Kapitałowej ENEA oraz MOZZZ In żynierów i Techników.  
Strona Społeczna zaproponowała zorganizowanie spotkania Wspólnej 
Reprezentacji Pracodawców Grupy Kapitałowej (przedstawicieli 
wszystkich Spółek grupy Enea) ze wspólną reprezentacją Związko-
wą, aby poruszyć najważniejsze kwestie dotyczące pracowników 
oraz przystąpić do negocjacji płacowych. Taki sposób procedowanie 
w sprawie przyrostu wynagrodzeń zdaniem strony związkowej pozwo-
li wcześniej zawrzeć porozumienia płacowe we wszystkich spółkach 
grupy Enea. Propozycja zostanie przedstawiona Zarządowi Spółki.  

26.02.2016 W Enea Centrum  
o płacach i chaosie. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu 
społecznego w Enea Centrum. Stronę 
pracodawców reprezentował nowo powo-
łany Prezes  Krzysztof Kierzkow-
ski  oraz  Ewa Skrzyńska – Dyrektor 
Departamentu Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi.  Spotkanie było odzewem na pismo związków zawodo-
wych w sprawie  rozpoczęcia rozmów płacowych. Strona pracodawcy 
chciała przedstawić prezentację pokazującą deflację oraz inne argu-
menty przejawiające za tym ,żeby ograniczyć swoje oczekiwa-
nia płacowe. Strona związkowa poinformowała, że zna te argu-
menty i oczekuje konkretnych propozycji. Propozycje jakie nam 
przedstawiono nie zasługują na to by o nich pisać. Po krótkiej 
dyskusji złożyliśmy propozycję, aby nie negocjować oddzielnie 
we wszystkich spółkach wskaźnika wzrostu płac, ale żeby pra-
codawcy podobnie jak strona związkowa utworzyła wspólną re-
prezentację pracodawców. Prezes stwierdził, że rozumie nasz 
wniosek i przekaże nasze sugestie. 
W drugiej części spotkania strona związkowa uświadomiła nowe-
go prezesa o tragicznej sytuacji  panującej w Enea  Centrum. 

Krzysztof Kierzkowski  poprosił o uwagi i wnioski na piśmie. 
 

26.02.2016 Nowy skład Rady 
Nadzorczej  

Enea Operator  
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Enea Operator Sp. z o.o. z dniem 22 lutego 
2016 roku powołało do składu Rady Nad-
zorczej Spółki: p. Mikołaja Franzkowiaka 
- na funkcję Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki, p. Wojciecha Wostala 

- do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz odwołało ze składu Rady 
Nadzorczej Spółki – p. Szymona Jankowskiego.  

28.02.2016 II Bieg Pamięci Żołnierzy Wykl ętych 

W Gorzowie Wlkp. podobnie jak w 200 innych miastach odbył się II 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wykl ętych- Tropem wilczym.  
 Bieg odbył się w Parku Górczyńskim, wzięło w nim udział ponad 
500 osób, w tym członkowie władz regionalnych NSZZ Solidar-
ność. ( w całym kraju  w biegu wzięło udział około 60 tys. osób)  
Uczestnicy przebiegli dystans 1963 metrów. (długość trasy nawiązuje 
do 1963 r. czyli roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wykl ęty – 
Józef Franczak pseudonim LALEK). 
Więcej zdjęć z biegu na naszej stronie. 

