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XXVIII KRAJOWY ZDJAZD DELEGATÓW 

 

„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 

PŁOCK 24-25.11.2016  



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
2.11.2016 Enea  

szacuje, że w III kw. 
2016 miała 249 mln 

zł zysku netto  
Enea szacuje, że w III kwarta-

le 2016 r. zanotowała na 
poziomie grupy 249 mln zł 
zysku netto, 339 mln zł zy-
sku operacyjnego, 622 mln 

zł zysku EBITDA oraz 2.705 mln zł przychodów - podała spółka w 

komunikacie. Konsensus PAP zakładał kolejno: 196,1 mln zł, 268,5 

mln zł, 551 mln zł i 2.602,5 mln zł.  

Spółka szacuje, że w okresie I-III kwartał 2016 r. zysk netto grupy 
wyniósł 721 mln zł, EBIT 949 mln zł, EBITDA 1.829 mln zł, a ob-
roty 8.304 mln zł. 
Jednostkowe wyniki Enei wskazują, że w III kwartale spółka miała 
47 mln zł zysku netto, 53 mln zł zysku operacyjnego, 54 mln zł 
EBITDA oraz 1.290 mln zł przychodów, w od stycznia do września 
2016 r. zanotowała 586 mln zł zysku netto, 75 mln zł zysku opera-
cyjnego, 78 mln zł EBITDA oraz 4.025 mln zł przychodów.  
Dziś już wiadomo, że szacunki się potwierdziły. 

2.11.2016 Odwołano członka 
Zarządu Enea  

Operator wybieranego przez 
pracowników !!! 

Serwis informacyjny ENEA Operator – 
numer 67/2016 z dnia 04 listopada 2016 r. 
poinformował nas, że: 
„Dnia 02.11.2016r. pracę w zarządzie Enei 

Operator zakończył pan Jakub Kamyk. 
Zarząd Enei Operator dziękuje panu Jakubowi Kamykowi za wielo-

letnią współpracę. 

Jednocześnie w tym samym dniu, na miejsce odwołanego członka 

Rady Nadzorczej Enei Operator pana Wojciecha Wostala powołano 

pana Pawła Górskiego – pracownika Departamentu Korporacyjnego 

ENEA S.A.” 

Po raz pierwszy w historii Grupy Enea, po raz pierwszy w historii 
Enea Operator, po raz pierwszy w historii 5-ciu spółek energetycz-
nych, z których utworzona została swego czasu Enea S.A. bez po-
dania konkretnej przyczyny odwołano członka Zarządu Enea 
Operator wybranego do pełnienia tej funkcji w kadencji 2016-2019 
przez pracowników spółki przy poparciu dwóch największych 
organizacji związkowych działających w spółce: NSZZ 
"Solidarność" Enea oraz MZZP GK Enea !!! Sytuacja jest poważ-

na, naruszono wszystkie zasady i dobre obyczaje, których naruszyć nie 

odważyły się nawet tak nieprzyjazne pracownikom zarządy jak te, 

które funkcjonowały w Enea S.A. w latach 2009-2015. Dlatego z 
dniem 4 listopada 2016 roku powołany został w tej  
sprawie Komitet Protestacyjny!!! 

21.11.2016 Jaku Kamyk pożegnał się z Załogą. 
Chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom Spółki Enea Ope-

rator za lata owocnej współpracy. Dziękuję za zrealizowane projekty 

oraz zaangażowanie w działalność i rozwój naszej firmy. Składam 

także podziękowanie za zaufanie, którym zostałem obdarzony w wy-

borach na stanowisko Członka Zarządu ds. Pracowniczych. Repre-

zentowanie Państwa w Zarządzie Spółki było dla mnie nie tylko 

ogromnym zawodowym wyzwaniem i 

cennym doświadczeniem, ale co najważ-

niejsze – wielkim zaszczytem. 

Obiecuję, iż nie zapomnę żadnego dobre-

go słowa, uśmiechu czy innego przejawu 

życzliwości z Państwa strony dla mojej 

osoby. Te gesty były wsparciem w tych 

trudniejszych chwilach. Wszystkim Pra-

cownikom Enei Operator życzę wielu 

dalszych sukcesów oraz spełnienia ma-

rzeń zarówno zawodowych, jak i  

prywatnych. 

Łączę wyrazy sympatii Jakub Kamyk. 

7.11.2016  
Energetyczne Zaduszki 
Już po raz siódmy Duszpaster-

stwo Wspólnoty Zawodo-

wej  „Nazaret”  było organiza-
torem Zaduszek Energetycz-
nych. W  Mszy świętej w inten-

cji zmarłych Pracowników w 

kościele pw. Chrystusa  Króla w 

Gorzowie Wlkp. uczestniczyli 

przedstawiciele Dyrekcji Oddziału Dystrybucji , Rejonów Dystry-
bucji, Dyrekcji Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. przedstawiciele 
Stowarzyszenia Elektryków Polski (SEP) oraz Technikum Elek-
trycznego z Gorzowa Wlkp. , Pracownicy oraz Poczty Sztandaro-
we NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. ,NSZZ Solidarność 
z  Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. Po raz pierwszy w Energetycz-
nych Zaduszkach uczestniczył również Poczet Sztandarowy   
Technikum Elektrycznego w Gorzowie Wlkp. Eucharystii   

przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks.  
Jarosław Zagozda.    

Po Mszy w wypominkach wspomniano zmarłych Energetyków z EC 

Gorzów, Centrali OD Gorzów Wlkp., RD Gorzów Wlkp. RD Dębno, 

RD Sulęcin, RD Międzychód, RD Choszczno i Elektrowni Wodnych, 

SEP, oraz nauczycieli z Technikum Elektrycznego. 

Po uroczystościach w kościele, dzięki gościnności proboszcza tutejszej 

parafii ks. Jerzego Piaseckiego  i sponsorowi PGE EC Gorzów 

Wlkp.  przy  herbacie, kawie i cieście można było powspominać  

zmarłe osoby. 

