
Pod Napięciem 
Biuletyn Informacyjny Komisji Podzakładowej  NSZZ Solidarność Enea Gorzów 

W  numerze: 
Obradował ZR Gorzów NSZZ „S” 

II Marsz Żołnierzy Wykl ętych 

Nie tylko o płacach w Enea S.A. 

Wspólna działalność socjalna  

Obradowała KM NSZZ „S” Enea 

Zebranie  KP Gorzów  i Koła EiR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Wersja elektroniczna na:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl 

NR 165 / 3 / Marzec 2016 

 

31.03.2016 WYBORY 
CZŁONKA ZARZ ĄDU 
W ENEA OPERATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
JAKUB KAMYK 

NASZ KANDYDAT 

 

„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 

UGODA W OPERATORZE 
JAREK WRÓCIŁ DO PRACY . 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.03.2016 Obradował ZR Gorzów  

NSZZ Solidarność. 
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Za-
rządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Zebrani minutą 
ciszy uczcili pamięć zmarłego w lutym Zbyszka Szydłowskiego 
oraz Żołnierzy Wykl ętych w dniu Ich Święta.  

Członkowie Zarządu Regionu podczas obrad w Gorzowie Wlkp. 
Tematyka obrad : 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania  z 19 stycznia 
2016 r. 
2.Relacja ze spotkania Przew. Zarządów Regionów i Sekretariatów 
Branżowych . 
3.Budżet ZRG na 2016 r. Prezydium ZRG przedstawiło projekt bu-
dżetu, który następnie został przyjęty. 
4.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej jakie odbyło się w Gdań-
sku -23-24.02.2016 r. 
5.Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykl ętych. Omó-
wiono kalendarz imprez w Gorzowie Wlkp. 
6.Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Wysłuchano relacji z 
inauguracyjnego posiedzenia jakie odbyło się w Zielonej Górze. 
7.Prezydium ZRG zdało relację z wydarzeń jakie miały miejsce od 
ostatniego zebrania regionu. 
8.Spotkanie z przedstawicielami NSZZ Solidarność ze Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie. Miejscami gorąca dyskusja doprowa-
dziła do wspólnego wniosku, że tematem składek związkowych zaj-
mie się Regionalna Komisja Rewizyjna. 
9.Akcja lato. Trwają rozmowy , żeby jak co roku zorganizować wy-
poczynek w Niechorzu i Karpaczu. 
10.Ustalono termin następnego zebrania-12 kwiecień 2016 r. 

1.03.2016 Obchody Święta Żołnierzy Wykl ętych.  
W Gorzowie Wlkp. już po raz drugi odbyły się uroczystości związane 
z  Narodowym  Dniem  Żołnierzy Wykl ętych. W kościele pw. św. 
Maksymiliana Kolbe odbyła się uroczysta msza święta w intencji 
Żołnierzy Wykl ętych. 

Kadeci Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
 Po mszy kilkaset osób przemaszerowało  ul. Piłsudskiego do parku 
750-lecia. Czoło pochodu stanowili kadeci Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., za nimi poczty 
sztandarowe, władze wojewódzkie i samorządowe, gorzowscy rad-

ni, związki kombatanckie, przedstawiciele Solidarności, Młodzież 
Wszechpolska, kibice lokalnych klubów sportowych oraz licznie 
zebrani mieszkańcy Gorzowa. Podczas przemarszu wznoszono m.in. 
okrzyki: „ Cześć i chwała Bohaterom”  „Armio wykl ęta, Gorzów o 
tobie  pamięta” . Na miejscu posadowienia obelisku, przy powiewają-
cych flagach państwowych, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. 
Następnie odczytano list od prezydenta Polski Andrzeja Dudy, po 
czym głos zabrali m.in. wojewoda lubuski Wiesław Dajczak, prezy-
dent Gorzowa Jacek Wójcicki, poseł  Jarosław Porwich, przewodni-
czący Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność –Waldemar Ru-
sakiewicz. Została też poświęcona tablica „Żołnierze Wyklęci”.  
Zdecydowanie widać, że święto w porównaniu do ubiegłorocznych 
obchodów nabrało właściwego znaczenia w Gorzowie Wlkp. Liczy-
my, że za rok spotkamy się już przy pomniku Żołnierzy Wykl ętych. 

                   Park 750-lecia. poświęcona tablica „Żołnierze Wyklęci”.  
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności 
Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wykl ętych upamiętnia 
rocznicę wykonania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 
wyroku śmierci na przywódcach Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, która miała miejsce 1 marca 1951 r.  Tego 
dnia w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rozstrzelani zostali: 
ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzep-
ka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr 
Mieczysław Kawalec. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu 
i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i zapo-
mnienia po 1989 roku.  
Inicjatorem ustanowienia  Narodowego Dnia Pamięci był świętej 
pamięci Lech Kaczyński. Prezydencki projekt ustawy 6 lutego 2010 
roku wpłynął do Sejmu. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę 
o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wykl ętych.  
 
„ Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, nie-
złomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległo-
ściowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”-  Lech Kaczyński. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

str. 2 / Pod Napięciem 165 / 3 / 2016 



3.03.2016 Kontrola PIP w Enea Centrum 
W Poznaniu doszło do spotkania przedstawicieli Okr ęgowej Inspek-
cji Pracy z Poznania (OIP) z reprezentatywnymi organizacjami 
związkowymi. Na spotkanie stawiły się Panie Inspektor: Lidia Gaw-
ron, Anna Ziółkowska, Katarzyna Heppel, stronę społeczną repre-
zentowali przedstawiciele: KM NSZZ Solidarność Enea , MZZP 
Enea, Społeczny Inspektor Pracy (SIP) z Enea Centrum, Koordy-
nator SIP z Enea oraz Doradca Zarządu Enea S.A.  