29.02.2016 W Enea Serwis o płacach. 

W Poznaniu z inicjatywy strony społecznej doszło do spotkania z za-
rządem Enea Serwis (ES). Na spotkanie stawił się cały zarząd  –
Sławomir  Bielecki , Andrzej Wicik, Agnieszka Żyro. Stronę związ-
kową poinformowano o dymisji Pani Ewy Wieczorek dotychczaso-
wego członka zarządu ds. ekonomicznych. W odpowiedzi na wystą-
pienie strony społecznej w/s wzrostu wynagrodzeń w Spółce nowy 
zarząd stwierdził, że potrzebuje jeszcze trochę czasu na dokładne zba-
danie sytuacji finansowej spółki. Na spotkaniu przekazano tylko infor-
macje dotyczące średnich płac  w ES. Strona Społeczna podobnie jak 
w innych spółkach grupy Enea, zaproponowała zorganizowanie 
wspólnego spotkania z pracodawcami grupy Enea  i negocjowanie 
podwyżek płac dla wszystkich spółek. Rozumiemy ,że decyzja w 
tym temacie nie leży w gestii zarządu Enea Serwis. 
Wstępnie uzgodniono potrzebę spotkania w innych tematach. Termin 
spotkania zostanie ustalony w trybie roboczym. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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PRZEGLĄD  PRASY 
================================================= 
Mniej zmian sprzedawcy energii  
Po rekordowym 2014 r. liczba osób, które zmieniły sprzedawcę ener-
gii elektrycznej spadła. Jeśli chcemy zmienić sprzedawcę, sami prze-
glądamy oferty, bo nieuczciwi akwizytorzy ciągle polują na naiwnych 
- czytamy w "Gazecie Wyborczej". Rynek sprzedawców energii elek-
trycznej rozkręca się powoli. Z opublikowanych przez Urząd Regula-
cji Energetyki wynika, że w 2015 r. na zmianę zdecydowało się 103,6 
tys. gospodarstw domowych. Dla porównania w 2014 r. kiedy rozpo-
częły się duże migracje klientów, było ich 152 tys. Oznacza to, że 
Polacy niechętnie zmieniają firmę, która sprzedaje im energię, bo 
uprawnionych do zmiany jest 16 mln odbiorców. Powód ? Różnica w 
jakości świadczenia usługi jest niewielka, nie kuszą też możliwe osz-
czędności.  

Polska wśród 20 najbardziej „okradanych”  
państw świata 

1. Według najnowszego raportu Global Financial Integrity 
(międzynarodowej organizacji zajmującej się nielegalnymi przepływa-
mi finansowymi) Polska należy do pierwszej 20-stki krajów (jest w tej 
grupie jedynym krajem należącym do UE), najbardziej wyzyskiwa-
nych krajów przez zagraniczne korporacje. 
Raport GFI stwierdza, że z Polski zagraniczne firmy nielegalnie wy-
prowadzają corocznie około 90 mld zł czyli około 5% naszego PKB i 
dotyczy to głównie oszustw związanych z podatkami VAT i CIT oraz 
cłami. 
Dane GFI potwierdzają wcześniejsze ustalenia dotyczące naszego 
systemu podatkowego opracowane przez MFW oraz Komisję Europej-
ską, w tych dokumentach także pisano o blisko 100 mld zł rocznie, 
które traci polski budżet na skutek oszustw podatkowych. 
2. Przypomnijmy tylko, że rozrastanie się zjawiska niepłacenia CIT 
przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego potwierdza raport przy-
gotowany przez Komisję Europejską w którym autorzy powołując się 
na ekspertyzy przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, stwier-
dzają że wielkie korporacje unikają płacenia podatku dochodowego w 
całej Unii Europejskiej. 
W skali całej UE uszczuplenia z tego tytułu to kwota ponad 120 mld 
euro, w przypadku Polski oszacowano je na ponad 11 mld euro rocz-
nie, co daje astronomiczną kwotę blisko 46 mld zł utraconych docho-
dów podatkowych (w ostatnich latach wpływy z tego podatku wyno-
szą około 28-31 mld zł). 
Oznaczałoby to, że utracone każdego roku wpływy z podatku CIT od 
firm z udziałem kapitału zagranicznego znacznie przekraczają docho-
dy budżetowe z tytułu tego podatku i że w ciągu ostatnich lat kolejni 
ministrowie finansów poprzedniego rządu Platformy i PSL-u, co naj-
mniej tolerowali to zjawisko. 
3. W imieniu nowego ministra finansów Pawła Szałamachy rzecznik 
prasowy Mirosława Dróżdż, zwróciła się do podatników podatku do-
chodowego od osób prawnych (CIT), którzy stosowali tzw. ceny trans-
ferowe w latach 2011-2015 do złożenia stosownych korekt w zezna-
niach podatkowych, za ten okres. 
Stwierdziła także, że spółki, które zdecydują się na dobrowolna korek-
tę deklaracji podatkowych za lata 2011-2015, będą mogły skorzystać z 
50% obniżki stawki ustawowych odsetek za zaległe zobowiązania 
podatkowe. 
Przypomniała, że każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym 
warunkom rynkowym, a jej cena powinna być zbliżona do ceny ryn-
kowej, podczas gdy w przypadku podmiotów powiązanych bardzo 
często zdarza się, że spółka-córka płaci spółce- matce w grupie, znacz-
nie wyższa kwotę niż wynosi wartość rynkowa określonego dobra lub 
usługi (najczęściej jest to korzystanie z logo, doradztwo, dostarczanie 
know-how). 
Ostrzegła, że stosowanie cen transakcyjnych przez podmioty powiąza-
ne, będzie przedmiotem badań urzędów skarbowych w II kwartale 
2016 roku, ponieważ jest to jeden z priorytetów nowego ministra fi-
nansów Pawła Szałamachy. 
4. Z kolei wyłudzenia w podatku VAT które wg raportu MFW, są 
jednymi z najwyższych w UE wynoszą ponad 3% PKB, a więc w 
warunkach roku 2014 wyniosły ponad 52 mld zł. 
Tutaj nowy minister finansów rozważa wprowadzenie centralnego 
rejestru faktur VAT za pośrednictwem którego trafiały by do nabyw-
ców towarów i podlegałyby na bieżąco kontroli urzędów skarbowych. 
Innym pomysłem jest rozdzielenie płatności VAT (nabywca płaci 
dostawcy tylko płatność netto, a kwota podatku trafia na konto podat-
nika będące w dyspozycji urzędu skarbowego), w takiej sytuacji zwro-
tów podatku VAT (różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym, a należ-
nym), dokonywałby urząd skarbowy. 
5. Jak z tego wynika nowy rząd nie zamierza tolerować tego stanu 
rzeczy i już na początku swej działalności rozpoczął walkę cenami 
transferowymi, co ma ograniczyć wyłudzenia w podatku CIT jak i z 
przestępstwami karuzelowymi, co ma ograniczyć wyłudzenia w podat-
ku VAT. 
Trudno bowiem dłużej tolerować sytuację w której blisko 1/3 poten-
cjalnych dochodów podatkowych (około 100 mld zł rocznie), zamiast 
wpływać do budżetu państwa, wypływa poza granice naszego kraju 
tylko dlatego, że zagraniczne korporacje traktują Polskę jak swoją 
kolonię. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