9.11.2016 Pracowniczy  
Program  

Emerytalny  
AVIVA 

Z inicjatywy strony społecznej w Poznaniu 

doszło do spotkania z firmą AVIVA, która od 

2005 r. prowadzi Pracowniczy Program Eme-

rytalny  dla Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA. (PPE). Na spo-

tkanie przybyła silna reprezentacja AVIV-y (5 osób). Krótka prezenta-

cja podsumowała dotychczasową współpracę w ramach PPE. Aktual-
nie w programie uczestniczy 5136 Pracowników. Dowiedzieliśmy 

ile wypłacono świadczeń w ramach ubezpieczenia i ile składek 
wpłynęło na konto AVIV-y.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Przypomniano nam strukturę inwestowania, oraz poznaliśmy opłaty za 

zarządzanie funduszami kapitałowymi. Dotychczasową współpracę 

podsumowano jako bardzo dobrą, i wyrażono chęć jej kontynua-
cji. Przedstawiono nową propozycję ubezpieczeniową, za tą samą 
składkę wyższe świadczenia. 
Strona społeczna poprosiła o dodatkowe informacje: 

1.Wyniki PPE AVIVA w okresie 10 lat w porównaniu do innych 
PPE. AVIVA przygotuje takie zestawienie i przedstawi stronie związ-

kowej. 

2.Czy możliwe jest  utrzymanie świadczeń ubezpieczeniowych, a 

procentowe zwiększenie kwot pracujących na przyszłą emeryturę? 

Każdy wariant jest możliwy-różny podział 7 % składki na PPE. 

3.Co się dzieje jeżeli Pracownik odchodzi z Enea, czy możliwe jest 
kontynuowanie PPE? Możliwy jest bez kosztowy transfer zgroma-

dzonych środków na Indywidualne Konto Emerytalne. Wycofanie 

środków z PPE –zamiana jednostek uczestnictwa na gotówkę, obcią-

żona jest 30 % podatkiem (wynika to z ustawy o PPE). 

4.Jakie są koszty transferu do innego PPE, i jaki jest okres wypo-
wiedzenia umowy z PPE AVIVA? Transfer jest bez kosztowy, nie 

ma okresu wypowiedzenia, ewentualna  zwłoka może tylko wynikać 

ze skali tej operacji (5136 osób). 

5.Kto jest właścicielem Grupy AVIVA? Właścicielem są Brytyjczy-

cy. 

6. Czy nie grozi nam BREXIT? Nie ma takiej możliwości, AVIVA 

Polska osiąga bardzo dobre wyniki. 

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu otrzymanych materiałów stro-
na związkowa zdecyduje czy jest za zmianą PPE i przyjęciu oferty 
PPE PZU. Może trzeba będzie zorganizować kolejne spotkania? 

9.11.2016 Wystartowała Enea  
  Liga Mini Piłki Siatkowej  

Enea Liga Mini Piłki Siatkowej pomaga wyszukać siatkarskie ta-
lenty wśród dzieci i młodzieży. 7.11.2016  na jej inaugurację wystą-

pili uczniowie IV klas. Enea Liga Mini Piłki Siatkowej to skierowany 
do dzieci i młodzieży projekt, którego zadaniem jest wyłowienie 
talentów. Sponsorowany przez Eneę projekt ma pomóc w rozwoju 
profesjonalnej siatkówki w Poznaniu. Ambasadorką Enea Liga Mini 

Piłki Siatkowej jest znana siatkarka Katarzyna Skowrońska-
Dolata.  

Liga jest częścią projektu Enea Akademia Sportu, którego zada-
niem jest promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży. Li-

gowe rozgrywki będą się składały z dziewięciu imprez z udziałem 

dzieci z klas IV-VI.  

„Cieszę się, że dzieci i młodzież będą mogły rywalizować w profesjo-

nalnie zorganizowanej lidze. Takie projekty jak ten pozwalają za-

szczepić sportowy gen. W sporcie ważny jest talent, ale bez systema-
tycznej pracy nie da się osiągnąć dobrych wyników” - powiedziała 
Katarzyna Skowrońska-Dolata.  

Wielki finał ligi, czyli "Enea Mini Cup" zaplanowano na 25 maja 
2017 r.  

11.11.2016 Święto Niepodległości  
w Gorzowie Wlkp. 

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości odbyły się w Gorzowie 

Wlkp. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej Za Ojczyznę w 
gorzowskiej katedrze. Liturgii przewodniczył biskup Tadeusz Lityń-
ski, a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz wszystkich szczebli, 

wojsko, poczty sztandarowe ( w tym dwa NSZZ Solidarność: Za-
rząd Regionu i Enea Gorzów Wlkp.), oraz licznie przybyli miesz-

kańcy Gorzowa Wlkp.  

Następnie uczestnicy mszy i miesz-

kańcy przemaszerowali na Skwer 

Wolności. Przy pomniku Marszałka 

Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się 

oficjalna część uroczystości. 

Podczas uroczystości państwowej 

odbył się m.in.: apel pamięci, odda-
nie salwy honorowej, ślubowanie 
kadetów I rocznika Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych w Gorzowie Wlkp. oraz skła-
danie pod pomnikiem wiązanek 
kwiatów. Wojewoda Lubuski Wła-
dysław Dajczak wręczył także dwa 
karabiny przedstawicielowi od-
działu kawalerii w barwach 14 
Pułku Ułanów Jazłowieckich. 
Po oficjalnych uroczystościach od-

były się pokazy sprzętu bojowego Wojska Polskiego, pokaz jazdy 
konnej grupy rekonstrukcyjnej Oddziału Kawalerii w barwach 14 
Pułku Ułanów Jazłowieckich, pokaz musztry paradnej Kadetów z 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie 

Wielkopolskim, występ orkiestry dętej z Gorzowa Wielkopolskiego, 

a w miasteczku harcerskim Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczy-

pospolitej i Związku Harcerstwa Polskiego zapraszali do wspólnego 
śpiewania piosenek przy ognisku. Zostały także rozdane uczestni-

kom śpiewniki, okolicznościowe gazetki, biało-czerwone flagi oraz 
pierniczki w kształcie serca z napisem Polska. 