Uczestnicy spotkania w Poznaniu na ul. Góreckiej 
Panie Inspektor poinformowały, że właśnie rozpoczęły kontrolę w  
Spółce , kontrola ma dotyczyć tak zwanych „umów śmieciowych”. 
Stronę społeczną poproszono o wyrażenie swojej opinii w tym  tema-
cie. Strona związkowa podkreśliła, że cieszy ją podjęcie tematyki 
umów śmieciowych w grupie Enea. Skala patologicznego zjawiska 
w Enea narasta. Rok temu na umowach śmieciowych zatrudnio-
nych było ponad 200 osób, obecnie jest już ich ponad 400 i cały 
czas liczba ta rośnie. Niektóre osoby na umowach śmieciowych 
pracują już ponad 6 lat. Przedstawiciele KM  NSZZ Solidarność 
przekazali oficjalne stanowisko w tym temacie z 5 stycznia 2016 r. 
Zdaniem strony związkowej najwięcej patologii występuje w Biu-
rach Obsługi Klienta, przekazaliśmy opis zdarzenia i protest Pra-
cowników BOK Bydgoszcz. 
Korzystając z obecności Pani Inspektor Lidii Gawron zapytaliśmy o 
efekty poprzedniej kontroli dotyczącej umów o pracę, i ich nie-
zgodności z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
(miejsce pracy i miejsce wykonywania pracy).Uwagi i zalecenia 
odnośnie ujednolicenia umów o pracę w EC do dziś nie zostały zreali-
zowane. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że OIP nie ma na to wpływu-
nie posiada instrumentów powodujących egzekucję uwag i zale-
ceń. 
Zapytaliśmy też, o sprawę czasu pracy i ukrywanych nadgodzin w 
EC. OIP nic nie wie na ten temat, chociaż była już interwencja Głów-
nej Inspekcji Pracy dotycząca tego tematu. Oficjalne stanowisko odno-
śnie czasu pracy w EC, podobno nie wpłynęło do OIP. Przekazaliśmy, 
że stanowisko Komisji Podzakładowej  NSZZ Solidarność z Go-
rzowa Wlkp. zostało przesłane na adres mailowy, który widnieje 
na stronie  Internetowej OIP: kancelaria@poznan.pip.gov.pl . Jak 
się okazało przesyłanie jakichkolwiek dokumentów na ten adres nie 
jest traktowane jako oficjalne powiadomienie OIP. Na spotkaniu prze-
kazaliśmy  pismo KP Gorzów Wlkp. z dnia 26.05.2015 r. dotyczą-
ce czasu pracy, i poprosiliśmy o przeprowadzenie kontroli w tym 
zakresie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zakres kontroli jest na tyle 
duży, że nie możliwe jest jego rozszerzanie, wydłużyłoby to czas trwa-
nia kontroli. 

Skarga na działalność OIP do  GIP – 
na naszej stronie Menu-aktualności. 

4.03.2016 Nowy Emeryt  
Roman Małek. 

Do grona szczęśliwców, którzy doczekali eme-
rytury w Enea dołączył  kol. Roman Małek 
starszy elektromonter pogotowia energetycz-
nego w Strzelcach Krajeńskich. Romek w 
sumie przepracował 43 lata, z czego 37 w 
energetyce. W okolicznościowym pożegnaniu 
uczestniczyła dyrekcja, kierownictwo, byli i 

obecni współpracownicy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność 
(związku do, którego Romek należy ). Jak zwykle przy takich oka-
zjach były wspomnienia, życzenia, prezenty, tradycyjne STO LAT 
oraz Hymn Emerytów odśpiewany przez trzech tenorów. Romek 
zadbał ,żeby nikt nie umarł z pragnienia oraz nie wyszedł głodny.  

Od lewej M.Faltynowski, P.Nahorski, R.Małek, P.Czapliński 
Wszystko było pyszne, dlatego impreza przeciągnęła się do późnego 
wieczora. 
Romku tą drogą składamy Ci najserdeczniejsze życzenia wszyst-
kiego najlepszego na nowej drodze życia i zapraszamy do dalszej 
aktywnej działalności w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów 
działającym przy naszej Komisji Podzakładowej. 

Uczestnicy pożegnalnego spotkania w Strzelcach Krajeńskich 
Więcej zdjęć z pożegnania Romka  

na Naszej stronie-Menu-Aktualności 

9.03.2016 W Enea S.A. o polityce płacowej w  
2016 r., Porozumieniu ze Zdroiska i … 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A. 
Stronę pracodawcy reprezentowali:-Prezes Mirosław Kowalik , 
Członkowie Zarządu-Wiesław Piosik, Mikołaj Franzkowiak, Dyrek-
tor HR- Ewa Skrzyńska, Doradca Zarządu-Bogdan Klepas. 

Strony dialogu społecznego w Enea S.A. 
Tematyka poruszana podczas spotkania: 
1. Wyniki finansowe grupy Enea za trzy kwartały 2015 r. Omó-
wiono nieciekawe perspektywy wynikające z niskiej ceny energii oraz 
związane z tym  testy na utratę wartości. W tym roku czekają nas naj-
większe wydatki związane z budową nowego bloku energetycznego w 
Kozienicach. Wyniki za cztery kwartały są już znane ale nie mogliśmy 
ich poznać-jesteśmy spółką giełdową, akcjonariusze mają pierwszeń-
stwo.  
2.Porozumienie ze Zdroiska-świadczenie pieniężne dla Pracowni-
ków, którzy nie nabyli praw do akcji pracowniczych. Przedstawio-
no odpowiedź kancelarii Piotrowski i Wspólnicy na wezwanie przed- 
sądowe 111 Pracowników z terenu działania Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. M. Piotrowski w odpowiedzi przedstawił nieskutecz-
ność prawną w/w Porozumienia, ryzyko zarzutu dyskryminacji Pra-
cowników, potencjalną odpowiedzialność  odszkodowawcza i karną 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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zarządu w przypadku wypłacenia kwoty wynikającej z porozumienia- 
14,5 mln zł , przedawnienie roszczeń, a na końcu opinii pojawiło się 
ostrzeżenie dotyczące kosztów zastępstwa sądowego w przypadku 
przegranej sprawy w sądzie-„Poprzednio (wcześniejsze sprawy są-
dowe)  Enea S.A. okazywała zrozumienie dla braku rozeznania 
prawnego u pracowników i na masową skalę zrezygnowała z egze-
kwowania od przegrywających kosztów procesu. Tym razem jed-
nak taka możliwość nie musi wchodzić w rachubę”       Strona spo-
łeczna podkreśliła, że opinie pana Piotrowskiego są niewiarygodne. 
Na temat zgodności z prawem w/w porozumienia wypowiedziała 
się  miedzy innymi Kancelaria Prof. Wratnego- niekwestionowa-
nego autorytetu w zakresie prawa pracy w Polsce. Ponadto pan 
Piotrowski w ciągu ostatnich lat wsławił się kwestionowaniem wszyst-
kich wcześniej  zawartych porozumień, w tym również tych których 
był współautorem. Sugerujemy zmianę doradcy. Opinie prawne 
zlecane przez poprzednie zarządy kosztowały już więcej niż reali-
zacja porozumienia. Przestawiono historię i intencję jaka przyświe-
cała sygnatariuszom porozumienia. Na realizację porozumienia 
stworzono rezerwę finansową (została rozwiązana przez ostatni 
zarząd), o zobowiązaniach wobec pracowników informował Pro-
spekt Emisyjny skierowany do potencjalnych nabywców akcji 
przed debiutem giełdowym Enea. Podobne świadczenie pieniężne 
wypłacono w Kozienicach – nikt nie poniósł odpowiedzialności 
karnej- tam było to zgodne z prawem… Po zapoznaniu się z tymi 
faktami Zarząd postanowił powołać zespół, którego celem będzie 
polubowne załatwienie tematu. Dyr. E. Skrzyńska przygotuje listę 
pracowników uprawnionych do świadczenia oraz zlokalizuje ich 
obecne miejsce pracy. Poszczególne organizacje związkowe wydele-
gują po jednym przedstawicielu do prac w zespole. 

