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„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 

NOCNA ZMIANA 

GORZÓW WLKP 2.06.1997 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.06.2016 Enea ma mieć rolę  

wspierającą w procesie  
restrukturyzacji KHW  

W procesie restrukturyzacji Katowickiego 
Holdingu Węglowego (KHW) główna rola 
przewidziana jest dla Węglokoksu, a Enea ma 
pełnić jedynie rolę wspierającą - poinformo-
wał wiceminister energii Grzegorz  
Tobiszowski.  
"  Raczej będziemy chcieli by Węglokoks zaan-
gażował się mocniej w to przedsięwzięcie 
(KHW), a Enea, która w ubiegłym roku zło-

żyła ofertę jest w grze, ale będzie wspierać proces, który będzie two-
rzył Węglokoks"   - powiedział Tobiszowski w TV Republika. 
"  Docelowo będziemy chcieli, by w przyszłym roku grupę Węglokok-
su, jak się tam znajdzie KHW po przeprowadzeniu restrukturyzacji 
kopalń holdingu, połączyć z Węglokoksem Kraj" - dodał.  

2.06.2016 -Kolejna rocznica wizyty  
Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. 

19 lat temu miało miejsce największe wydarzenie w historii  
Gorzowa Wlkp.-wizyta Jana Pawła II. Wizyta duszpasterska odbyła 
się w ramach VI pielgrzymki do Polski oraz 78 podróży apostol-
skiej Jana Pawła II 
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na 
wieki” Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997. W 
czasie tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław,  
Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Często-
chowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. Pielgrzym-
ka ta na życzenie papieża związana była z 46. Międzynarodowym 
Kongresem Eucharystycznym, odbywającym się wówczas we Wrocła-
wiu pod hasłem "Eucharystia i wolność".  Wizyta wiązała się także z 
europejskimi obchodami tysiąclecia śmierci św. Wojciecha w Gnieź-
nie, w których uczestniczyli również prezydenci siedmiu państw: 
Czech, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski. Papież 
wziął także udział w obchodach 600-lecia wytworzenia kupy Bromora 
Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie. W czasie swojego pobytu w kraju JP II kanonizował bł. królo-
wą Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z Dukli oraz beatyfikował 
matkę Bernardynę Jabłońską i matkę Mari ę Karłowską. 

W czasie wizyty w Gorzowie Wlkp. Jan Paweł II Przewodniczył 
Mszy Świętej, która odbyła się na obecnym Placu JP II, oraz  
modlił się przy grobie biskupa Wilhelma Pluty w  
Katedrze Gorzowskiej ( zdjęcie poniżej ) 

4.06.2016 27 Rocznica częściowo wolnych  
wyborów i „Nocnej zmiany”. 

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

Gorzów Wlkp.-Amfiteatr –spotkanie przedwyborcze z kandydatami  
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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27 rocznicę tych wydarzeń obchodzimy  
jednak z gorzkimi refleksjami. W ciągu tych 
lat zawiedzione zostały nasze oczekiwania 
na poprawę jakości państwa i życia jego 
obywateli . Dla tych, którzy walczyli o 
wolność i z nadzieją szli do częściowo wol-
nych wyborów parlamentarnych, codzien-
ność jest dzisiaj bardzo trudna. Naiwnie 
liczyliśmy, że Porozumienia Sierpniowe 
będą zawsze 

respektowane, że komunistyczni zbrod-
niarze zostaną sprawiedliwie osądzeni. 
 Po 27 latach od wyborów historia 
zatacza koło. Tylko nielicznym żyje 
się bardzo dobrze. Najboleśniejsze 
jest to ,że nasi dawni koledzy z Soli-
darności, którzy piastowali i piastują 
różne wysokie stanowiska zapomnieli 
o ideałach jakie im przyświecały. 
Na szczęście Naród w ostatnich wybo-
rach dał szansę nowej władzy. Trzyma-
my , kciuki żeby Im udało się dokończyć Rewolucję Solidarności. 

 
 4.06.2014r. ludzie władzy ( częściowo 
z „rodowodem Solidarnościowym”) 
hucznie obchodzili 25 rocznicę Wol-
ności. Zaproszono wielu gości z zagra-
nicy w tym również Prezydenta USA. 
Niestety „zapomniano” zaprosić 
władz NSZZ Solidarność, obchodzono 
święto  Wolności Bez Solidarności !!! 

4.06.2014 Warszawa Święto Wolności Bez Solidarności.  

„Rozmowy” w Magdalence 
Fakty, które teraz do nas docierają: „magdalenka” „układ okr ągło-
stołowy” rzucają nowe światło na to co działo się w 1989 r. i powodu-
ją ,że niektórzy uważają, że nie ma co świętować. Atmosfera i na-
dzieje jakie wiązaliśmy z tamtymi wyborami  już nigdy się nie powtó-
rzyła.  Szkoda zmarnowanej szansy…  

NOCNA ZMIANA– 3-4 czerwca 1992 roku, jest jedną z naj-
ważniejszych dat w najnowszej historii Polski. To właśnie 24 lat temu 
doszło do obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego. Rządu, 
który dążył do rozliczenia systemu komunistycznego poprzez po-
wszechną lustrację i odsunięcie postkomunistów od piastowania 
ważnych funkcji polityczno-społecznych. Z perspektywy czasu, 
postulat ten okazał się niesłychanie trafny, wręcz fundamentalny. 
Gabinet  Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku, 
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm 
I kadencji. Prezesowi Rady Ministrów przyszło działać w zupełnie 
nowych okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał 
istnieć twór o nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do pod-
jęcia działań mających na celu integrację z NATO i Wspólnotami 
Europejskimi. 
Rząd Jana Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku 
Polskim i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zmienił także kon-
cepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Całkowite zaha-
mowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z 
ugrupowaniami liberalnymi w parlamencie. 
22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzu-
li polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpra-
cy, która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie 
wycofujące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polsko-
rosyjskich (był to zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą proś-
bę Lecha Wałęsy). Gdy pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera 
odpowiednie porozumienie polsko-rosyjskie zostało przez MSZ podpi-
sane, doszło do otwartego konfliktu rządu z prezydentem Lechem 
Wałęsą i Ministrem Spraw Zagranicznych Krzysztofem Skubiszew-
skim. By nie dopuścić do podpisania porozumienia, premier przekazał 
sprzeciw rządu wysyłając depeszę szyfrową do Moskwy, na ręce Le-
cha Wałęsy. W rezultacie sporów o kompetencje w dziedzinie kontroli 
nad wojskiem, a także o zakres i sposób oceny odpowiedzialności 
komunistów i agentów służb bezpieczeństwa doszło o zaognienia 
konfliktu na linii premier- prezydent.  28 maja 1992 roku sejm upo-
ważnił Ministra Spraw Wewnętrznych do podania informacji o 
współpracy z UB i SB osób pełniących najważniejsze funkcje pu-
bliczne.  
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4 czerwca, po dramatycznej nocnej debacie, sejm odwołał rząd 
Olszewskiego. Nastąpiło to po tym, jak minister Macierewicz przesłał 
najwyższym władzą państwowym i przewodniczącym klubów parla-
mentarnych dwie listy osób, o których informacje znajdowały się w 
archiwum MSW. Na jednej z list znajdował się Lach Wałęsa (TW 
Bolek). Po „nocnej zmianie”  na wniosek Lecha Wałęsy już 5 
czerwca sejm powołał  „kukiełkowy” rząd Waldemara Pawlaka. 
NOCNA ZMIANA LINK DO FILMU: 
https://www.youtube.com/watch?v=hu1a3xT9db0 