Podczas Wojewódzkich obchodów Narodowego Święta Niepodległo-

ści wystartował także "I Bieg Niepodległości" na 11 km. 

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali puchary Wojewody 
Lubuskiego  dla najlepszej biegaczki i najlepszego biegacza w biegu 

głównym i w biegach dziecięcych oraz upominki. Każdy uczestnik 

otrzymał także pamiątkowy medal, czapkę, nr startowy. Po zakoń-

czeniu biegu dla jego uczestników czekała wojskowa grochówka. 

Wieczorem w Filharmonii Gorzowskiej odbył się koncert pod ha-
słem: „Pieśni Wolności”. Artyści zaprezentowali pieśni i utwory 

nawiązujące do tych wydarzeń z polskiej historii, które ugruntowały 

naszą narodową tożsamość, a w czasach niewoli wzniecały ducha 

walki i tworzyły patriotyczną tradycję. 

14.11.2016 Budowa nowego  
bloku Elektrowni Kozienice 

zrealizowana w 90 %, nie będzie  
zagrożenia  z wyprowadzeniem 

mocy.  
Podczas konferencji wynikowej Grupy Enea 

prezes Mirosław Kowalik omawiał wyniki 

firmy po trzech kwartałach 2016 roku.  

„Zaawansowanie bloku w Kozienicach to 90 procent. Prace trwają. 

Jest przyspieszenie w kontekście możliwości zakończenia pewnych 

prac zimą, aby jak najszybciej rozpocząć rozruchy instalacji na blo-

ku” - powiedział prezes Kowalik. Prezes odniósł się do decyzji Pol-

skich Sieci Elektroenergetycznych o tym, że poszukają nowej kon-
cepcji odprowadzenia mocy z budowanego, nowego bloku węglo-
wego w Elektrowni Kozienice. Ma być gotowy w 2017 roku, a linia 
mająca mu służyć - 400 KV Kozienice-Ołtarzew - nie powstanie.  
- Jeżeli chodzi o termin realizacji rozbudowy, to na razie obowiązuje 

nas kontrakt, z którego wynika termin. Dodatkowo jest złożony har-

monogram, który mówi, że ewentualne przesunięcie może wynosić 

pięć miesięcy. Analizujemy to cały czas. Rozmawiamy i szukamy 

możliwości odnośnie tego, jak faktycznie będzie można to zrealizo-

wać - przekonywał Wiesław Piosik, wiceprezes ENEA ds. korpora-

cyjnych zapytany przez BiznesAlert.pl. 

„Jest podpisana stosowna umowa przyłączeniowa z PSE. Natomiast 

z punktu widzenia operatora na pewno linia Kozienice-Ołtarzew jest 

bardzo ważna dla systemu elektroenergetycznego, także w kontekście 
zasilania aglomeracji warszawskiej „ przyznał przedstawiciel spółki. 

„Nie mamy żadnych sygnałów po decyzji o tym, że na razie odstępują 

od budowy tejże linii jak i nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów, 

mimo że rozmawialiśmy z PSE w sytuacji, gdy pojawiły się już pierw-

sze sygnały o protestach. Mamy zapewnienie ze strony PSE, że nie 

ma to wpływu na odbiór mocy z Elektrowni Kozienice po wybudowa-

niu tego bloku w 2017 roku. Oczywiście jest inna możliwość. Chodzi 

o linię, która idzie w kierunku Siedlec. Jej napięcie to także 400 kV. 

Nie mamy żadnych obaw, że będzie ograniczenie w zakresie wypro-
wadzania mocy” powiedział Piosik. - 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. 
i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu, na mocy 
porozumienia stron, umowy na budowę linii elektroenergetycznej 
400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że "na 

skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na 

początku 2014 roku jest niemożliwa". 
Źródło CIRE 

15.11.2016 Porozumienie 
Zdroisk –pozwy sądowe  

złożone w Gorzowie Wlkp. 
 

Sądowe zawezwanie do próby ugody 

nie doprowadziło do zawarcia poro-
zumienia, dlatego Radca Prawny 

Paweł Cierkoński w imieniu Pracowników z terenu działania Od-
działu Dystrybucji Gorzów Wlkp., którzy udzielili mu pełnomoc-
nictw,  skierował do Sądu w Gorzowie Wlkp.  pozew przeciwko 

Zarządowi Enea S.A. Pozew dotyczy wypłaty świadczenia pienięż-
nego  wynikającego z Porozumienia zbiorowego zawartego w dniu 28 
maja 2008 roku  w Zdroisku, pomiędzy ENEA S.A. w Poznaniu a 

Organizacjami Związkowymi działającymi w spółkach grupy ENEA 

S.A. Zawezwanie do próby ugody przedłużyło o kolejne trzy lata 
przedawnienie się tej sprawy, dla tych którzy złożyli zawezwania i 
ponieśli koszty z tym związane.  
Świadczenie pieniężne zgodnie z intencją stron w/w porozumienia 

przeznaczone było dla Pracowników, którzy nie nabyli praw do 
akcji pracowniczych, bo zatrudnili się po komercjalizacji Zakła-
dów Energetycznych w 1993 r.   

16.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Operator. 

Uczestnicy spotkania w Enea Operator 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator 

(EO). Atmosfera spotkania była nerwowa, a wynikała bezpośrednio 
z faktu odwołaniu członka zarządu EO wybranego  przez załogę w 
czerwcu 2016 r. Jakuba Kamyka. Już ustalenie programu zebrania 

wywołało wiele kontrowersji. W programie znalazł się punkt mówią-
cy o harmonogramie wyboru  przez załogę  nowego członka  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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zarządu EO. Punkt ten został zgłoszony przez Departament Korpo-
racyjny w ENEA S.A. i osobiście Wiesława Piosika, który miał 
zreferować ten temat, ale podobno nagle został wezwany do War-
szawy. 