Strona pracodawców w Enea S.A. od lewej: B. Klepas, W. Piosik, M.  
Kowalik, M. Franzkowiak, E. Skrzyńska, 

3.Polityka płacowa w grupie Enea na 2016 r. Strona Społeczna  
ponownie zaproponowała zorganizowanie spotkania Wspólnej 
Reprezentacji Pracodawców Grupy Kapitałowej (przedstawicieli 
wszystkich Spółek grupy Enea) ze Wspólną Reprezentacją Związ-
kową i  negocjacje płacowe takiej formule. Taki sposób procedowa-
nia  zdaniem strony związkowej pozwoli wcześniej zawrzeć porozu-
mienia płacowe we wszystkich spółkach grupy Enea, oraz oszczędzi 
czas i pieniądze. W odpowiedzi usłyszeliśmy ,że Enea 
S.A. nie morze narzucać innym spółkom grupy 
Enea sposobu procedowania w zakresie ustalenia 
polityki płacowej w tych spółkach, każda spółka ma 
już opracowane plany rzeczowo-finansowe i związa-
ne z tym różne pola manewru. Ponadto rozmowy 
płacowe we wszystkich spółkach już się rozpoczęły. 
Taka formuła rozmów płacowych ewentualnie może 
być zastosowana w przypadku rozmów o płacach w 
2017 , należałoby je rozpocząć przed zatwierdze-
niem planów rzeczowo-finansowych. 
4. Negocjacje płacowe w Enea S.A. Strona pracodaw-
cy zaproponowała podwyżkę płac zasadniczych lub wypłatę jednora-
zowej premii ( zaproponowane kwoty nie zasługują, żeby o nich 
pisać) Strona związkowa zaproponowała trzycyfrow ą podwyżkę 
płacy zasadniczej (zawierającą cześć obligatoryjną i uznaniową) i 
gotowość do rozmów na temat premii jednorazowej. Zarząd przea-
nalizuje propozycje strony związkowej i ustosunkuje się do niej na 
następnym spotkaniu, 
5.Świadczenia medyczne dla Pracowników Grupy Enea. Pani E. 
Skrzyńska poinformowała, że rozpoczęto prace nad przygotowania-
mi nowej oferty świadczeń medycznych dla Pracowników grupy 
Enea. Poproszono o oddelegowanie do powołanego w tym celu zespo-
łu przedstawicieli strony społecznej. 
6. Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. Z informacji medialnych 
dowiedzieliśmy się ,że planowana jest kolejna próba sprzedaży 
sanatorium. Konieczne jest zabezpieczenie interesów pracowni-

czych w tym procesie. Strona związkowa wręczyła pismo w sprawie 
realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy w tej Spółce. 
7. Praca w godzinach nadliczbowych w ramach delegacji.   W 
ostatnim czasie pojawił się problem godzin nadliczbowych w trak-
cie wykonywania pracy poza miejscem pracy. Pracodawcy delegują 
pracowników do wykonywania swoich obowiązków poza Gorzowem . 
Przykład: o godz.8.00 w Poznaniu w Siedzibie Enea Operator spo-
tkali się przedstawiciele z różnych Oddziałów Dystrybucji celem 
dokonania analizy porównawczej tych służb. Ich praca w Pozna-
niu zakończyła się o 18.00, wrócili do Gorzowa o 20.00. Czas pracy 
wynosił: wyjazd 6.00, powrót 20.00 –razem 14 godzin czyli 6 nadgo-
dzin. Dział Kadr opierając  tylko na Kodeksie Pracy twierdzi, że w 
delegacji nie ma nadgodzin, i liczy czas pracy 7.00-15.00. Zdaniem 
strony związkowej taka interpretacja omija zapisy ZUZP i jest 
wykorzystywana do niepłacenia nadgodzin. 
Zawierając wcześniejsze porozumienia chcieliśmy zapobiec takim 
przypadkom. Dlatego między innymi w ZUZP znalazły się zapisy 
mówiące o miejscu pracy i miejscu wykonywania pracy. 
 ZUZP Art. 1 Ilekroć w Układzie jest mowa o: „miejscu pracy” – 
rozumie się przez to miejscowość, w której pracownik jest obowią-
zany stawić się do pracy i gdzie ją kończy; „miejscu wykonywania 
pracy” – rozumie się przez to miejsce wykonywania poszczegól-
nych czynności, które składają się na umówioną pracę. Przez to 
pojęcie rozumie się miejsca, w których pracownik przebywa także 
poza siedzibą zakładu pracy, wykonując pracę wymagającą ze 
względu na jej rodzaj przemieszczania się w przestrzeni i przeby-
wania w różnych miejscach oddalonych od miejsca pracy. Temat 
zostanie rozpoznany przez Zarząd Enea. 
8.Rozliczanie kosztów związkowych. Zdaniem strony związkowej, 
nieeleganckie jest zapraszanie strony społecznej  przez Zarządy Spó-
łek grupy Enea, na różne spotkania, a następnie liczenie kosztów dele-
gacji z tym związanych, jako kosztów związkowych. Temat zostanie 
rozpatrzony przez Zarząd Enea S.A. 

11.03.2016 Nowy Zarząd Enea Wytwarzanie. 
Wacław Bilnicki  został nowym prezesem Enea Wytwarzanie. Pozo-
stali nowi członkowie zarządu Enei Wytwarzanie to: Grzegorz Kotte 
- wiceprezes ds. technicznych, Elżbieta Piwoński - wiceprezes ds. 
korporacyjnych, Stefan Pacyński - wiceprezes ds. strategii rozwoju 
oraz Dariusz Skiba - wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych. Szó-
stym członkiem zarządu pozostał wybrany przez załogę wiceprezes ds. 
pracowniczych, Grzegorz Mierzejewski. 
Nowy zarząd rozpoczął pracę od poniedziałku, 14 marca. 
Równocześnie, ze skutkiem na 13 marca odwołany został dotych-
czasowy zarząd Enei Wytwarzanie w składzie: Krzysztof Sadowski, 
Piotr Andrusiewicz, Grzegorz Staniewski i Michał Prażyński 

Wacław Bilnicki jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów 
Międzynarodowych. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem, do 
Grupy Enea przychodzi z firmy Mariposa Industry, wcześniej był 
związany m.in. z PGNiG Energia, PP Porty Lotnicze, Agencją Rozwo-
ju Przemysłu i Totalizatorem Sportowym. W 2009 roku był dyrekto-
rem w należącej do Enei spółce Kozienice II, przygotowywał wów-
czas inwestycję budowy bloku 1075 MW. 
Grzegorz Kotte to absolwent m.in. Politechniki Warszawskiej i Geor-
ge Washington University. Od lat związany z branżą energetyczno-
ciepłowniczą, do Grupy przychodzi ze spółki PKP Polskie Linie Kole-
jowe, gdzie był Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji. 
Elżbieta Piwoński ukończyła Uniwersytet Wrocławski oraz Wyższą 
Szkołą Pedagogiki Specjalnej. Jest adwokatem, przez lata prowadziła 
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własną działalność gospodarczą. Wraca do firmy: w latach 2008-2012 
była kierownikiem Wydziału Organizacyjno-Prawnego i pełnomocni-
kiem Zarządu ds. kontaktów z Organizacjami Związkowymi w Enei 
Wytwarzanie. 
Stefan Pacyński to doktor nauk technicznych, absolwent m.in. Poli-
techniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Urbana Colla-
ge Uniwersytetu Stanowego Ilinois. Jest doświadczonym menedżerem, 
do Enei przychodzi z międzynarodowej korporacji, tj. Alstom Power. 
Dariusz Skiba ukończył studia na Politechnice Radomskiej, Politech-
nice Śląskiej oraz w Szkole Głównej Handlowej. Jest menedżerem z 
doświadczeniem w branży, większość swojej kariery zawodowej spę-
dził w Polskiej Grupie Energetycznej, z której przychodzi do Enei. 