Dla wszystkich ludzi 
„Solidarności” przykra 
prawda o Lechu Wałęsie 
jest bardzo bolesna. Brak 
dekomunizacji i lustracji po 
1989 r. umożliwiał granie 
„teczkami”. Sprawcą, a za-
razem ofiarą tej sytuacji 
został L. Wałęsa. W lutym 
2016 r.  wdowa po gen. Kisz-

czaku za 90 tys. zł. próbowała sprzedać Instytutowi Pamięci Narodo-
wej   dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy –TW Bolek, przypadek ten 
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. Poszło by to już 
dawno w niepamięć. Nie 
potrafi tego zrobić również 
teraz, po ujawnieniu doku-
mentów przez wdowę po 
Kiszczaku. Dalej kłamie i 
zapiera się współpra-
cy.   Niezrozumiały  jest też 
fakt, że niektóre media 
oraz „autorytety” nie 
przyjmuj ąc do wiadomości 
powszechnie znanych już 
faktów, utwierdzają go w 
tym kłamstwie. 
Przeprowadzenie lustracji 
i dekomunizacji zapobiegłoby rządom Leszka Milera i prezyden-
turze Aleksandra Kwaśniewskiego. Gdzie byłaby Polska gdyby 
Lech Wałęsa przyznał się do współpracy  i nie obalił rządu  
Jana Olszewskiego?  To pytanie pozostaje bez odpowiedzi… 

6.06.2016 OIP w Poznaniu zakończyła  
kontrol ę w Enea Centrum. 

W Poznaniu doszło do kolejnego spotkania Okręgowej Inspekcji Pracy 
z Poznania (OIP) - Lidia Gawroch, Anna Ziółkowska, Katarzyna 
Heppel, z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy (SIP)  i 
reprezentatywnymi  związkami zawodowymi z grupy Enea.  

Pani Inspektor Lidia Gawron poinformowała o zakończeniu kontroli 
spółki Enea Centrum (EC). Kontrola dotyczyła zatrudniania pra-
cowników przez Agencje Pracy Tymczasowej (APT) -umowy 
śmieciowe. OIP skupiła się na kontroli pionu Contact Center -w tym 
pionie najwięcej osób jest zatrudnionych przez APT- 320. Inspek-
torzy stwierdzili  następujące nieprawidłowości: 
-brak porozumienia ze związkami zawodowymi dotyczącego za-
trudniania pracowników przez APT,   
-wielokrotne przekroczenie rocznego limitu nadgodzin ( 150). 
 APT zatrudniaj ące pracowników w Contact Center swoje  siedzi-
by mają poza terenem działania  OIP w Poznaniu, dlatego kontro-
la warunków na jakich są zatrudnieni pracownicy była niemożli-
wa. Osoby kontrolujące podkreśliły, że we wnioskach pokontrolnych 
zawrą sugestię zawarcia porozumienia ze związkami dotyczącego 
osób zatrudnianych prze APT. 
Przedstawiciele SIP kolejny raz podkreślili, że generowanie nadgo-
dzin wynika z wadliwej organizacji pracy, a przedstawiciele 
związków zawodowych spytali o kontrolę dotyczącą ukrywania 
nadgodzin. Inspektorzy podkreślili, że kontrola dotyczyła głównie 
umów śmieciowych. Poproszono nas o przesłanie imiennej listy 
osób, które pracują w ukrywanych  godzinach nadliczbowych. Po 
otrzymaniu takiej listy OIP nie wyklucza następnej kontroli w tym 
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zakresie. 
Odnośnie niewykonanego zalecenia dotyczącego ujednolicenia 
umów o pracę w EC (miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy), 
Inspektor L.Gawron przypomni się pracodawcy w tym temacie. 
Dostaliśmy tez wykład dotyczący braku instrumentów mogących  
zmusić pracodawców do respektowania zaleceń OIP. 

7.06.2016 „Tajemniczy klient”  
ma poprawić sytuację w BOK-ach??? 

Pracownicy BOK-ów otrzymali informację, że już niedługo może ich 
odwiedzić „tajemniczy klient” (TK)  , który będzie sprawdzał stan-
dardy obsługi klienta. Wizyty TK mają być nagrywane, a w przy-
padkach spornych analizowane. „Nie idźcie tą drogą” chciałoby 
się powiedzieć. Diagnoza, że chaos jaki panuje w BOK-ach wynika 
ze złego bezpośredniego kontaktu z klientem jest błędna i obraźli-
wa dla osób tam pracujących. Chcemy zauważyć, że sytuacja w 
BOK-ach nie wynika z niewłaściwej obsługi klienta, tylko z przy-
czyn, które wielokrotnie sygnalizowaliśmy:-utworzenie CUW bez 
stosownych uzgodnień, -arbitralne decyzje kadry, bez uwzględnia-
nia zgłaszanych uwag, -wprowadzanie nie sprawdzonych syste-
mów i programów informatycznych, -brak odpowiednich szkoleń,- 
niska obsada kadrowa, -likwidacja BOK-ów,-umowy śmieciowe.  
Może już czas na odcięcie się od poronionych pomysłów  POprzed-
ników i powrót do starych sprawdzonych zasad. Nasze uwagi wy-
nikają z rozmów z Pracownikami , którzy przez wile lat zajmowali się 
obsługą klienta. Wsłuchanie się w te uwagi, polecamy również praco-
dawcom, zamiast kopiować standardy rodem z innych firm. 

8.06.2016 Obradowała  
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ 
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G) 

Tematyka obrad: 
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G.
(Choszczno 24.04.2016 r.) 
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organiza-
cji przyjęto kolejne 3 osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie 
Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce od 24 kwiet-
nia 2016 r. 
4.Świadczenie pieniężne dla pracowników, którzy nie nabyli praw 
do akcji w 2008 r. Zapoznano się z propozycjami polubownego zała-
twienia sprawy. 
5.Inicjatywa ustawodawcza o ograniczeniu handlu w niedzielę. 

NSZZ Solidarność popiera inicjatywę obywatel-
ską i czynnie wesprze ją, zbierając podpisy pod 
projektem ustawy. Można je składać w  
siedzibach związku. 
 
6.”Tajemniczy klient”   (TK) pomysł pracodaw-
ców na poprawę sytuacji w BOK-ach. Diagnoza, 
że chaos jaki panuje w BOK-ach wynika ze złego 
bezpośredniego kontaktu z klientem jest błędna i 

obraźliwa dla osób tam pracujących. TK na pewno nie poprawi sytua-
cji w BOK-ach. Apelujemy do Pracowników o nie podpisywanie zgód 
na rejestrowanie rozmów z TK.  
7.Wspólna działalność socjalna –„Grusza” dla odchodzących na 
emeryturę. Zapoznano się z korespondencją jaka była prowadzona z 
pracodawcą w tym temacie. Spawa dalej nie załatwiona , zostanie 
przedstawiona na spotkaniu zespołu ds. WDS 

Członkowie KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. podczas obrad  
8. Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele poszczególnych 
spółek zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach. 
9. Imprezy organizowane przez związek-Spływ kajakowy Drawa 
szlakiem JPII- 9.07.2016, -Pielgrzymka do Częstochowy- Wycieczka 
zagraniczna Pekin i okolice -mamy jeszcze wolne miejsca,  
10.„Feniks” 2015 nagroda za działalność w Gorzowskim Zarządzie 
Regionu NSZZ Solidarność. KP G zawnioskuje żeby to wyróżnienie 
przyznać Mariuszowi Kępiszakowi. 
11.Zapomogi Losowe .Dwóm członkom naszej organizacji, którzy 
znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg loso-
wych. 
12.Uniemożliwianie uczestnictwa w zebraniach KPG Koleżance z 
Międzychodu. Prezydium podejmie działania w celu zmiany tej  
sytuacji. 

8.06.2016 Enea i Bogdanka wspólnie budują  
innowacyjną grupę surowcowo-energetyczną.  

Bogdanka integruje się z Eneą, stając się centrum kompetencyjnym 
wydobycia węgla w Grupie. Członkowie zarządu Enei rozmawiali dziś 
na ten temat z pracownikami Bogdanki. Spotkali się także z liderami 
związków zawodowych i zjechali na poziom – 960 m, aby obejrzeć 
proces wydobycia węgla. 