Przedstawiciele pracodawcy w Enea Operator 

Po krótkiej dyskusji przyjęto zmieniono program i przystąpiono do 

jego realizacji. 

I. Sprawy płacowe: 
1.Premia świąteczna i polityka płacowa w 2017 r. Zarząd zapropo-

nował wypłatę premii świątecznej w wysokości 750 zł. Strona 

związkowa próbowała podwyższyć tą kwotę, argumentując to tym, 
że EO ma najlepsze wyniki w całej GK Enea. Ostatecznie zwycię-
żyły argumenty w postaci nieróżnicowania Pracowników w GK 
Enea. Dobre wyniki EO mają być uwzględnione przy negocjacji 
wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. W trakcie dyskusji wyszło na jaw, 

że na szczeblu GK ustalane są wskaźniki techniczno-ekonomiczne 
dla poszczególnych spółek na następny rok. Po ustaleniu wskaźni-

ków dla EO negocjacje płacowe w 2017 r. będą fikcją. Można bę-

dzie je podciągnąć pod negocjacje w złej wierze. Strona związkowa 

wyraziła gotowość negocjacji  przyrostu wynagrodzeń jeszcze w 
tym roku. Zarząd przyjął tą sugestię i do 18.11.201 6 r. zaproponuje 
terminy negocjacji płacowych.  Związki zaproponowały powrót do 
budżetów dla poszczególnych Oddziałów Dystrybucji.  
2.Fundusz nagród. Kiedy zostanie uruchomiony 1 % fundusz na-
gród wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
(ZUZP) za drugie półrocze 2016. Odp. Już został uruchomiony. 
3.Rozliczenie podwyżek za 2016 r. (części nieobligatoryjnej -70 
zł.). Przedstawioną „analizę” można podsumować jednym słowem 
DRWINA. Polegała ona na przeliczeniu kwoty uznaniowej i zatrud-

nienia w poszczególnych Rejonach Dystrybucji i Oddziałach Dystry-

bucji. Strona społeczna zażądała pełnego rozliczenia w rozbiciu na 
stanowiska i komórki zgodnie z pismem NSZZ Solidarność. Praco-

dawca stwierdził, że  tak szczegółowe dane naruszają ustawę o 
ochronie danych osobowych. Związki zaproponowały stronie praco-

dawcy zapoznanie się z prawem pracy w tym zakresie. Do strony 

związkowej wpłynęło wiele odwołań, podstawowym zarzutem był 
brak  odwagi cywilnej kadry kierowniczej ( nie informowanie o 
przyznanej kwocie podwyżki). Zarząd obiecał zmianę tej sytuacji. 

II. Sanatorium Energetyk. 
Uzgodniono limit skierowań na 2017 r. -500.  Na Oddział Dystrybu-

cji Gorzów Wlkp. przypadło 61 skierowań-proporcjonalnie do za-

trudnienia w EO. W 2016 r. z profilaktyki sanatoryjnej skorzystało 
462 pracowników. Od stycznia 2017 r. zmieni się właściciel Sanato-

rium ale nie zmieni się zakres świadczeń. Wnioski o skorzystanie z 

profilaktyki można składać do 15 stycznia 2017 r. 
III. Wybory członka zarządu w EO.(temat zgłoszony przez Enea 

S.A) 

Enea S.A. przesłała harmonogram wyboru nowego członka zarządu 

EO. Strona związkowa oprotestowała fakt odwołania członka za-
rządu  wybranego przez Pracowników. Odwołanie dotychczasowe-

go członka zarządu zdaniem strony społecznej było bezprawne. Propo-

nowany tryb postępowania łamie regulamin wyboru członka zarządu 

w EO. Przyjmując tryb postępowania zaproponowany przez Enea 
S.A. naraża  zarząd EO  na zarzut „NARUSZENIA WE-
WNĘTRZNYCH UREGULOWAŃ SPÓŁKI” 
IV Sprawy różne: 
1. Obsługa EO przez Centrum Usług Wspólnych (CUW) pozosta-

wia wiele do życzenia:-szkolenia, brak zaświadczeń  o odbytych 
szkoleniach.  Pracownikom EO do dzisiaj nie zapłacono za prowa-
dzenie szkoleń. Odp. Tematy będą załatwione. Obsługa pionu HR 

pozostawia wiele do życzenia. Ostatnio pojawił się problem jedno-
stronnej interpretacji zapisów ZUZP dotyczącej oddawania wol-
nego za nadgodziny w dni wolne. System informatyczny SAP wy-

musza tryb postępowania w tym zakresie, zdaniem strony związkowej 

niezgodny z zapisami ZUZP. Odp. Temat nowy do wyjaśnienia przez 

zarząd na następnym spotkaniu. Od stycznia 2017r. EO będzie po-
siadał już swoje służby HR (12 osób przejdzie z Enea Centrum do 
Enea Operator).  
2.Uprawnienia Pracowników byłej spółki IT Serwis. Różne formy 

przejść do spółek GK Enea spowodowały brak możliwości skorzysta-

nia z opieki sanatoryjnej w/w pracowników. Odp. Zarząd EO rozezna  

ten temat. 

3.Niezależność Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wiele decyzji 

w ramach GK Enea narusza ustawę Prawo Energetyczne np. odwoła-
nie członka zarządu, wydawanie poleceń pracownikom EO przez 
dyrektorów z innych spółek GK Enea. Odp.  na  decyzje właściciel-

skie zarząd EO nie ma wpływu, część problemów  obecny zarząd EO 

odziedziczył po poprzednikach. 