11.03.2016 Wspólna działalność  
socjalna w 2016 r. 

W Poznaniu spotkali się przedstawiciele Enea Centrum i reprezentanci 
organizacji związkowych działających w spółkach należących do 
wspólnej działalności socjalnej w grupie Enea. Głównym celem spo-
tkania było uzgodnienie zasad działalności socjalnej obowiązują-
cych w 2016 r. 

Uczestnicy uzgodnień w Enea Centrum. 
1. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłej Marzeny 
Łukaszewskiej. 
2. Pan Grzegorz Jeziorny przedstawił i omówił nowy program SAP 
HR Socjalny, jaki zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.  
3.Plan wspólnej działalności socjalnej. Rewolucja jaką nam zafun-
dowano w 2015 r. niestety nie ma końca. W tym roku znowu zmienio-
no zasady jakie obowiązywały w tamtym roku. Podobno wynikają one 
z sugestii bliżej nieokreślonych pracowników-np. Zosi Kowalskiej. 
4. Preliminarz wspólnej działalności socjalnej. Po miejscami burzli-
wej dyskusji, osiągnięto kompromis i przyjęto preliminarz. Jak to 
bywa przy kompromisie, wszyscy czuli pewien niedosyt po jego za-
warciu. 

Szczegóły dotyczące planu i preliminarza wspólnej działalności 
socjalnej, są do uzyskania w siedzibach związku. 

15.03.2016 Ugoda w Operatorze  
–Jarek wraca do pracy. 

1 stycznia 2015 decyzją zarządu Enea Operator został zlikwidowa-
ny Posterunek Energetyczny w Dobiegniewie. Pracownikom do-
tychczas zatrudnionym w Dobiegniewie zaproponowano nowe miej-
sca pracy w sąsiednich PE. Jarkowi  Soniewskiemu Elektromontero-
wi PE Dobiegniew zaproponowano nowe miejsce pracy w PE Draw-
no, i  ekwiwalent  w wysokości 200 zł. miesięcznie, za dojeżdżanie 
do miejscowości odległej o ponad 40 km od dotychczasowego miej-
sca pracy. 

Jarek znając swoje prawa ( gwarancja zatrudnienia do końca 2018 r. 
i gwarancja niepogorszania warunków płacy i płacy, w tym i miejsca 
pracy) nie podpisał  porozumienia zmieniającego, następnie nie 
przyj ął wypowiedzenia zmieniającego, i tym sposobem 1.06.2015 
został zwolniony z pracy. Stanowiło to naruszenie wcześniej zawar-
tych porozumień, dlatego sprawa trafiła do Sądu. 
12.01.2016 W Sądzie Pracy w Gorzowie Wlkp. odbyła się pierwsza 
i jak się teraz okazało ostatnia rozprawa w  tym temacie. Sąd przed-
stawił pisma procesowe jakie strony pozwu przesłały do Sądu. Pod-
czas rozprawy pełnomocnik prawny Jarka, radca prawny Paweł 
Cierkoński ,zaproponował zawarcie ugody. Sąd dał stronom czas do 
końca marca 2016 na zawarcie ewentualnej ugody. Prawnicy powoda i 
pozwanej, zawarli satysfakcjonującą obie strony ugodę zawierają-
cą :- zapłatę za okres pozostawania bez pracy,  zaliczenie tego okresu 
do stażu pracy, oraz podwyżkę płacy zasadniczej rekompensującą 
dojazdy do nowego miejsca pracy w PE Strzelce Krajeńskie. O szcze-
gółach ugody ze zrozumiałych względów nie możemy pisać. 
Jarkowi gratulujemy odwagi i witamy z powrotem na pokładzie 
Enea Operatora. 
Szkoda tylko, że tematu zlikwidowanych PE nie da się cofnąć.  
Jest to ewidentna szkoda dla Naszych „Małych Ojczyzn” w tym 
przypadku dla Dobiegniewa zamieszkiwanego przez ponad  
trzy tysiące osób. 