Uczestnicy spotkania w Bogdance 
 

- Bogdanka, stając się częścią jednego z największych koncernów w 
Polsce zyskała wiele potencjalnych korzyści. Postępująca, ściślejsza 
integracja LWB z Eneą umożliwi skorzystanie z tych szans oraz po-
zwoli nam wspólnie budować innowacyjną grupę surowcowo-
energetyczną – powiedział podczas spotkania z pracownikami Bog-
danki wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, członek rady nadzorczej 
LWB Wiesław Piosik. 
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– LWB pełni w naszej Grupie ważną rolę - jest centrum kompeten-
cyjnym wydobycia węgla – podkreślił wiceprezes Piosik. 

Krzysztof Szlaga Prezes LWB,       Wiesław Piosik,         Mikołaj Franzkowiak  
– Proces integracji pozytywnie wpływa na wynik finansowy całej 
naszej Grupy i jest szansą na zwiększenie przychodów – przekazał  
wiceprezes Enei ds. finansowych Mikołaj Franzkowiak. 
Grupa Enea rozwija się we wszystkich ogniwach łańcucha wartości. 
W Bogdance wydobywa węgiel, który w elektrowni w Kozienicach 
zamieniany jest w energię elektryczną, a ta trafia do gniazdek w do-
mach ok. 2,5 mln Klientów. Cała Grupa składa się obecnie z 27 
spółek, w których pracuje ok. 15 tys. specjalistów.  

12.06.2016 Energetyczna  
Msza Święta w Bledzewie 

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków Nazaret na terenie Ośrod-
ka Wypoczynkowego w Bledzewie zorganizowało Mszę Świętą.  
Mszę w intencji Pracowników i Emerytów odprawił Duszpasterz 
Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda. Po liturgii or-
ganizatorzy przygotowali poczęstunek-kawa, herbata, ciasto. Z 
racji obecności byłych i obecnych Pracowników, można było po-
wspominać „stare dobre czasy” oraz wymienić poglądy na tematy 
nie tylko energetyczne. 

13.06.2016 O problemach  
w Enea Centrum-diagnoza CUW. 

Z inicjatywy strony społecznej w Sierakowie doszło do spotkania z 
Zarządem Enea Centrum. Głównym tematem była sytuacja, a wła-
ściwie chaos jaki panuje w Centrum Usług Wspólnych (CUW).  

Strony dialogu społecznego w Enea Centrum. 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przedstawionej przez Prezesa 
K. Kierzkowskiego –„CUW w GK ENEA”  Prezentacja przedstawiła 
genezę powstania CUW- „ró żne standardy odbiegające od oczeki-
wań runku”.  Przedstawiono też poszczególne etapy tworzenia CUW 
oraz miejsce w którym teraz się znajdujemy.  

Zapoznano nas też z badaniem satysfakcji z usług CUW w GK Enea. 
Ankietowane 1562 osoby w 68 % były zadowolone ogólnie z obsłu-
gi w ramach CUW. Najmniejsze zadowolenie -38 % jest w obsłu-
dze klienta. Ogólnie prezentacja przedstawiała dobre strony CUW a 
pomijała te słabe.  
„ Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle” „Dostali śmy w spad-
ku  sabotaż” „Stajnia Augiasza w BOK-ach” tak można by skwito-
wać komentarz strony związkowej odnośnie sytuacji  panującej w 
CUW. 
Diagnoza oraz pytania strony społecznej i polemika strony pracodaw-
cy: 
1. Minister Skarbu Państwa zrobił audyt i wyniki upublicznił. Czy 
zrobiono audyt po poprzednim zarządzie EC? Audytu nie zrobiono. 
Jak osoby, które doprowadziły do takiej sytuacji mogą dalej pia-
stować stanowiska kierownicze i naprawiać to co sami popsuli… 
2.Czy system SAP podlegał weryfikacji przez odpowiednie służby 
np. ABW ( sensytywne dane wrażliwe, dane osobowe). K. Kierz-
kowski nie ma wiedzy w tym temacie. SAP współpracuje z platfor-
mami ORACLE (spółka USA) i tworzony jest przez niemiecka 
firm ę SAP AG-możliwość wypłynięcia chronionych danych za 
granicę. Serwery znajdują się w Polsce, a polskich systemów typu 
SAP nie ma. 
3.Pion IT. Gorsza obsługa, wydłużenie czasu usunięcia usterek, 
rozsyłanie spamu oraz  niepotrzebnych wewnętrznych informacji  
typu: parking na Strzeszyńskiej w Poznaniu, wszystkie faktury inwe-
stycyjne itp.-strata czasu na czytanie niepotrzebnych maili. Logowa-
nie w strefie pracowniczej trwa  nawet do 30 min.  
Trwa usprawnienie systemów. 
4.BOK-chaos. Kontynuacja prac związanych z wprowadzaniem no-
wych systemów informatycznych powoduje ponadnormatywne ob-
łożenie pracą, generuje stres i nadgodziny (niejednokrotnie  ukry-
wane ) oraz zwolnienia chorobowe od lekarzy psychiatrów.  Zbyt 
niska obsada kadrowa uniemożliwia uczestnictwo w zebraniach 
związkowych osób wybranych do reprezentowania BOK-ów 
(Mi ędzychód).Uwagi Pracowników ze Szczecina: nie działające 
nowe  systemy, błędy systemowe, brak faktur i odczytów 
(zaległości 6 miesięcy), liczniki przedpłatowe- nowe procedury nie 
działają, system bilingowy źle działa, przyjęte procedury wymu-
szają pracę po zamknięciu BOK, szkolenie Osób na umowach 
śmieciowych –odciąganie od normalnych obowiązków –ciągła 
praca wynikająca z dużej rotacji tych Pracowników, zawieszające 
się serwery drukarek, zbyt mała liczba Pracowników we wsparciu. 
Naprawa tej sytuacji wymaga czasu -pracują nad udoskonaleniem 
SAP, SKOK, EBOK, DEO, CONTACT  CENTER. Menadżerowie 
modernizują systemy uwzględniając uwagi płynące bezpośrednio od 
Pracowników. 
5. Tajemniczy klient. Projekt prowadzony jest od 3 lat, nie ma na 
celu wykorzystanie tego przeciwko Pracownikom, tylko uspraw-
nienie procesów oraz organizacji pracy, i wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom jednej z organizacji związkowych, która występowała o 
monitoring BOK-ów. 
6.Call Center. Wybrano partnera zewnętrznego na ruch nadmiarowy. 
Umowę zawarto na rok później przejmie tą działkę Contact Center. 
7.Umowy śmieciowe. Zatrudnianie przez Agencje Pracy Tymczaso-
wej (APT)  będzie sukcesywnie zamieniane na umowy o pracę dla 
najdłużej pracujących-sprawdzonych. Docelowo liczba umów 
śmieciowych zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. Najlep-

szym Osobom zatrudnionym na 
zastępstwo zostaną zaproponowa-
ne umowy o pracę. Dlaczego do 
dziś EC nie zawarła porozumienie 
ze związkami, dotyczącego zatrud-
niania przez ATP?  Pracodawca 
czeka na protokół pokontrolny OIP. 
8.Ujednolicenie umów o pracę. 
Zalecenie SIP i OIP odnośnie ujed-
nolicenia umów o pracę zgodnie z 

zapisami ZUZP (miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy) do dziś 
nie zostało wykonane. Nowo przyjmowani mają już ujednolicone 
umowy, pozostali Pracownicy będą też mieli ujednolicone umowy. 
9. Okresowa ocenia Pracowników. System jest modernizowany o 
program zarządzania przez cele (ZPC).  