4.Porozumienie z Sierakowa -  projektowana zmiana granic  PE No-

wy Tomyśl i PE Międzychód łamie to porozumienie. NSZZ Solidar-
ność zaproponował zawarcie aneksu do w/w porozumienia . Na 

spotkaniu w dniu 29.07.2016 r. nowemu zarządowi EO przedstawiono 

temat odziedziczony po poprzednikach. Jaka jest decyzja w tej sprawie 

nowego zarządu? Odp. Nie ma zgody na zawarcie aneksu do Poro-
zumienia w Sierakowie. Zarząd może zawrzeć osobne porozumie-
nie w tym temacie. 

16.11.2016 Sejm przyjął ustawę  
obniżającą wiek emerytalny!!!  

Sejm przyjął prezydencki projekt ustawy przywracającej poprzed-
ni wiek emerytalny. W myśl ustawy, kobiety będą przechodzić na 
emeryturę w wieku 60 lat, zaś mężczyźni w wieku 65 lat. Obecnie 

wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci. Jest podnoszony 

stopniowo. Kobiety miały go osiągnąć w 2040 roku, a mężczyźni w 
2020. Wprowadzenie niższego wieku emerytalnego  nastąpi 
od 1 października 2017 roku. 
Prezydencki projekt poparło 262 posłów na 430 głosujących. Wśród 

nich było 33 parlamentarzystów Kukiz`15 oraz… jeden 
z Platformy Obywatelskiej (Marian Zembala). Większość posłów 
PSL wstrzymała się od głosu. Przeciwnych było 117 parlamenta-
rzystów PO i 29 z ugrupowania .Nowoczesna. 
Prezydencki projekt, zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja 

Dudy, o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn, trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 r.; pierwsze 
czytanie odbyło się w grudniu. W połowie stycznia b.r. komisja polity-

ki społecznej przeprowadziła wysłuchanie publiczne projektu. 
Podczas wysłuchania NSZZ Solidarność opowiadał się 
za wprowadzeniem dodatkowego kryterium - stażu pracy - pozwa-

lającego 
na przechodzenie na emeryturę. Nie-
stety na to nie było zgody partii 
rzadzacej-PiS 

Opozycja (poza Kukiz 15)  ostrzega, 
że " budżet nie wytrzyma" tej ustawy. 
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17.11.2016 Obradowała KM NSZZ Solidarność. 
W Pieczyskach  koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyza-
kładowa NSZZ Solidarność ENEA (KM), w obradach uczestniczyła 

Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy.  Przed rozpoczęciem obrad 

wszyscy uczestnicy spotkania uczcili  pamięć zmarłych Przewodni-
czących NSZZ "S" z Oddziału Dystrybucji z Bydgoszczy -
Waldemara Delerta i Bernarda Paszkiewicza odwiedzając ich gro-

by. Po zapaleniu zniczy i krótkiej modlitwie na grobach kolegów, 

członkowie KM udali się do kościoła w Wierzchucinku by uczest-
niczyć w mszy świętej w intencji zmarłych Kolegów. (zdjęcie poniżej) 

Następnie wszyscy udali się do Pieczysk by kontynuować zebranie 
Komisji. Tematyka obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Po odczytaniu 

przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Poznaniu. 

(3.10.2016r.) 

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydianci zdali 

relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego 

zebrania Komisji. 

3.Odwołanie członka zarządu wybranego przez Pracowników w 
Enea Operator. Długa dyskusja nad tym bezprecedensowym zdarze-

niem poprzedziła przyjęcie uchwały upoważniającej Prezydium do 
podjęcie adekwatnych działań, do różnych form strajku włącznie. 

Komisja Międzyzakładowa  obrad w Pieczyskach 

4.Lista chronionych działaczy KM NSZZ Solidarność ENEA.  
Przeanalizowano listę, i dokonano jej aktualizacji. 

5.Porozuminie ze Zdroiska-świadczenie pieniężne dla osób, które 
nie nabyły praw do akcji pracowniczych. Przedstawiono efekty 
prac zespołu powołanego w celu polubownego załatwienia tego 
tematu, oraz zapoznano zebranych z pozwami jakie wpłynęły do 
Sądu Pracy w Gorzowie Wlkp. 
6. Spawy różne: -realizacja bonów na posiłki profilaktyczne w 
godzinach pracy-w Rejonie Dystrybucji Choszczno występują z tym 

problemy, podjęta zostanie interwencja w Oddziale Dystrybucji Go-

rzów, a jeżeli to nie pomoże w zarządzie Enea Operatora -Plan działal-

ności socjalnej na 2017-na wypoczynek dzieci i młodzieży poza 
terminami wakacji i ferii nie można uzyskać zgody kuratorium 
oświaty, problem zostanie przedstawiony na  zespole do spraw Wspól-

nej Działalności Socjalnej. 

18.11.2016 Grupy energetyczne zmieniają zasady 
wynagradzania swoich władz.  

Na 15 grudnia 2016 r. Enea, Energa i Taurona zwołały nadzwyczaj-

ne walne zgromadzenia podczas, których mają zapaść decyzje odno-

śnie zmian zasad wynagradzania władz spółek.  

W porządkach obrad NWZ wszystkich spółek znalazły się punkty 

odnośnie podjęcia uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagro-
dzeń członków zarządów i rad nadzorczych.  

Przygotowana przez resort skarbu ustawa o zasadach wynagrodzeń w 

państwowych spółkach weszła w życie na początku września. Zgod-

nie z jej zapisami wprowadza między innymi widełki dla wynagro-
dzenia podstawowego członków zarządu, które będzie zależało od 
wielkości spółki. W przypadku spółek z kategorii "duże plus", do 
której należą grupy energetyczne (co najmniej 1251 osób, obrót 
roczny netto wyższy niż 250 mln euro) widełki ustalono na pozio-
mie 7-15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw. 
Wynagrodzenie ma być podzielone na część stałą i zmienną. W myśl 

zapisów ustawy "część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie 

mogła przekroczyć 50 proc., a w największych spółkach 100 proc. 
wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w 
poprzednim roku obrotowym". Ponadto ma ona zależeć od osią-
gniętych celów inwestycyjnych spółki. Według ustawy jest dziewięć 

takich celów: wzrost zysku netto; wzrost wielkości produkcji czy 
sprzedaży; wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z dzia-
łalności operacyjnej; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu 
lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu 
restrukturyzacji; osiągnięcie wskaźników, w szczególności rentowno-
ści, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalno-

ści; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem skali, stopy zwrotu, inno-
wacyjności, terminowości realizacji.  