15.03.2016 Brak postępu w  
rozmowach w Enea S.A. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące ustalenia polityki 
płacowej i innych ważnych tematów w Enea S.A. Stronę pracodaw-
ców na spotkaniu reprezentowali: Dyrektor HR Ewa Skrzyńska i 
Bogdan Klepas doradca zarządu. Brak obecności choćby jednego 
członka zarządu, nie rokował dobrze ewentualnemu załatwieniu 
wcześniej sygnalizowanych problemów. Ale po kolei: 
1. Uzgodnienie zasad polityki płacowej w 2016 w Enea S.A. Pani E. 
Skrzyńska przedstawiła swoją wizje załatwienia tematu płacowego. 
Wyodrębniła medianę osób- 207 osób o podobnych zarobkach ( w 
Enea S.A. obecnie pracuje 277 osób).Dla tych pracowników zapropo-
nowała podwyżkę płacy zasadniczej w wysokości 45 zł, plus jedno-
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razowa premia w wysokości 450 zł. Pozostali pracownicy mieliby 
dostać jednorazową premię w wysokości 700 zł, bez podnoszenia płac 
zasadniczych. Uzasadnieniem do takiego rozwiązania, miała być 
szczupłość środków na podwyżki wynikająca z przyjętego przez za-
rząd planu rzeczowo finansowego. Ponadto powinniśmy zredukować 
nasze oczekiwanie, w perspektywie prac zespołu do spraw Porozu-
mienia ze Zdroiska. 
Strona społeczna z dezaprobatą przyjęła propozycję strony pracodaw-
cy, informacja o przyj ętych planach rzeczowo finansowych, które 
ograniczają stronę pracodawcy, jest przykładem niepoważnego 
podejścia do negocjacji płacowych. Jak można cokolwiek negocjo-
wać nie mając na to odpowiednich środków. Łączenie negocjacji na 
temat ustalenia polityki płacowej w Enea, ze sprawą Porozumienia 
ze Zdroiska, jest nie na miejscu. Nerwowa wymiana argumentów 
skończyła się oficjalnym złożeniem przez stronę związkową propo-
zycję  podwyżki płacy zasadniczej o 300 zł. Jednocześnie przedsta-
wiciele związków oświadczyli, że w przypadku braku postępu w na-
stępnych negocjacjach na następnym spotkaniu, zgłoszone zostanie 
żądanie płacowe, co będzie skutkowało rozpoczęciem sporu płacowe-
go. 
2. Praca w godzinach nadliczbowych w ramach delegacji.  Dyr. 
HR nie widzi takiego problemu. Podobno przyjęte zasady są jasne, 
przejrzyste i zgodne z prawem . Zamiast rozwiązania problemu popro-
szono nas o przykłady konkretnych pracowników, którzy mają proble-
my związane z pracą w nadgodzinach podczas delegacji… 
3.Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe. Pracownikom pro-
wadzącym kasy wypłacono zaległe wynagrodzenia, ale nie płaci się za 
prowadzenie kas w tym roku. Temat ma zostać załatwiony. 
4.Rozliczanie kosztów związkowych. Zapraszanie strony społecznej  
przez Zarządy Spółek i liczenie kosztów delegacji z tym związanych 
jako kosztów związkowych jest delikatnie mówiąc nie fair.  Do 
końca 2015 r. pracodawcy pokrywali te koszty ze swojego konta, 
co się zmieniło w 2016 r?   Podobno wszystko jest zgodne z przyjęty-
mi zasadami i opiniami prawnymi kancelarii pana Piotrowskiego. 
Może trzeba przestać jeździć na takie spotkania, niech to zarząd przy-
jeżdża do nas ,i ponosi koszty z tym związane? 
5.Restrukturyzacja grupy Enea. Na pytanie strony związkowej, czy 
w grupie prowadzone są jakieś programy restrukturyzacyjne, E. 
Skrzyńska odpowiedziała, że nie są prowadzone żadne programy re-
strukturyzacyjne. To po co w Enea Centrum od Pracowników zbierane 
są informacje o uprawnieniach emerytalnych, ochronie z tym związa-
nej oraz gwarancjach zatrudnienia. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 
takie informacje strona pracodawcy posiada, i nie rozumie po co są 
one zbierane. 
Niestety kolejne spotkanie z nowymi władzami Enea i brak efek-

tów tych rozmów, powoli przekonuje nas do stwierdzenia, że  
nadzieje związane z DOBRĄ ZMIAN Ą okazują się płonnymi. 

16-17.03.2016 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea. 

W Dychowie spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea (KM). W obradach uczestniczyli zaproszeni 
goście: -Jakub Kamyk Członek Zarządu Enea Operator oraz Prze-
wodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność 
Kazimierz Grajcarek . Tematyka obrad KM: 
1. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłych związ-
kowców. 
2.Odczytano i przyjęto protokół  z ostatniego zebrania KM z 
18.11.2015 z Pieczysk. 
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację 
z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KM. 

4. Polityka płacowa na 2016 w grupie Enea. Podsumowano rozmo-
wy płacowe jakie odbyły się w Spółkach grupy Enea. Ustalono polity-
kę związku w tym zakresie. 
5.Działalność socjalna w 2016 r. Omówiono przyjęty plan i prelimi-
narz wspólnej działalności socjalnej. 
6. Porozumienie ze Zdroiska –omówiono rozmowy z Zarządem Enea 
S.A. dotyczące wypłaty świadczenia wynikającego z Porozumienia ze 
Zdroiska z 2008 r. Pojawiło się światełko w tunelu- powołano zespół 
do spraw polubownego załatwienia sprawy. Omówiono przewidywany 
scenariusz przy ewentualnej sprawie sądowej. 
7. Wystąpienie K. Grajcarka. Szef Sekretariatu w krótkim wystąpie-
niu przedstawił najważniejsze tematy związkowe z kraju i sektora  
energetycznego.  
8.Test na utratę wartości Enea. Zapoznano się z działaniami zarzą-
dów, które doprowadziły do utraty wartości naszej firmy. 
9.Wybory przedstawiciele Pracowników do władz spółek grupy 
Enea. Po przedstawieniu kandydatów stosownymi uchwałami desy-
gnowano przedstawicieli NSZZ Solidarność do:- Zarządu Enea 
Operatora-Jakuba Kamyka,-Rady Nadzorczej Enea Operatora-
Tadeusza Dachowskiego, -Rady Nadzorczej Enea Pomiary-
Macieja Szczęśniaka. 

10.Koszty związkowe. Zapraszanie strony społecznej na rozmowy z 
zarządami Spółek grupy Enea, a następnie liczenie kosztów delegacji 
z tym związanych jako kosztów związkowych jest nie do przyjęcia. 
Prezydium ma doprowadzić do  zmiany tej sytuacji. 
11.Luka pokoleniowa. J. Kordus przedstawił założenia projektu, 
który ma zapobiec utracie elitarnej wiedzy, wraz z odejściem Pracow-
ników na emeryturę. 
12. Ukryta restrukturyzacja.  Z informacji, które do nas docierają, 
komitety sterujące utworzone przez poprzednie zarządy, nadal 
pracują  w tajemnicy przed stroną społeczną. Prezydium ma podjąć 
interwencję w tej sprawie. 
13.Zmiana struktury organizacyjnej Oddziału Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. Oddziału Dystrybucji Poznań.KM stosowną uchwałą  
upoważniła Prezydium do podpisania Aneksu nr 1 do porozumienia z 
29.06.2007 z Sierakowa uzgadniającą zmianę struktury organizacyjnej 
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. i Oddziału Dystrybucji Poznań 
polegającą na zmianie granic Posterunku Energetycznego Nowy 
Tomyśl i Posterunku Energetycznego Międzychód. 

14.Kontrola Inspekcji Pracy w Enea Cen-
trum (EC).  Uczestnicy spotkania z Inspekto-
rami OIP zdali relację ze spotkania jakie od-
było się 3 marca 2016 r. W EC rozpoczęła się 
kontrola dotycząca tak zwanych „umów 
śmieciowych”. Krytycznie oceniono wcze-
śniejsze działania OIP w Poznaniu. 
15.Koszty funkcjonowania Centrum Usług 
Wspólnych w grupie Enea (CUW). Prezy-
dium MK wystosuje pismo do Enea S.A. 
dotyczące analizy kosztów funkcjonowania 
CUW w grupie Enea. Wszystko wskazuje na 

to, że koszty te są zdecydowanie większe od tych ponoszonych 
przez Spółki przed powstaniem CUW. 
16.Delegowanie na spotkania w Spółkach grupy Enea. Ujednolico-
no zasady delegowania na te spotkania. 
17. Praca w godzinach nadliczbowych w ramach delegacji.  Inter-
pretacja stosowania przez pracodawców łamie zapisy ZUZP i jest 
wykorzystywana do niepłacenia nadgodzin. Prezydium ma podjąć 
działania prawne w celu zmiany tej sytuacji. 
18.Zjazd Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea. Ustalono termin i miejsce zjazdu 12-13.04.2016 Fojutowo. 
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18.03.2016 Enea zaktualizuje strategię  
 