(Ciąg dalszy ze strony 5) 
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EC ma pomysł objęcia takim systemem pozostałe spółki grupy 
Enea. Strona społeczna podkreśliła ,że wymaga to uzgodnień ze 
stroną związkową. Pracodawca jest tego świadomy. 
10. Nagroda na Dzień Energetyka. Wysokość nagrody będzie uza-
leżniona od polityki korporacyjnej GK Enea. 
Spotkanie zakończył apel o wspólne modernizowanie i usprawnia-
nie procedur i organizacji pracy w EC. Do Prezesa EC w tych 
spawach można się zgłaszać, pomijając nawet drogę służbową, 
jeżeli jest ona przeszkodą. 

14.06.2016 Nowa strategia Grupy Enea. 
Zarząd Enea S.A. zaprosił stronę społeczną do Sierakowa by przed-
stawić nową strategie Grupy Enea. 

Uczestnicy spotkania w Sierakowie 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja „ Optymalizujemy model  
biznesowy i budujemy potencjał dla zrównoważonego rozwoju 
Grupy” przedstawiona przez Prez. Mirosława Kowalika. Mikołaj 
Franzkowiak przedstawił wyniki Grupy za I kwartał 2016 r.  
Wiesław Piosik zapoznał zebranych z planami dalszej integracji 
Grupy . Po wejściu Lubelskiego Węgla „Bogdanka”(LWB) w 27 
Spółkach Grupy pracuje ok 15 tys. Osób.  W. Piosik przedstawił też 
palny związane  z restrukturyzacj ą Enea Wytwarzanie-wydzielenie 
„Ciepła”. 
Po tych prezentacjach strona społeczna mogła skomentować przedsta-
wiony materiał i zadawać pytania. 
Proponowane zmiany w wielu aspektach dotykają spraw pracowni-
czych dlatego,  oczekiwaniem strony społecznej reprezentującej 
zdecydowaną większość zatrudnionych w Grupie Enea jest zawar-
cie PAKTU SPOŁECZNEGO  gwarantującego niepogorszenie 
warunków pracy i płacy, w tym również zapewnienie gwarancji 
zatrudnienia. Strona pracodawcy wyraziła gotowość przystąpienia 
do rozmów nad zawarciem w/w PAKTU. Dyskutowano również o 
udziale przedstawicieli załogi w Radzie Nadzorczej Enea S.A. Ko-
ledzy z LWB wyrazili zaniepokojenie związane z zaangażowaniem 
się Enea w Katowicki Holding Węglowy, oraz skomentowali bar-
dzo niski kurs akcji ich Spółki. Strona związkowa oczekuje od Za-
rządu Enea S.A. podjęcia zdecydowanych działań mających na celu 
unieważnienie wydanej dla australijskiej spółki koncesji na poszu-
kiwania węgla na dawno już rozpoznanym terenie i uzyskania dla 
LWB  koncesji na wydobycie węgla w spornym obszarze. Rozmawia-
no też o luce pokoleniowej oraz działaniach zaradczych mających na 
celu zniwelowanie negatywnych skutków tej luki. Poruszono również 
temat związany z wysokością nagrody na Dzień Energetyka- w tej 
sprawie zostanie zorganizowane osobne spotkanie.  
 

 

16.06.2016 Robocze spotkanie w Enea Serwis 
W Poznaniu w budynku OWiNN -u przy ul. Strzeszyńskiej odbyło się 
kwartalne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z zarzą-
dem spółki Enea Serwis. (uczestnicy spotkania na zdjęciu poniżej). 

Tematem spotkania były bieżące problemy z którymi borykają się 
Pracownicy poszczególnych oddziałów . Spotkanie rozpoczął prezes 
Bielecki który przywitał przybyłych gości. Na wszystkie pytania za-
rząd odpowiadał na bieżąco starając się wyjaśnić w możliwie najbar-
dziej czytelny sposób, a kilka z nich zostanie wyjaśnione w ciągu naj-
bliższych dni. Główne tematy poruszane na spotkaniu dotyczyły:  
- zmiany struktury organizacyjnej spółki i terminu jej wprowadzenia, 
- zatrudnienia pracowników przez agencje pracy tymczasowej , 
- problemy z rozliczaniem czasu pracy w sobotę, 
- stan środków transportu, 
- przegrywanie przetargów, 
- system premiowy, 
- dodatek za prowadzenie pojazdu, 
- nagroda  na Dzień Energetyka. 
Po dwóch godzinach owocnych obradach spotkanie dobiegło końca . 
Termin następnego zostanie uzgodniony w trybie roboczym . 

21.06.2016 Wybory władz MKZP  
Oddział Gorzów Wlkp. 

Delegaci podczas obrad w Gorzowie Wlkp. 
W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. odbył się 
Zjazd Delegatów Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożycz-
kowej Oddziału Gorzów Wlkp. (MKZP O/Gorzów Wlkp.).  Na 21 
delegatów, w zjeździe uczestniczyło 19. Zebrani wysłuchali sprawoz-
dań Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącej Kasy. Ze sprawozdań do-
wiedzieliśmy się miedzy innymi, że do  MKZP należy 489 osób, 
wkłady członkowskie wynoszą 1,531 mln. zł. 

Druga od lewej Przewodnicząca MKZP –Janina Żółkiewska 
 Następnie przystąpiono do wyboru władz Kasy na nową 4 letnią  
kadencję.  

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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W tajnych wyborach wybrano: 
 Zarząd MKZP O/ Gorzów Wlkp.: 
-Przewodnicząca-Janina Żółkiewska, -Z-ca –Joanna Szczepaniak, 
-Sekretarz –Natalia Nowodyła, -Członek-Tomasz Gajek. 
Komisja Rewizyjna MKZP: 
-Przewodnicząca- Violetta Kaczkowska, 
-Sekretarz-Jolanta Piąstka, -Członek-Wiesława Sopińska. 
Delegaci stosowną uchwałą przyjęli zmiany do Regulaminu MKZP O/ 
Gorzów Wlkp. 

25.06.2016 – 40 rocznica czerwca1976 
Czerwiec 76 – określenie nadane fali strajków i protestów, które 
miały miejsce w PRL pod koniec czerwca 1976 r., po ogłoszeniu 
przez rząd Piotra Jaroszewicza wprowadzenia drastycznych podwy-
żek cen urzędowych na niektóre artykuły konsumpcyjne. Była to 
ukryta zapowiedź mającej nastąpić podwyżki cen. Władze PRL chcia-
ły jednak przygotować obywateli na mające nastąpić zmiany i rozpo-
częły przystosowywanie do tego zadania całego aparatu propagando-
wego. Miał on przedstawić podwyższenie cen jako nieunikniony 
krok spowodowany głównie wzrostem cen na rynkach świato-
wych. Od początku czerwca 1976 w prasie (lokalnej i ogólnopolskiej) 

pojawiały się informacje o wysokości bezrobocia w Europie i Amery-
ce Północnej, kryzysie żywnościowym i wzroście cen żywności na 
świecie. Pojawiały się także tak kuriozalne informacje jak ta, że Islan-
dia radzi sobie z kłopotami żywnościowymi dzięki wprowadzeniu 
diety rybnej („Trybuna Ludu”). KC PZPR podjął nawet decyzję o tym 
by nie używać zwrotu: podwyżka cen. 
Bezpośrednią przyczyną strajków było przemówienie premiera Piotra 
Jaroszewicza. Było ono transmitowane na żywo w radiu i telewizji 24 
czerwca 1976 roku. W przemówieniu premiera informacja o podwyż-
kach nie padała wprost. Była ukryta zgodnie z wcześniejszymi zalece-
niami Komitetu Centralnego. Podwyżki miały sięgnąć 70%. 
 25 czerwca 1976 r. – treść przemówienia pojawia się w prasie. Straj-
kowało 97 zakładów, m.in. w Radomiu, Ursusie i Płocku. Rząd 
PRL ukrył przed opinią publiczną fakt wybuchu strajków i zamieszek, 
nazywając je „drobnymi, chuliga ńskimi wybrykami”.  Mimo to, 
szybko wycofał się z zapowiadanych podwyżek, w lęku przed roz-
szerzeniem się protestów na cały kraj i zaproponował rozpoczęcie 
„szerokich konsultacji społecznych na temat podwyżek cen i trudno-
ściach w zaopatrzeniu”. Równolegle przeprowadzono szybką,     
brutaln ą pacyfikację strajków , nadal utrzymując że były to tylko 

chuligańskie wybryki. W Radomiu okradziono i zdemolowano po-
nad 100 sklepów. W Ursusie rozkr ęcono szyny na międzynarodo-
wej linii kolejowej.  Z użyciem broni przez ZOMO zwlekano do chwi-
li, aż podpalono Komitet Wojewódzki PZPR i grabiono sklepy.  
W lipcu 1976 wprowadzono pierwsze kartki na cukier, racjonowanie 
artykułów  żywnościowych  sukcesywnie rozszerzano,   wprowadzano 
je też na inne artykuły, między innymi na buty. 