Ustawa zakłada też, że "w wyjątkowych okolicznościach" część 
stała wynagrodzenia będzie mogła być podniesiona. Wówczas 
jednak trzeba będzie opublikować uzasadnienie tej decyzji w Biu-
letynie Informacji Publicznej. 
Dokument zakazuje prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania 
dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nad-
zorczych spółek zależnych, czyli w spółkach córkach i ich spółkach 
zależnych. 
Ponadto, w myśl ustawy, maksymalny okres wypowiedzenia ma 
wynosić trzy miesiące, prawo do odprawy ma przysługiwać dopie-
ro po roku, a tzw. zakaz konkurencji ma być wypłacany maksy-
malnie do 6 miesięcy.  

18.11.2016 O 
 problemach  
Energetyków  
z Ministrem  

Energii. 
W Ministerstwie 

Energii  w Warsza-

wie odbyło się spo-

tkanie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawiciela-

mi Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sekretariatu Górnictwa I 
Energetyki NSZZ „Solidarność”.    W spotkaniu udział wzięli Mini-

ster Energii Krzysztof Tchórzewski, Wiceminister Andrzej Pio-
trowski, Roman Giedrojć Minister - Główny Inspektor Pracy, 
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Jacek Czech Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, Kazimierz 
Grajcarek Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa I Energetyki 
NSZZ „Solidarność”, Jerzy Moryc Przewodniczący Krajowej 
Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni NSZZ „Solidarność” oraz 
Roman Rutkowski Przewodniczący Krajowej Sekcji Energetyki 
NSZZ „Solidarność” na wniosek którego zorganizowano spotkanie. 

Omawiano obecną sytuacje w sektorze paliwowo-energetycznym oraz 

podsumowano dotychczasowe spotkania na szczeblu Zespołu Trój-

stronnego ds. Branży Energetycznej (ZTdsBE). Przedstawiciele związ-

ków zawodowych wskazali wiele obszarów,  które w trybie pilnym 

powinny być odbudowane dla poprawy funkcjonowania sektora i 

ochrony miejsc pracy. Przygotowane propozycje zmian do Rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych zostało 

przekazane Ministrowi Energii do dalszych prac legislacyjnych. Kopie 

dokumentów wręczono Głównemu Inspektorowi Pracy oraz Przewod-

niczącemu Sekretariatu Górnictwa I Energetyki NSZZ „Solidarność”.  

Dalszą dyskusję przeniesiono na kolejne posiedzenie ZTdsBE, 
które zaplanowano na dzień 23 listopada 2016r. w Warszawie w 
Centrum Dialogu Społecznego „Dialog”.         

21.11.2016 Posiedzenie WRDS   
Województwa Lubuskiego. 

 

Głównym tematem kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Dady Dia-
logu Społecznego (WRDS) w Zielonej Górze była reforma oświaty. 
W temat wprowadził Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Pan 

Wojewoda zaprosił wszystkich na spotkanie z Minister Edukacji w 
Gorzowie Wlkp. -25.11.2016 r. i oddał głos Lubuskiemu Kuratoro-

wi Oświaty 
Ewie Rawie. 
Pani Kura-
tor ( przy 

mikrofonie na 

zdjęciu po 

lewej) przed-

stawiła pre-

zentację pod-

sumowującą 

proces  kon-
sultacji i 
przedstawiła 

kierunki zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej. Zapoznała też zebranych z   harmonogramem  wprowadze-
nia zmian oraz udziałem samorządów w tym procesie. Podkreśliła 

też wagę akcji informacyjnej, która aktualnie jest prowadzona.   

Marek Kamiński z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprezentował progra-
my wsparcia dla oświaty w ramach funduszy europejskich. 
Po wysłuchaniu prelegentów rozpoczęto dyskusję dotyczącą  pla-
nów reformy oświaty.  

Uczestnicy spotkania w Zielonej Górze. 

Głos zabierali między innymi: Prezydent Nowej Soli Wadim Tysz-
kiewicz-w imieniu samorządowców negatywnie ocenił proponowa-
ną reformę. Jego zdaniem zmiany w oświacie należałoby rozpocząć 
od zmian w Karcie Nauczyciela. V-ce Prezes Związku Nauczyciel-

stwa Polskiego (ZNP) Krzysztof Baszczyński podkreślił, że reforma 
jest nieprzemyślana, nieprzygotowana i brak jest  funduszy na jej 
wprowadzenie. Dlatego ZNP wspólnie z innymi środowiskami 
protestuje przeciwko planowanej reformie. Odnosząc się do wcze-
śniejszych protestów ZNP dotyczących wprowadzenia gimnazjów 

stwierdził, że ZNP zmienił zdanie-gimnazja sprawdziły się. Prze-

wodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidar-

ność Ryszard Proksa podkreślił, że  związek skupia się na zabezpie-

czeniu interesów pracowniczych w proponowanych zmianach. Naj-
więcej zagrożeń dotyczy nauczycieli nauczania początkowego, a 
nie nauczycieli gimnazjalnych. Przypomniał też zebranym, że po-
przedni rząd zlikwidował 1146 szkół. Przewodnicząca Regionalnej 

Sekcji Oświaty i Wychowania Bożena Pieżgalska podkreśliła, że 

miejsca pracy można zachować tylko w dialogu, który niedawno 
powrócił. Wiele uwag związku zostało uwzględnionych, trwają 
jeszcze negocjacje ostatecznych zapisów. 
WRDS jednogłośnie przyjęła opinię w sprawie projektu Lubuskie-
go Planu na Rzecz Zatrudnienia na 2017 r. 
 