Enea aktualizuje strate-
gię - mówi w rozmowie z 
"Parkietem" prezes Enei 
Mirosław Kowalik ( na 
zdjęciu obok) Jak wyja-
śnia, celem jest zbudowa-
nie stabilnych struktur 
dla grupy surowcowo-
energetycznej.  
Rozmówca gazety giełdy 
tłumaczy, że zaktualizo-

wana we wrześniu strategia jest dokumentem przejściowym, a obecne 
prace mają doprowadzić do właściwego wkomponowania obszaru 
wydobycia, który znalazł się w strukturach grupy po przejęciu Bog-
danki, w model biznesowy oraz ład korporacyjny grupy. 
Z zapowiedzi prezesa Kowalika wynika również, że Bogdanka ma 
nadal być spółką notowaną na GPW. Jednocześnie w jego ocenie w 
kontrolowanej przez Eneę górniczej spółce jest potencjał do dalszej 
redukcji kosztów. Prezes ujawnia także, że Bogdanka póki co nie 
będzie zwiększała produkcji, a będzie się koncentrować na działa-
niach zmierzających do ulokowania węgla na rynku krajowym.  
Rozmówca "Parkietu" w tym kontekście mówi również o możliwości 
powrotu do rozmów z Energą w sprawie współpracy przy budowie 
nowego bloku węglowego w Ostrołęce. Jednak prezes Kowalik za-
strzega, że obecnie grupa deklaruje gotowość do zapewnienia długo-
terminowych dostaw węgla z Bogdanki do nowego bloku, a o ewentu-
alnym zaangażowaniu finansowym w ten projekt będzie można mówić 
dopiero wówczas, gdy będą znane warunki brzegowe jego realizacji. 
"Parkiet" zapytał również o ewentualne zaangażowanie Enei w ko-
lejną spółkę węglową - Katowicki Holding W ęglowy. Prezes Ko-
walik ujawnił, że grupa analizuje możliwości rozwoju obszaru 
wydobycia i KHW jest jedną z rozpatrywanych opcji. Jednocześnie 
zastrzegł, że projekt jest na etapie wstępnych ocen i żadne decyzje 
jeszcze nie zapadły.  
Źródło-Parkiet 

18.03.2016 W Enea Serwis o problemach. 
Na wniosek strony społecznej w Poznaniu w budynku OWiNN przy 
ul. Strzeszyńskiej odbyło się spotkanie z Zarządem spółki Enea Ser-
wis . Władze spółki przybyły na spotkanie w pełnym składzie zarządu 
reprezentowanym przez Prezesa S.  Bieleckiego v-ce prezesa ds. 
technicznych Wicik oraz wybieranego przez załogę prezesa ds. 
pracowniczych A. Żyro. Tematem spotkania były bieżące  problemy 
wynikłe po wprowadzeniu nowego programy SAP oraz zmiany 
struktury organizacyjnej.  Bardzo pozytywne wrażenie na obecnych 
na spotkaniu pracownikach przybyłych ze wszystkich oddziałów  wy-
warł  prezes piastujący tą funkcję od niespełna 2 miesięcy, który od-
szedł od trendu odpowiadania na pytania poprzez prawników . Na 
ponad 20 pytań odpowiadał, wyjaśniał i proponował możliwe roz-
wiązania bez konieczności przekładania to na następne spotkanie . 

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis 
 Główne tematy poruszane to : 
1.Czy istnieje nowy projekt zmian struktury organizacyjnej Enea 
Serwis?  
2. Czy w najbliższym czasie możemy liczyć na zakres obowiązków 
lub aneksów do umów?  
3.Czy jest możliwość powrotu osób przeniesionych do CUW u do 

struktur Enea Serwis? 
4.W związku z odwołaniem prezesa ds. ekonomicznych czy jest prze-
widziana w strukturach Enea Serwis funkcja  dyr. ds. Ekonomicz-
nych i czy są już propozycje obsadzenia tego stanowiska i w jaki spo-
sób odbędzie się rekrutacja? 
 5.Umowy śmieciowe (Leszno –  , Zielona .Góra – , Gniezno  , Byd-
goszcz   ) 
6.Co  z Zakładem Transportu – w nowej strukturze jest pomysł na 
zagospodarowanie mocy produkcyjnych w w/w oddziale. 
7.Czy na wniosek strony społecznej zarząd przewiduje możliwość 
wypłaty premii  (kwartalnej lub innej) dla osób  zaangażowanych w  
wdrażanie nowych projektów które zostały wprowadzone przez po-
przedni zarząd od stycznia br.  
8.Czy jest projekt „ ścieżki kariery  „ ? 
9.Pieniądze na inwestycje – sprzęt. (koszty naprawy, wynajmu są 
nieproporcjonalne do zakupu nowego)  
 10.Karty żywnościowe dla pracowników elektromonterów Leśniów, 
11.Co z zakupem odzieży i teczek dla pracowników inżynieryjno-
technicznych ? 
12.Czy jest  możliwość wypłaty premii świątecznej tzw.  zajączek?    
13.Czy zarząd przeprowadził analizę  kosztów  przejścia pracow-
ników do CUW-u i opłacalności tego posunięcia i czy są wystawiane 
faktury za dzierżawę zajmowanych pomieszczeń i sprzętu użytkowa-
nego przez te osoby? Jakiego rzędu są to koszty? 
 14.Dlaczego nie ma możliwości wystawienia faktur za wykonania 
stacji SN/NN w o/Leszno ? 
15.Czy  jest możliwość zorganizowania imprezy integracyjnej na 
poziomie całej spółki?  
16.Czy jest pomysł na system premiowania pracowników? 
17.Dlaczego Enea Centrum narzuca nam oprogramowanie na 
stanowiskach pracowniczych (Piła)? 
18.Przekazywanie akt osobowych do CUW pracowników Spółki- 
oficjale pismo, jakie akta do jakiego obszaru, emeryci itp. 
19.Pakiet medyczny MSW.    
20.Zwiększanie limitu nadgodzin. 
Po ponad 2 godzinach spotkanie skończyło się.  Zarząd przekazał 
życzenia związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 
wszystkim przybyłym.   Następne będzie ustalone w trybie robo-
czym . 

21.03.2016 Obradowała KP Gorzów 
spotkanie Koła Zerowego. 

Komisja Podzakładowa i P. Cierkoński (pierwszy z prawej u góry) 
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp . 
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp. (KP) Tematyka spotkania: 
1.Odczytano i przyjęto protokół  z ostatniego spotkania z 11 
lutego 2016 r. 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej orga-
nizacji przyjęto kolejne cztery osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członko-
wie KP zdali relację z wydarzeń w jakich uczestniczyli. 
4.Sprawy płacowe. Omówiono efekty negocjacji płacowych, a 
właściwie ich brak. 