26-30 czerwca 1976 r. – wydarzenia radomskie – rozszerzenie się 
strajków na wszystkie zakłady państwowe w Radomiu w odpowie-
dzi na brutalne pacyfikacje i aresztowania organizatorów pierw-
szych strajków. Władze lokalne ogłaszają stan wyjątkowy i czaso-
wo zamykają wszystkie zakłady. W efekcie na ulice wychodzą tłumy 
mieszkańców miasta, łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, które dokonu-
ją m.in. podpalenia budynku komitetu wojewódzkiego PZPR.  

Płonie komitet wojewódzki PZPR w Radomiu 
Miasto zostaje całkowicie spacyfikowane przez liczne oddziały ZO-
MO, z użyciem gazu łzawiącego i armatek wodnych. Skala areszto-
wań osiąga znaczne rozmiary. Aresztowanych poddaje się m.in. tortu-
rom polegającym na przechodzeniu przez szpaler milicjantów tłuką-
cych aresztanta pałkami, znanej jako „ ścieżka zdrowia” . Równolegle, 
w całym kraju narasta oficjalna propaganda nazywająca uparcie prote-
stującą ludność miasta – chuliganami i wichrzycielami, organizowane 
są „spontaniczne” wiece protestacyjne przeciw działaniom 
„radomskich warchołów”. Według raportu sporządzonego przez MSW 
na potrzeby Biura Politycznego na terenie 12 województw zastraj-
kowało 112 zakładów, w strajkach uczestniczyło ponad 80 tysięcy 
osób (w tym 20 800 w Radomiu i 14 200 w Ursusie).  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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23-24.06.2016 Obradowała  
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. 

Prezydium Komisji Krajowej J. Kaczyński i J. Śniadek z PiS. 
W Jednia Letnisko koło Radomia spotkali się członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Wybór miejsca obrad nie był przy-
padkowy, wynikał z 40 rocznicy Czerwca 1976r. i wydarzeń w Ra-
domiu. KK przyjęła stanowisko w , którym złożyła hołd bohater-
skim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka. W drugim przyjętym 
stanowisku oddano hołd robotnikom Poznania, którzy jako pierwsi 
w powojennej Polsce wystąpili przeciwko komunistycznej władzy 
w czerwcu 1956 r. 
 Z członkami KK spotkał się Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W 
krótkim wystąpieniu nawiązał do rocznicy czerwca 1976 oraz przed-
stawił aktualne problemy z jakimi boryka się partia rządząca.  

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. 
Odpowiadał też na szereg pytań, które dotyczyły miedzy innymi: -
wieku emerytalnego, planu Morawieckiego, służby zdrowia, umów 
śmieciowych, pracy Sądów prokuratur i PIP, ograniczeniu handlu 
w niedzielę, emerytur SB-ków, zmian kadrowych, Amazona.  

Komisja Krajowa podczas obrad pod Radomiem  
W roboczej części członkowie KK wysłuchali informacji z prac: Pre-
zydium, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady Ochrony 
Pracy, sekretariatów branżowych i regionów. Kontynuowano dys-
kusję na temat projektu nowej ustawy o związkach zawodowych. 
W drugim dniu obrad odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem 
Pracy Romanem Giedrojciem. Tematem przewodnim spotkania była 
skuteczność PIP, szczególnie w zwalczaniu coraz powszechniej-
szych umów śmieciowych.  
Dyskusja o planach rozwoju Związku zakończyła zebranie KK. 

23.06.2016 O BHP w Zespole Trójstronnym. 
W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło 
się posiedzenie Zespołu roboczego ds. BHP  powołanego przez Zespół 
Trójstronny ds. Branży Energetycznej.  

Z prawej Roman Rutkowski Przewodniczący KSE NSZZ Solidarność 
Celem prac zespołu jest znowelizowanie rozporządzenia MG z dnia 
28.03.2013r., i wskazanie kierunków rozwiązań zmierzających do 
zapobieżenia wypadkom przy pracy w energetyce wynikających  z 
liberalizacji przepisów BHP zawartych w rozporządzeniu. Przedsta-
wiciel PIP podczas prezentacji przedstawił przykłady, które muszą 
ulec doprecyzowaniu w przywołanym rozporządzeniu: 
1-zasad łączenia funkcji w strukturze organizacji bezpiecznej  
pracy;  2-określenia odpowiedzialności osób funkcyjnych w zakre-
sie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energe-
tycznych;3-doprecyzowanie pojęć m.in. urządzenia energetycznego 
w odniesieniu do zasad eksploatacji oraz organizacji pracy. 

Członkowie zespołu ds. BHP podczas obrad w Warszawie 

24.06.2016 Nowe Emerytki: T. Jankowska,  
K. Lewandowska, J. Kuczyńska. 

Do szczęśliwego grona Pracowników, którzy doczekali się 
emerytury w Enea dołączyły: Teresa Jankowska koordynator 
ds. księgowości ogólnej, Krystyna Lewandowska- młodszy 
specjalista ds. księgowości ogólnej  i Jadwiga Kuczyńska - 
młodszy specjalista ds. księgowości ogólnej.  

W okolicznościowym  
spotkaniu jakie  odbyło 
się w świetlicy Centrali 
Oddziału Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. uczestni-
czyli przełożeni, kole-
żanki i koledzy z pracy i 
związku do, którego 
należą Teresa i Krystyna. 
Jak zwykle przy takich 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty oraz poczęstunek.   

  Krystyna Lewandowska         Dariusz Gaik             Teresa Jankowska 
Emerytki zapraszamy do częstych odwiedzin oraz do aktywnej działal-
ności w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym 
przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

 
28.06.2016 -60 rocznica  
Poznańskiego Czerwca  
Poznański czerwiec 1956, 
pierwszy w PRL strajk gene-
ralny i demonstracje uliczne w 
Poznaniu rozpoczęte 28 VI 1956. 

Strajk wybuchł w Zakładach im. H. Cegielskiego (w latach 1949-1956 
Zakłady im. J.W. Stalina) z powodu wycofania się władz państwo-
wych z wcześniej przyjętych zobowiązań (zmiany systemu płac akor-
dowych i organizacji pracy, zwrotu bezprawnie pobranego podatku od 
wynagrodzeń najlepszych robotników). 

Rankiem 28 czerwca1956 r. ok. 100 tys. osób wyszło na ulice, de-
monstrując pod hasłem Chleba i wolności. Zajmowano gmachy pu-
bliczne, rozbito więzienie, podjęto próbę opanowania siedziby Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie najpierw 
obrońcy, a później atakujący użyli broni. 