21.11.2016 Spotkanie zespołu ds. ZUZP 
W Poznaniu po długiej przerwie 

spotkał się zespół do spraw prze-
glądu i aktualizacji zapisów 
Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy(ZUZP). Po 4-ch 

miesiącach od rozpoczęcia prac 

zespołu pierwszym postulatem ze 

strony pracodawcy było ustanowienie regulaminu jego pracy? 

Postulat nie wywołał większej dyskusji, nikt nie znęcał się już nad 

zagadnieniem wielokrotnego przekładania terminów spotkania przez 

Zarząd Enea S.A. 

Pierwszym z poruszonych tematów było zagadnienie dość pilnego 

wyjaśnienia problemu dokonywania przez stronę pracodawców jedno-

stronnej interpretacji zapisów ZUZP dotyczących pracy w nadgodzi-
nach podczas dni wolnych od pracy. W szczególności przedstawi-

ciele obydwu związków zawodowych zgłosili nieprawidłowości 

w sytuacjach, kiedy pracodawca decyduje się rekompensować pra-
cę w nadgodzinach w dni świąteczne w formie "oddawania" go-
dzin wolnych od pracy. Co szczególnie bulwersujące, kontrowersyj-

ny sposób rozliczeń tłumaczony jest... taką, a nie inną implementa-
cją zasad ZUZP w systemie SAP. Tymczasem stoimy na stanowisku, 

że SAP to tylko narzędzie i takie tłumaczenie jest wysoce nie na miej-

scu. Stanowisko wydawałoby się oczywiste, lecz jak do tej pory nie 
może przebić się przez biurokrację GK Enea. 
Drugim tematem dotyczącym także spraw bieżących była Interpreta-
cja nr 15 do ZUZP, dotycząca umożliwienia korzystania 
z przysługujących praw do tzw. "taryfy pracowniczej" pracowni-

kom objętych ZUZP-em Enea, dla których obecnie jest to niemożliwe 

ze względu na np. bycie prosumentem, rozliczanie energii elek-
trycznej w ramach wspólnoty mieszkaniowej tworzącej grupę 
zakupową energii elektrycznej, czy też w efekcie zamieszkiwanie 
na terenie dystrybutora energii odmawiającego rozliczania taryfy 
pracowniczej osób niebędących pracownikami jego grupy energe-
tycznej. Ostatnia sytuacja jest wprost konsekwencją polityki rządów 

PO/PSL, które dążyły do zlikwidowania w Polsce branżowych ukła-

dów ponadzakładowych. W wyniku tej polityki np. grupa Energa wy-

powiedziała ponadzakładowy układ zbiorowy dla energetyki, podobne 

próby były czynione także w GK Enea. Ostatecznie w naszej gru-

pie nie odważono się na całkowite odcięcie od tego ważnego doku-

mentu. Należy zauważyć duży wkład NSZZ "Solidarność" 
w obronę PUZP w GK Enea. Niestety, pomimo tego, że Interpre-

tacja nr 15 o treści przedstawionej nam przez Zarząd Enea S.A. jest 

już zatwierdzona zarówno przez NSZZ "Solidarność" ENEA, jak 

i przez MZZP GK Enea, wiceprezes Wiesław Piosik zakomuniko-
wał, że Zarząd Enea S.A. nie jest jeszcze gotowy do jej podpisa-
nia. Uzasadnieniem jest ciągłe oczekiwanie na szczegółowe wyli-

czenia dotyczące efektów jej wprowadzenia. Obydwa związki za-
wodowe zgłosiły pilność wprowadzenia jakichkolwiek rozwią-

zań pozwalających wszystkim pracownikom objętym ZUZP-em 
Enea na korzystanie z przysługujących im praw oraz na niedo-
puszczalność obecnej sytuacji. Wszystkie strony ZUZP Enea zgodzi-

ły się w tym momencie ze stwierdzeniem o konieczności jak najszyb-
szego zatwierdzenia przepisów przejściowych np. w formie odpo-
wiednie interpretacji tak, aby jak najszybciej zmienić obecną nie-
korzystną sytuację. 
Jednym z najszybciej spełnionych postulatów zgłaszanych przez nas 

jako uzasadnienie które zgłaszaliśmy jako uzasadnienie dokonania 

przeglądu będzie prawdopodobnie uaktualnienie Załącznika nr 10 
ZUZP Enea, który zawiera listę spółek nim objętych. Wiele z nich 
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zmieniło swoją nazwę, kilka połączyło się ze sobą, kilka zostało 
(niestety) zlikwidowanych. 

Równie szybko spodziewamy się uzupełnienia słownika ZUZP, 
w szczególności o pojęcie "w trybie układowym". Przez wiele lat 

obowiązywania naszego wewnętrznego prawa pracy wydawało się, 

że określenie to nie budzi kontrowersji i jest rozumiane w sposób jed-

noznaczny. Niestety, poprzedni Zarząd wykazał, że przy odrobinie złej 

woli zapisy dotyczące obszarów określonych w naszym ZUZP jako 

uzgadniane "w trybie układowym" można interpretować w sposób dla 

pracowników niekorzystny. Chcemy uniemożliwić takie działania 
w przyszłości. 
Tematem, który także został omówiony podczas  spotkania zespołu , 

było zagadnienie odprawy emerytalnej. W obecnym brzmieniu 

warunkiem jej otrzymania jest zakończenie stosunku pracy najwyżej 
trzy miesiące od chwili nabycia uprawnień do emerytury. W 

związku z planem naprawienia działań koalicji PO/PSL, która pod-

wyższyła nam wszystkim wiek konieczny dla uzyskania tych upraw-

nień - data nabycia prawa do emerytury zostanie cofnięta w roku 
przyszłym. Może to rodzić problemy interpretacyjne dotyczące wy-