Co się dzieje-mój komentarz. 
Luty 2016 r.-tramwaje i autobusy jeżdżą  tak jak 
wcześniej. Cena benzyny spada.  Kolejki do lekarzy 
takie same. Od września dzieci pójdą do szkoły 
zgodnie z wola rodziców, a nie Kluzikowej.  Chcą 
nam obniżyć wiek emerytalny. U  Niesioła nasilają 
się objawy choroby psychiatrycznej –dlatego mniej 
go pokazują w TV.  Swetru , będący na usługach 
czort wie kogo, dalej nie jest aresztowany, ale za to 
jest wszechobecny w mediach. Wielu  nabywców 

telewizorów reklamuje je- mają jeden feler-który kanał nie włączysz –
Swetru. W sklepach towary nadal leżą na półkach. Ateiści, którzy nie 
wpuścili księdza po kolędzie nie poszli do więzienia. Przed pracą nie 
ma obowiązku udziału we Mszy Świętej. USA nie wyrzuciły nas z 
NATO. W UE z inicjatywy tych, którym Naród odebrał koryto, odbyła 
się debata na temat Polskiej Demokracji -podobno ma się dobrze.  W 
Sądach zapadają wyroki , mimo, że Trybunał Konstytucyjny praktycz-
nie nie działa.  Rozkodowani KOD-wcy nadal mogą protestować na 
ulicach. Ciekawe czy Koledzy z PGE posądzą ich o plagiat, kilka lat 
temu powołali do życia Komitet Obrony Dystrybucji –KOD. Giertych 
może podskakiwać na murku pod Sejmem. Lis dalej może publicznie 
namawiać ludzi, by bronili jego dostępu do koryta. Gazeta Wyborcza 
nadal pojawia się w kioskach , a z TVN-u wciąż sączy się jad. W 
„publicznej  TV” po „zamachu na wolne media” jadu jakby mniej. Po 
ulicach nie krążą patrole Ojca Redaktora, a Policja o 6 rano nie wycią-
ga POpapranego z łóżka. Tylko wciąż niektóre „autorytety” z TV 
próbują mi wmówić , że dzieją się rzeczy niebywałe i okropne, np. 
500 zł. dopiero na drugie dziecko. „Resortowe dzieci” czują się po-
szkodowane. Bolka pogrążyła wdowa po sowieckim generale. A tak 
poza tym to,  nie widzę więcej okropności.  No może poza donosze-
niem na własny kraj do UE. Zarządy się zmieniają-po owocach ich 
poznamy. Podsumowując nic specjalnego się nie dzieje. Tylko śniegu 
brak. A w oddali Kwik,  Jazgot i Kwilenie.  
Aktualną sytuację dobrze oddaje wierszyk: 
KWICZ Ą ŚWINIE ROZPASANE OD KORYTA ODERWANE.                                                                                     