5.Ugoda w Operatorze. Członek KP Jarosław Soniewski podzięko-
wał wszystkim, którzy pomagali mu w czasie gdy został zwolniony z 
pracy. Dobre słowo, kontakt telefoniczny, opieka prawna bardzo 
pomogły mu przetrwać ciężki okres. Wspólne działania Jarka i 
związku doprowadziły do zawarcia ugody, i jego powrotu do   
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pracy.  
6.Działalność Socjalna w 2016r. Przedstawiono Plan wspólnej dzia-
łalności socjalnej i Preliminarz wspólnej działalności socjalnej. Od 
1kwietnia 2016 zacznie obowiązywać  nowy  program SAP HR So-
cjalny. Mamy nadzieję, że tym razem nie będzie chaosu przy wprowa-
dzaniu nowego programu. 

Członkowie Komisji podczas obrad w Gorzowie Wlkp. 
7.Porozumienie Zdroisk. Przybyły na spotkanie Radca Prawny Paweł 
Cierkoński po analizie najnowszych faktów przedstawił propozycję 
działań, mających na celu oddalenie przedawnienia, oraz przedstawił 
ewentualność złożenia pozwów sądowych w tej sprawie. Przewodni-
czący Komisji Wydziałowych przekazali listy pracowników zdecydo-
wanych złożyć w Sądzie zawezwanie do  próby ugodowej, i ponieść z 
tego tytułu koszt w wysokości 57 zł. Równolegle zostaną w tej spra-
wie złożone dwa pozwy sądowe, przegotowane przez 
P.Cierkońskiego. 
8.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele poszczególnych 
spółek przedstawili problemy pracownicze występujące w tych pod-
miotach. Zdecydowanie najgorsza sytuacja nadal panuje w Enea 
Centrum. Zbyt mała liczba BOK-ów oraz pracowników powoduje 
bardzo nerwowe reakcje klientów.  
9.Świateczny prezent dla członków związku. KP podjęła decyzję o 
„zajączku”. Zajączek niech będzie niespodzianką. 
10.Wybory Członka Zarządu Enea Operator. Kandydatem NSZZ 
Solidarność jest Jakub Kamyk. Apelujemy do wszystkich o popar-
cie tej kandydatury. 

Spotkanie „starych znajomych” 
11. Spotkanie świąteczne. Po zakończeniu zebrania KP odbyło się 
okolicznościowe wspólne spotkanie z Kołem Emerytów i Rencistów 
działającym przy naszej Komisji. Można było spotkać się i porozma-
wiać ze „starymi znajomymi” czyli byłymi naszymi Pracownika-
mi. Potrawy świąteczne przygotowane przez organizatorów, oraz  
rodzinna atmosfera, wprowadziły nas w Wielki Tydzień. 

Członkowie Koła Zerowego Komisji Podzakładowej w Gorzowie Wlkp. 

22.03.2016 Nie tylko o płacach w Enea Centrum 
W Poznaniu doszło do kolejnej tury rozmów dotyczących ustalenia 
polityki płacowej w Enea Centrum (EC) w 2016 r. Na spotkanie przy-
był Prezes Krzysztof Kierzkowski oraz Dyr. Ewa Skrzyńska. Stro-
na społeczna podsumowała wcześniejsze rozmowy z Enea S.A. pod-
czas których nie udało się przekonać „mamusi” do wspólnych ne-
gocjacji płacowych w grupie Enea. Zdaniem strony związkowej 
utrudni to zawarcie porozumienia płacowego w EC. Działalność 
spółki i jej sytuacja finansowa  uzależniona jest ściśle od polityki całej 
grupy.  

         Dyr. HR -Ewa Skrzyńska Prezes EC- Krzysztof Kierzkowski 
 Na politykę grupy nie mamy wpływu dlatego podjęliśmy  meryto-
ryczne rozmowy celem zawarcia porozumienia. Zaproponowaliśmy 
podwyższenie płacy zasadniczej średnio o 300 zł, z możliwością 
wydzielenia kwoty uznaniowej, przeznaczonej na wyrównanie 
dysproporcji płacowych, awanse oraz indywidualne podwyżki 
związane ze zwiększeniem zakresu obowiązków. 
W odpowiedzi otrzymaliśmy propozycję:  zero podwyżek płac zasad-
niczych i przeznaczenia na fundusz motywacyjny kwoty 300 zł na 
rok pomnożone przez 1316 Pracowników ( w EC obecnie pracuje 
1327 osób). Uzasadnieniem do takiej propozycji jest sytuacja makro-
ekonomiczna oraz uwarunkowania związane z funkcjonowaniem w 
grupie Enea.   
Pomimo dużo wyższych kosztów obsługi FK HR BOK IT ponoszo-
nych przez spółki w grupie, EC nie ma możliwości finansowych pod-
wyższenia płac zasadniczych swoim Pracownikom. Po raz kolejny 
fakty podważają celowość powołania CUW. Teoretycy z fabryki 
gwoździ narobili głupot , odeszli z firmy i zostawili kukułcze jajo-
CUW. Wcześniej jeszcze zdążyli naobiecywać, że  „NIKT NA NI-
CZYM NIE STRACI”   Prezes Kierzkowski stwierdził, że powołany 
został po to by organizację uzdrowić, i wierzy w to, że można to 
zrobić. Padało jeszcze wiele innych  argumentów, które ostatecznie 
potwierdziły nasze sugestie –wspólne negocjacje w grupie Enea. Jeżeli 
do nich nie dojdzie, nie pozostanie nam nic innego jak złożyć żąda-
nie płacowe i wejść w spór zbiorowy w Enea Centrum. 