Na wieść o rozruchach Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) wysłało do Poznania 
swoich przedstawicieli (J. Cyrankiewicza, E. Gierka, W. Kłosiewicza, 
J. Morawskiego) i podjęło decyzję o stłumieniu wystąpień siłą. Do 
miasta wkroczyły liczące ponad 10 tys. oddziały wojska i Korpusu 
Bezpieczeństwa dowodzone przez generała S. Popławskiego. 
Pacyfikacja miasta trwała do 29 czerwca.  

W trakcie wydarzeń czerwco-
wych zginęło ponad 70 osób, 
kilkaset zostało rannych, 
prawie 700 aresztowano. 
Poznański czerwiec spowodo-
wał wstrząs w społeczeń-
stwie, do którego mimo blo-
kady miasta i cenzury docie-
rały informacje o faktycznym 
przebiegu wydarzeń. 
 

27.06.2016  Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie  Enea. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enei zdecydowało, że strata netto 
za 2015 rok w wysokości 1,1 mld zł zostanie pokryta z zysków 
zatrzymanych. W projektach uchwał spółka planowała, że strata za 
2015 r. będzie pokryta z zysku wypracowanego w latach przyszłych. 
Rada nadzorcza negatywnie zaopiniowała tę propozycję.  
 
Zarząd informował wcześniej, że brak wypłaty dywidendy wpłynie 
w sposób istotny na wzmocnienie pozycji gotówkowej grupy, co z 
kolei przełożyć się ma na możliwość podejmowania nowych działań 
inwestycyjnych.  
 
Spółka podawała, że rekomendacja zarządu jest wypadkową coraz 
bardziej wymagającej sytuacji rynkowej, zmian zachodzących w oto-
czeniu regulacyjnym, ale także przeprowadzonych analiz w zakresie 
planu inwestycyjnego grupy.  
 
Na ujemny wynik finansowy w 2015 roku wpływ miał przede 
wszystkim efekt przeprowadzonych testów na utratę wartości 
udziałów w spółkach zależnych.  

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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29.06.2016 Enea przejmie ZE PAK ? 
Zygmunt Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian za udzia-
ły w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - poinformował w środę 
dziennikarzy minister skarbu Dawid Jackiewicz. W ocenie analityków trans-
akcja byłaby niekorzystna dla Enei.  
"Wiem, że tego typu zainteresowanie ze strony pana Solorza-Żaka jest wyra-
żane" - odpowiedział minister skarbu zapytany, czy Zygmunt Solorz-Żak chce 
dokonać zamiany udziałów w ZE PAK na akcje Enei. 
"To działanie nie dotyczy tylko kwestii biznesowych, ale też poziomu bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. To co daje ZE PAK to 7-8 proc. rocznej pro-
dukcji energii elektrycznej w naszym kraju. To nie jest sprawa, którą można 
byłoby zbagatelizować" - powiedział Dawid Jackiewicz. Dodał jednak, że 
resort energii musi ocenić, jaka jest "realność tego procesu". Solorz-Żak 
ma pośrednio 51,55 proc. akcji ZE PAK. „Gdyby doszło do transakcji, to było-
by zdecydowanie negatywne dla Enei. Spółka nie ma doświadczenia w węglu 
brunatnym. To nie byłoby uzupełnianie portfela. Nawet więcej, spółka kupo-
wałaby biznes konkurencyjny, bo elektrownie opalane węglem kamiennym 
konkurują z tymi na węglu brunatnym. To by oznaczało jeszcze gorszą ocenę 
przejęcia Bogdanki. ZE PAK nie mógłby wykorzystywać węgla z Bogdanki" - 
ocenił w rozmowie z PAP Paweł Puchalski, analityk DM BZ WBK. 
"  Co więcej, kupno ZE PAK przez Eneę oznaczałoby duże wydatki inwestycyj-
ne w ZE PAK, przełożone z powodu trudnej sytuacji finansowej. Mowa o 
dodatkowych nakładach rzędu kilkuset milionów, jeśli nie miliardów złotych. 
Nie pomaga też brak sieci dystrybucyjnej w ZE PAK" - dodał analityk. 
Puchalski wskazał też na niepewne perspektywy dotyczące dywidend z Enei, 
po tym jak walne PGE zdecydowało o wypłacie niższej dywidendy niż 
rekomendował zarząd spółki. 
"  Skoro PGE, która ma najzdrowszy bilans, płaci niższą dywidendę, dlaczego 
inwestorzy mieliby się w przyszłości spodziewać dywidendy z zadłużonej Enei?" 
- powiedział analityk DM BZ WBK.  
Po informacjach na temat możliwego przejęcia kontroli nad ZE PAK przez 
Eneę akcję obu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych mocno straci-
ły na wartości. 

     29.06.2016 Rozmowy o problemach  WDS. 
W  Poznaniu odbyło się spotkanie z Administratorem Wspólnej Działalności 
Socjalnej (WDS)  - Grzegorzem Jeziornym. Celem spotkania było omówienie 
problemów zgłaszanych przez strony WDS.  

Tematyka spotkania: 
1.Dofinansowanie wycieczek w przypadku małżonków zatrudnionych w 
Enea. Piotr Adamski wprowadził w temat tej sprawy i jednoznacznie stwier-
dził, iż zapisy dotyczące w/w są mniej korzystne niż zapisy zawarte w ZUZP. 
Pan Jeziorny zaproponował poprawę niekorzystnych zapisów i zawarcie uzgod-
nienia w tym temacie. Uzgodnienie zostanie przedyskutowane przez stronę 
społeczną i ostateczna forma zostanie przedstawiona do podpisu.  
2.Dofinansowania innych form wypoczynku urlopowego organizowanego 
przez pracownika we własnych zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”. Temat 
zgłoszony przez Oddział Gorzowski WDS. Po burzliwej dyskusji, strony do-
szły do porozumienia w tej sprawie i temat zostanie pozytywnie załatwiony w 
stosunku do pracowników, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie wczasów 
pod gruszą w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2015r.  
3.Taryfa pracownicza. Aleksandra  Kilanowska poinformowała o pracach 
związanych z wypracowaniem porozumienia ze stroną związkową dotyczącą 
taryfy pracowniczej. Zmiany te związane są z ustawą o OZE i problemem z 
rozliczaniem pracowników, którzy są prosumentami oraz pracownikami za-
mieszkującymi na terenie innych operatorów. Dokument zostanie dostarczony 
stronie związkowej w celu zapoznania i wniesienia ewentualnych poprawek. 
Spotkanie przebiegło w atmosferze, która powinna towarzyszyć wszystkim 
tego typu spotkaniom. Strony po prostu chciały osiągnąć porozumienie.  

29.06.2016 WRDS  
Województwa  

Lubuskiego gościła  
Prezydium  RDS. 

W Sali Kolumnowej Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego w Zielonej Gó-

rze  spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz-
nego (WRDS). Przewodniczący WRDS Maciej Jankowski zaprosił 
na obrady Prezydium Krajowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) :
- przewodniczącego  Piotra Dudę, wicepremiera Mateusza  

Morawieckiego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę 
Rafalską.  