KIEDY SŁUCHAM ICH NARRACJI O GWAŁCENIU                
DEMOKRACJI, KTÓRA W OWEJ CHWILI GINIE.                    

KIEDY WŁADZ Ę TRACĄ ŚWINIE.                                                
TO MNIE TAKA MY ŚL NADCHODZI,                                         
NIE O WOLNO ŚĆ TUTAJ CHODZI.                                             
PEŁEN FAŁSZU JEST TEN KWIK,                                                 

BO TO O KORYTO KRZYK. 

================================================================================================================ 

Jeżeli chcesz skomentować aktualna sytuację w 
Kraju lub w Enea. Napisz do nas, umieścimy 

Twój   komentarz w następnym numerze          
Pod Napięciem 

================================================================================================================ 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Lech Wałęsa pojechał odwiedzić dawnych kolegów ze 
Stoczni Gdańskiej.  

- Jak się czujecie chłopaki? - zażartował Wałęsa.  
             - Znakomicie - zażartowali stoczniowcy.                     

—————————————————————————-   

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

27 stycznia 1986 roku. Pogrzeb biskupa Wilhelma Pluty27 stycznia 1986 roku. Pogrzeb biskupa Wilhelma Pluty27 stycznia 1986 roku. Pogrzeb biskupa Wilhelma Pluty   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO    

Landsberg Dworzec PKPLandsberg Dworzec PKPLandsberg Dworzec PKP   

   ZARZĄDY ENEAZARZĄDY ENEAZARZĄDY ENEA   

IV 2004 Od lewej: W. Piosik, R. Gral, J. Rączka, J. Gruszka, M. SzopaIV 2004 Od lewej: W. Piosik, R. Gral, J. Rączka, J. Gruszka, M. SzopaIV 2004 Od lewej: W. Piosik, R. Gral, J. Rączka, J. Gruszka, M. Szopa   
ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
11,25 zł.  wartość akcji Enea 29.02.2016 r.  godz.14,47   
-252 dni przepracujemy w 2016 r., tyle samo ile rok wcześniej. 
-114  dni wolnych będzie w 2016 r. ( wszystkie weekendy i święta)  
-4066,95 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie  w sektorze  
                      przedsiębiorstw w IV kwartale 2015 r. 
-3899,78 zł. wyniosło przeciętne wynagrodzenie  w sektorze        
                       przedsiębiorstw w 2015  r. 
-800 000 dzieci w Polsce żyje poniżej minimum egzystencji. 
-103,6 tys. gospodarstw domowych  zdecydowało się na zmianę  
              dostawcy prądu w 2015 r. Dla porównania w 2014 r.  
             kiedy rozpoczęły się duże migracje klientów, było ich 152 tys.  
-10,3 %. wyniosło bezrobocie na koniec stycznia,  wobec 9,8 % w 
grudniu 2015 roku. Jak podał GUS, najwyższe, 17%. bezrobocie 
odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim, najniższe, 6,5%. w 
woj. wielkopolskim. W woj. śląskim bezrobocie wyniosło 8,5 %. 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec 
stycznia 2016  roku wyniosła 1 mln 647,5 tys. osób. To o 84,3 tys. 
osób więcej niż w grudniu. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych 
spadła o 271,1 tys. osób.  
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