Uczestnicy „negocjacji” płacowych w Enea Centrum 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Umowy śmieciowe . Na poprzednich spotkaniach strona społeczna 
sugerowała zamianę ich na umowy o pracę. Zarząd stwierdził, że 
koszt zamiany ok 400 umów śmieciowych to około 6 mln. zł.- spół-
ka nie ma na to funduszy. 
2. Umowy o pracę niezgodne z zapisami ZUZP. Zarząd bada tą 
sprawę. 
3.Likwidacja BOK-ów . Czy plany poprzedniego zarządu, czasowo 
wstrzymane, będą realizowane? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że anali-
zy wykazuję celowość takich działań. W niektórych zlikwidowanych 
BOK-ach zostaną utworzone biura podawcze. Dla strony związkowej 
szczególnie bulwersująca jest sprawa likwidacji BOK-u w Mię-
dzyzdrojach, i zmuszanie klientów do dojeżdżania do Świnoujścia. 
„ W trosce o lepszą obsługę klienta, likwiduje się następne BOK-
i”- tak można podsumować to co się robi w EC. Inne zgłoszone proble-
my :wprowadzone nowe systemy i programy w dalszym ciągu nie 
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działają. Call Center też nie działa, może dlatego, że pracują tam 
przypadkowi Ludzie na umowach śmieciowych. Petenci nie mogąc 
się dodzwonić do EC, dzwonią  i nachodzą inne spółki grupy, dez-
organizując im pracę. Taka polityka powoduje coraz większe kolej-
ki i coraz gorszą obsługę klienta.   
To z kolei doprowadza do nerwowych reakcji klientów, jak w BOK 
Bydgoszcz- nie jest to odosobniony przypadek, w innych BOK-ach 
latają już krzesła. Reklamacje ze stycznia są jeszcze nie rozpatrzo-
ne. Wymienione przykłady obnażają porażkę, jaką jest utworzenie 
CUW. 
4. Nowe BOK w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego. Strona 
związkowa zgłosiła sprawę szkodliwych wyziewów w tym budynku. 
Zostaną wykonane badania celem sprawdzenia tej informacji. 
5.Plany restrukturyzacji . Czy w EC jest planowana kolejna re-
strukturyzacja? Odp. Nie. To po co od Pracowników EC w Gorzo-
wie Wlkp. zbierane są informacje o wieku emerytalnym, ochronie z 
tym związanej oraz gwarancjach zatrudnienia? Odp. Może ktoś zbie-
ra te informacje tylko dla siebie, służby HR posiadają je. 
6. Rozmowy będą kontynuowane 14.04.2016 r. 

23.03.2016 Zasłużeni dla  
Województwa  Lubuskiego. 

W Urzędzie Miejskim w Gorzowie Wlkp. podczas XXV sesji Rady 
Miasta odbyła się uroczystość wręczenia Odznak Honorowych za 
zasługi dla Województwa Lubuskiego.  Sejmik Województwa Lubu-
skiego  stosowną uchwałą we wrześniu 2015  roku przyznał  je miedzy 
innymi zasłużonym działaczom Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. 
NSZZ Solidarność. Zamieszanie wokół władz Sejmiku Województwa 
spowodowało  duże opóźnienie w realizacji tej uchwały.  Ale jak to 
mówią-Lepiej późno niż wcale. Miło nam poinformować, ze wśród 
wyróżnionych znaleźli się:  Sławomir Steltmann,  Mieczysław  Plu-
ciński, Krzysztof Gonerski, Krzysztof  Nowikiewicz. Wszystkim 
odznaczonym serdecznie gratulujemy.  

     K.Gonerski,K.Nowikiewicz,W.Rusakiewicz,S.Steltmann,J.Porwich,M.Pluciński       
Podczas Sesji Radni przyjęli bardzo ważną dla wszystkich ludzi 
„Solidarności” uchwałę o przemianowaniu Alei Odrodzenia Polski na 
Aleję ks. Witolda Andrzejewskiego (30 stycznia 2016 r. minęła 
pierwsza rocznica śmierci Naszego Kapelana). 

 

 

PRZEGLĄD  PRASY 
================================================================================================================  

ZAROBKI POLAKÓW 

Ok. 4100 zł brutto – tyle wyniosło średnie miesięczne wynagrodzenie 
w gospodarce Polski w 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw (czyli za-
trudniających 10 i więcej osób). Takie są dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego. Natomiast w całej gospodarce narodowej w ubiegłym 
roku wyniosło 3900 zł brutto. To trochę więcej niż 900 euro. Jak 
wyglądają dochody Polaków w porównaniu z mieszkańcami innych 
krajów? To 26 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 
Wielkiej Brytanii, 31 proc. we Francji i 32 proc. średniej płacy w 
Niemczech. Dane te nie odzwierciedlają rzeczywistych dochodów 
Polaków.  Średnia arytmetyczna (wartość przeciętna) nie pokazuje tak 
naprawdę, jak wygląda rozkład wynagrodzeń w Polsce. Dla 66 proc. 
Polaków przeciętne wynagrodzenie nie jest osiągalne.  Wynagro-
dzenie większe od średniej otrzymuje 34 proc. Polaków, powyżej 
5000 zł – 22 proc., zaś powyżej 10 000 zł miesięcznie otrzymuje 4,8 
proc. Polaków. Natomiast powyżej 20 000 zł miesięcznie zarabia 
jedynie 0,65 proc. zatrudnionych. Dane na temat wielkości udziału 
funduszu płac każdego kraju UE w PKB publikuje co roku z kolei 
Eurostat, czyli „labour share”. Polska w 2014 r. pod względem tego 
wskaźnika była na samym końcu Europy (razem z Rumunią). Dla 
obu tych krajów wskaźnik wynosił 36 proc., podczas gdy dla Nie-
miec miał wartość 44 proc., a dla UE ta miara wyniosła 60 proc. 

www.solidarnosc.gorzow.enea.pl - zapraszamy do odwiedzin 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU    

Od 1 kwietnia 2016 do obiegu wchodzi nowy banknot NBPOd 1 kwietnia 2016 do obiegu wchodzi nowy banknot NBPOd 1 kwietnia 2016 do obiegu wchodzi nowy banknot NBP   
                DYPLOMOWANY KONDUKTOR 
Rozmowa dwóch studentów: 
– Co studiujesz? 
– Ekonomię i zarządzanie transportem. 
– Znaczy się, będziesz dyplomowanym konduktorem   

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

24.02.2006 RD Dębno pożegnanie Krystyny Kowalczyk24.02.2006 RD Dębno pożegnanie Krystyny Kowalczyk24.02.2006 RD Dębno pożegnanie Krystyny Kowalczyk   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    
   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO    

Landsberg obecna ulica Sikorskiego Landsberg obecna ulica Sikorskiego Landsberg obecna ulica Sikorskiego    

   ZARZ ĄDY ENEAZARZ ĄDY ENEAZARZ ĄDY ENEA   

23.02.2006 Zarząd Enea S.A. w środku Paweł Górski i Rajmund Gral23.02.2006 Zarząd Enea S.A. w środku Paweł Górski i Rajmund Gral23.02.2006 Zarząd Enea S.A. w środku Paweł Górski i Rajmund Gral   
   

ZZZ   
ŁŁŁ   
OOO   
TTT   
EEE   
   

   MMM   
YYY   
ŚŚŚ   
LLL   
III    
   

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-11,92zł.  wartość akcji Enea 23.03.2016 r.  godz.17.00   
-882,56 zł. wynosi najniższa emerytura (od 1 marca 2016 roku). 
-882,56 zł. wynosi najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2016 roku). 
-676,75 zł. wynosi najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy (od 1 marca 2016 roku). 
-1059.07 zł. wynosi najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta 
rodzinna wypadkowa (od 1 marca 2016 roku). 
-812,10 zł. wynosi najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową  
-63,1 % Polaków nie przeczytało w 2015 roku żadnej książki . 
Zaledwie 8,4 % Polaków zadeklarowało, że w ubiegłym roku 
przeczytało siedem i więcej książek. Aż 18 % badanych przyznało, 
że nigdy nie przeczytało żadnej książki.  
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