E. Rafalska,       K. Morawiecki,                  M. Jankowski,                 P. Duda    
Spotkanie rozpoczął przewodniczący RDS i  Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda. W krótkim wystąpieniu podkreślił, 
że po okresie likwidacji dialogu społecznego jaki miał miejsce za 
rządów PO, z inicjatywy NSZZ Solidarność powstała RDS ,WRDS 
i 16 zespołów branżowych.  Tym sposobem dialog społeczny powró-
cił do Polski. Zdał też relację z problematyką jaką w ciągu pół roku 
istnienia zajmowała się RDS. 
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 
przedstawiła politykę prowadzoną przez Jej ministerstwo. Szczególny 
nacisk położyła na polityk ę prorodzinną , podniesienie płacy mini-
malnej i godzinowej stawki minimalnej.  
Problemy do załatwienia zgłoszone przez członków WRDS: 
1-Pracownicy delegowani- utrudnienia jakie stosują kraje EU w do-
stępie do ich rynku pracy. Krótka dyskusja w tym temacie pokazała 
różnicę zdań stron dialogu. 
2-Umowy śmieciowe- rozszerzanie się tej patologii między innymi w 
Grupie Enea. Prezydium RDS widzi  problem odziedziczony po po-
przedniej ekipie. Podjęta działania ( godzinowa stawka minimalna 13 
zł.), przestrzeganie tak zwanej klauzuli społecznej w procedurach 
przetargowych ma ograniczyć wykorzystywanie tej formy zatrudnie-
nia. E. Rafalska przyjrzy się czy takie umowy występują w urzędach 
państwowych. 
Wicepremier Mateusz Morawiecki, dziękując za zaproszenie Piotro-
wi Dudzie i Maciejowi Jankowskiemu – przedstawicielom krajowej i 
wojewódzkiej rady dialogu społecznego, podkreślił, że jest bardzo 
wdzięczny, że w spójny sposób rada stara się szukać platformy poro-
zumienia. – „Mamy do przedyskutowania sprawy trudne, rozstrzy-
gnięcia muszą zajmować więcej czasu, bo zależą od wielu zmien-
nych”. Głównym celem, który wicepremier postawił do realizacji w 
ministerstwie rozwoju jest znalezienie przewag konkurencyjnych 
poszczególnych regionów. „ Ziemia Lubuska to wrota na zachód. 
Województwo będzie musiało znaleźć nowe obszary rozwoju”. Wice-
premier podkreślił potrzebę realizowania średnich i mniejszych 
inwestycji a także rolę partnerstwa publiczno-prywatnego, jako 
obszaru, w którym można wiele dokonać. Zdaniem wicepremiera w 
najbliższych 2-3 latach będzie można rozliczyć resort rozwoju z ilości 
inwestycji w tej formie . 
Głównym tematem  tego posiedzenia WRDS była dyskusja o budo-
wie kopalni miedzi w województwie lubuskim.  Zebrani zapoznali 
się z prezentacją „ Eksploatacja złóż miedzi. Szansa dla Regionu i 
Polski”. Z przedstawionego materiału dowiedzieliśmy się między 
innymi,  że ewentualne uruchomienie kopalni miedzi wiązałoby się z 
utworzeniem 8,5 tys. nowych  miejsc pracy w regionie. O koniecz-
ności zawarcia porozumienia pomiędzy Miedzi Copper Corporation 
a KGHiM Polska Miedź SA mówił przedstawiciel Miedzi Copper 
Corporation . Również przedstawiciel spółki KGHiM Polska Mied ź 
SA podkreślił, że potrzebne są szybkie i racjonalne decyzje w tej spra-
wie. Przedstawiciel ministerstwa środowiska przedstawił bogac-
twa  regionu. Miedź, węgiel brunatny, węglowodory, geotermia- to 
główne walory ziemi lubuskiej, które można wykorzystać dla rozwoju 
regionu. Po krótkiej dyskusji WRDS jednogłośnie przyjęła stano-
wisko w którym zadeklarowała wsparcie działań na rzecz  
eksploatacji złóż miedzi.  
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29.06.2016 Enea przejmie ZE PAK ? 
Zygmunt Solorz-Żak jest zainteresowany akcjami Enei w zamian 
za udziały w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - poin-
formował w środę dziennikarzy minister skarbu Dawid Jackiewicz. 
W ocenie analityków transakcja byłaby niekorzystna dla Enei.  
"Wiem, że tego typu zainteresowanie ze strony pana Solorza-Żaka 
jest wyrażane" - odpowiedział minister skarbu zapytany, czy Zygmunt 
Solorz-Żak chce dokonać zamiany udziałów w ZE PAK na akcje Enei. 
"To działanie nie dotyczy tylko kwestii biznesowych, ale też poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. To co daje ZE PAK to 7-8 
proc. rocznej produkcji energii elektrycznej w naszym kraju. To nie 
jest sprawa, którą można byłoby zbagatelizować" - powiedział Dawid 
Jackiewicz. 
Dodał jednak, że resort energii musi ocenić, jaka jest "realność 
tego procesu". 
Solorz-Żak ma pośrednio 51,55 proc. akcji ZE PAK. 
"Gdyby doszło do transakcji, to byłoby zdecydowanie negatywne dla 
Enei. Spółka nie ma doświadczenia w węglu brunatnym. To nie było-
by uzupełnianie portfela. Nawet więcej, spółka kupowałaby biznes 
konkurencyjny, bo elektrownie opalane węglem kamiennym konku-
rują z tymi na węglu brunatnym. To by oznaczało jeszcze gorszą 
ocenę przejęcia Bogdanki. ZE PAK nie mógłby wykorzystywać węgla 
z Bogdanki" - ocenił w rozmowie z PAP Paweł Puchalski, analityk DM 
BZ WBK. 
"Co więcej, kupno ZE PAK przez Eneę oznaczałoby duże wydatki 
inwestycyjne w ZE PAK, przełożone z powodu trudnej sytuacji finan-
sowej. Mowa o dodatkowych nakładach rzędu kilkuset milionów, 
jeśli nie miliardów złotych. Nie pomaga też brak sieci dystrybucyjnej 
w ZE PAK" - dodał analityk. 
Puchalski wskazał też na niepewne perspektywy dotyczące dywi-
dend z Enei, po tym jak walne PGE zdecydowało o wypłacie niż-
szej dywidendy niż rekomendował zarząd spółki. 
"Skoro PGE, która ma najzdrowszy bilans, płaci niższą dywidendę, 
dlaczego inwestorzy mieliby się w przyszłości spodziewać dywidendy z 
zadłużonej Enei?" - powiedział analityk DM BZ WBK.  
Po informacjach na temat możliwego przejęcia kontroli nad ZE PAK 
przez Eneę akcję obu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych 
mocno straciły na wartości. 
29.06.2016 r. na zamknięciu GPW akcję Enei wyceniono 9,83 zł, co 
oznacza spadek o 2,83 proc. ale w trakcie dnia cena spadała nawet 
do poziomu 9,63 zł (o 4,7 proc.). Natomiast walory ZE PAK straciły 
wczoraj na wartości 7,66 proc. i kosztowały na zamknięciu 11,20 zł. 
W trakcie środowej sesji cena akcji tej spółki spadała nawet o 8,9 
proc. do 11,05 zł. 
Źródło: CIRE.PL 
29.06.2016 Rozmowy o problemach  WDS. 
W  Poznaniu odbyło się spotkanie z Administratorem Wspólnej Dzia-
łalności Socjalnej (WDS)  - Grzegorzem Jeziornym. Celem spotkania 
było omówienie problemów zgłaszanych przez strony WDS.  
Tematyka spotkania: 
1.Dofinansowanie wycieczek w przypadku małżonków zatrudnio-
nych w Enea. 
Piotr Adamski wprowadził w temat tej sprawy i jednoznacznie stwier-
dził, iż zapisy dotyczące w/w są mniej korzystne niż zapisy zawarte w 
ZUZP. Pan Jeziorny zaproponował poprawę niekorzystnych zapisów i 
zawarcie uzgodnienia w tym temacie. Uzgodnienie zostanie przedys-
kutowane przez stronę społeczną i ostateczna forma zostanie przedsta-
wiona do podpisu.  
2.Dofinansowania innych form wypoczynku urlopowego organizo-
wanego przez pracownika we własnych zakresie tzw. „wczasy pod 
gruszą”. 
Temat zgłoszony przez Oddział Gorzowski WDS. Po burzliwej dysku-
sji, strony doszły do porozumienia w tej sprawie i temat zostanie pozy-
tywnie załatwiony w stosunku do pracowników, którzy złożyli wnio-
ski o dofinansowanie wczasów pod gruszą w okresie od 1 stycznia do 
15 marca 2015r.  
3.Taryfa pracownicza. 
Aleksandra  Kilanowska poinformowała o pracach związanych z wy-
pracowaniem porozumienia ze stroną związkową dotyczącą taryfy 
pracowniczej. Zmiany te związane są z ustawą o OZE i problemem z 
rozliczaniem pracowników, którzy są prosumentami oraz pracownika-
mi zamieszkującymi na terenie innych operatorów. Dokument zostanie 
dostarczony stronie związkowej w celu zapoznania i wniesienia ewen-
tualnych poprawek. 
Spotkanie przebiegło w atmosferze, która powinna towarzyszyć 

wszystkim tego typu spotkaniom. Strony po prostu chciały osią-
gnąć porozumienie.  
29.06.2016 WRDS Województwa Lubuskiego gościła Prezydium  
RDS. 
W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielo-
nej Górze  spotkali się przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego (WRDS). 
Przewodniczący WRDS Maciej Jankowski zaprosił na obrady Prezy-
dium Krajowej Rady Dialogu Społecznego (RDS) :- przewodniczą-
cego  Piotra Dudę, wicepremiera Mateusza Morawieckiego, mini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.  
Spotkanie rozpoczął przewodniczący RDS i  Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda. W krótkim wystąpieniu podkreślił, 
że po okresie likwidacji dialogu społecznego jaki miał miejsce za 
rządów PO, z inicjatywy NSZZ Solidarność powstała RDS ,WRDS 
i 16 zespołów branżowych.  Tym sposobem dialog społeczny powró-
cił do Polski. Zdał też relację z problematyką jaką w ciągu pół roku 
istnienia zajmowała się RDS. 
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska 
przedstawiła politykę prowadzoną przez Jej ministerstwo. Szczególny 
nacisk położyła na polityk ę prorodzinną , podniesienie płacy mini-
malnej i godzinowej stawki minimalnej.  
Problemy do załatwienia zgłoszone przez członków WRDS: 
1-Pracownicy delegowani- utrudnienia jakie stosują kraje EU w do-
stępie do ich rynku pracy. Krótka dyskusja w tym temacie pokazała 
różnicę zdań stron dialogu. 
2-Umowy śmieciowe- rozszerzanie się tej patologii między innymi w 
Grupie Enea. Prezydium RDS widzi  problem odziedziczony po po-
przedniej ekipie. Podjęta działania ( godzinowa stawka minimalna 13 
zł.), przestrzeganie tak zwanej klauzuli społecznej w procedurach 
przetargowych ma ograniczyć wykorzystywanie tej formy zatrudnie-
nia. E. Rafalska przyjrzy się czy takie umowy występują w urzędach 
państwowych. 
Wicepremier Mateusz Morawiecki, dziękując za zaproszenie Piotro-
wi Dudzie i Maciejowi Jankowskiemu – przedstawicielom krajowej i 
wojewódzkiej rady dialogu społecznego, podkreślił, że jest bardzo 
wdzięczny, że w spójny sposób rada stara się szukać platformy poro-
zumienia. – „Mamy do przedyskutowania sprawy trudne, rozstrzy-
gnięcia muszą zajmować więcej czasu, bo zależą od wielu zmien-
nych”. Głównym celem, który wicepremier postawił do realizacji w 
ministerstwie rozwoju jest znalezienie przewag konkurencyjnych 
poszczególnych regionów. „ Ziemia Lubuska to wrota na zachód. 
Województwo będzie musiało znaleźć nowe obszary rozwoju”. Wice-
premier podkreślił potrzebę realizowania średnich i mniejszych 
inwestycji a także rolę partnerstwa publiczno-prywatnego, jako 
obszaru, w którym można wiele dokonać. Zdaniem wicepremiera w 
najbliższych 2-3 latach będzie można rozliczyć resort rozwoju z ilości 
inwestycji w tej formie . 
Głównym tematem  tego posiedzenia WRDS była dyskusja o budo-
wie kopalni miedzi w województwie lubuskim.  Zebrani zapoznali 
się z prezentacją „ Eksploatacja złóż miedzi. Szansa dla Regionu i 
Polski”. Z przedstawionego materiału dowiedzieliśmy się między 
innymi,  że ewentualne uruchomienie kopalni miedzi wiązałoby się z 
utworzeniem 8,5 tys. nowych  miejsc pracy w regionie. O koniecz-
ności zawarcia porozumienia pomiędzy Miedzi Copper Corporation 
a KGHiM Polska Miedź SA mówił przedstawiciel Miedzi Copper 
Corporation . Również przedstawiciel spółki KGHiM Polska Mied ź 
SA podkreślił, że potrzebne są szybkie i racjonalne decyzje w tej spra-
wie. Przedstawiciel ministerstwa środowiska przedstawił bogac-
twa  regionu. Miedź, węgiel brunatny, węglowodory, geotermia- to 
główne walory ziemi lubuskiej, które można wykorzystać dla rozwoju 
regionu. 
Po krótkiej dyskusji WRDS jednogłośnie przyjęła stanowisko w 
którym zadeklarowała wsparcie działań na rzecz eksploatacji złóż 
miedzi.  
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU  

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 
– Dzień dobry, ja na rozmowę o pracę.  

– Dzień dobry, a z kim jest pan umówiony? – Nie wiem.  
– A na jakie stanowisko? – Też nie wiem.  

To co pan umie?! – No, nie wiem.  
Wie pan co, prezesa to już mamy. 

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

GIMNASTYKA 
Jaki jest najlepszy sposób, by mężczyzna  

wykonywał 200 skłonów dziennie? 
Przybij pilota od telewizora do podłogi. 

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

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

22.05.2003 Zebranie NSZZ Solidarność w Lubniewicach22.05.2003 Zebranie NSZZ Solidarność w Lubniewicach22.05.2003 Zebranie NSZZ Solidarność w Lubniewicach   
OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI    

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO    

Landsberg obecna ulica PocztowaLandsberg obecna ulica PocztowaLandsberg obecna ulica Pocztowa   

   ZARZ ĄDY ENEAZARZ ĄDY ENEAZARZ ĄDY ENEA   

Zarząd Enea SA III.2009Zarząd Enea SA III.2009Zarząd Enea SA III.2009---IX 2012 Piotr Koczorowski, Tomasz Treider, IX 2012 Piotr Koczorowski, Tomasz Treider, IX 2012 Piotr Koczorowski, Tomasz Treider,    
Sławomir Jankiewicz , Maciej Owczarek, Marek MalinowskiSławomir Jankiewicz , Maciej Owczarek, Marek MalinowskiSławomir Jankiewicz , Maciej Owczarek, Marek Malinowski   

ZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLIZŁOTE MY ŚLI    

LICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCALICZBY MIESI ĄCA   
-9,90 zł.  wartość akcji  Enea –30.06.2016 r.  godz.14,07              

-290 mln. zł.-zysk netto Enea w I kwartale 2016 r. tj. o  9,4 %  
                                                  większy niż w I kwartale 2015 r.                                             
 -9,6 % stopa bezrobocia w kwietniu br. Liczba bezrobotnych  
                                                     wyniosła 1 523,8 tys.                
-9,2 % stopa bezrobocia w maju br. Liczba bezrobotnych  
                                                      wyniosła 1 459,7 tys.                              
-2000 zł. wyniesie płaca minimalna w 2017 r. w br. wynosi 1850 zł. 
-86,8 tys. tyle wykroczeń przeciwko prawom pracowników wykaza-
ła w 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy. W porównaniu z 2014 
roku spadł odsetek pracodawców, którzy nie wypłacali wynagrodzenia 
za pracę, ale wzrósł odsetek tych, którzy nie wypłacali wynagrodzenia 
za pracę w godzinach nadliczbowych. Zwiększyła się też liczba praco-
dawców płacących nieterminowo oraz zaniżających wysokość zapłaty. 
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