płaty odprawy emerytalnej wynikającej z ZUZP Enea. Ponadto, przy 

ujemnym wzroście demograficznym, paru milionach młodych Pola-

ków pracujących na emigracji na zagraniczne systemy emerytalne oraz 

w efekcie polityki praktykowanej przez ostatnie osiem lat , polegającej 

na wypychaniu Polaków na tzw. umowy śmieciowe i unikanie tym 

samym płacenia składek emerytalnych, musimy zapisy naszego 
ZUZP zmienić tak, aby tym, którzy chcą, dać możliwość dłuższej 
pracy. Niestety, takie są skutki polityki wyludniania Polski 
i umożliwiania swobodnej eksploatacji polskich pracowników 
poprzez wyjęcie ich spod zapisów prawa pracy. 
To oczywiście dopiero początek prac dotyczących przeglądu 
ZUZP. Czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy. Następne spotkanie 
zespołu przewidziane jest na 5.12.2016 roku. 
Mamy nadzieję, że tym razem termin ten zostanie dotrzymany. 

22.11.2016 Rozmowy o planach WDS na 2017 r. 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem wypracowania  zasad 
dotyczących Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w GK Enea 
na 2017 r.  

Uczestnicy spotkania w Poznaniu 

Przed rozpoczęciem rozmów dotyczących planów na 2017 r. wszyst-

kie organizacje związkowe w Enea wyraziły zgodę na korektę pla-
nów na 2016 r. w obszarze szczecińskim, zgodnie z prośba związ-

ków ze Szczecina.( ciekawe po co musimy zatwierdzać plany Szcze-
cina , może lepiej niech sami gospodarzą się swoimi funduszami?). 
Podczas ostatniego spotkania  stron WDS -25.10.2016 r. podpisano 

uzgodnienie, które zdaniem NSZZ Solidarność z Gorzowa Wlkp. 
dyskryminuje i utrudnia dostęp do świadczeń socjalnych Pracow-
nikom obszaru gorzowskiego w 2017 r. Nie ma zgody na takie 
działania.  Pozostała tematyka: 

1. Wycieczki grupowe, wyjazdy turystyczne w 2017 r. Długa i miej-

scami burzliwa dyskusja nie doprowadziła do konsensusu. Do dal-
szej dyskusji przyjęto trzy warianty:-zaniechać tego typu działal-
ności, a powstała kwota zasiliłaby tak zwaną „gruszę”,-ograniczyć 
dofinansowanie do tej formy działalności socjalnej, -pozostawić 
zasady obowiązujące w 2016 r.  Organizacje związkowe wypowie-

dzą się za jakim wariantem się opowiadają. 

2.Wypoczynek dzieci i młodzieży poza terminami wakacji i ferii. 
Na taki wypoczynek nie można  uzyskać zgody kuratorium oświa-
ty, a to z kolei uniemożliwia uzyskanie dofinansowania do takiego 

wypoczynku. Administrator  WDS stwierdził, że tylko wypoczynek 

w czasie wakacji i ferii może liczyć na dofinansowanie. 
3.Opieka socjalna nad emerytami zlikwidowanych spółek w GK 
Enea. Emeryci Energoturu i Enturu objęci są opieką, do wyjaśnienia 

jest jeszcze jedna spółka –Hotel Edison. 

Uzgodniono termin następnego spotkania w sprawie WDS -7.12.2016 

r.  Korzystając z obecności strony związkowej, strona pracodawcy 

chciała podpisać uzgodnienie w sprawie liczby skierowań do Sana-
torium Energetyk dla Pracowników Enea Centrum w 2017 r. Do 

uzgodnienia nie doszło, zdaniem strony społecznej zaproponowano 

zbyt mało skierowań.  

23.11.2016 Obradowała KK NSZZ Solidarność.  
W Płocku przeddzień XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów obra-
dowała Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK). (zdjęcie poniżej). 

Tematyka obrad: 

1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KK w Jeleniej Górze 

(17-18.10.2016 ). 

2.Informacja z prac Prezydium KK ,zespołów KK, Rady Dialogu 
Społecznego. Poruszano miedzy innymi tematy związane z: reformą 
oświaty, ochroną zdrowia, wiekiem emerytalnym, odmrożeniem 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, elektronicz-
ną legitymacją członkowską. 
3.Projekty dokumentów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Soli-
darność (KZD).Dyskusja dotyczyła głównie projektów zmian do 
Statutu NSZZ Solidarność.  
4. Informacja z prac sekretariatów  branżowych i regionów. Prze-

wodniczący sekretariatów i regionów przedstawili problemy jakimi 
aktualnie się borykają.   

24-25.11.2016  XXVIII Krajowy  
Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność 

W Płocku w Orlen Arenie 274 Delegatów z całego kraju uczestni-
czyło w XXVIII Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność
(KZD) . „DIALOG SPOŁECZNY-DROGA DO NORMALNO-
ŚCI” to motto tegorocznego KZD. W Zjeździe uczestniczyli zapro-

szeni goście, w tym miedzy innymi: Prezydent RP Andrzej Duda, 
Premier Beata Szydło, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Rafalska, Minister Edukacji Anna Zalewska, Szef IPN 
Jarosław Szarek, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć,  Prezy-
dent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Hen-
ryka Bochniarz. Po wystąpieniach zaproszonych gości, Prezydent 

Andrzej Duda wrę-
czył najbardziej za-
służonym członkom 
Związku odznaczenia 
państwowe. 

 

( Prezydent odznacza 

Macieja Jankowskiego z 

Zielonej Góry –zdjęcie po 

lewej).  
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Z udziałem zaproszonych gości w trakcie zjazdu odbyły się panele 

dyskusyjne, dotyczące dialogu społecznego.  

Wystąpienie Premier Beaty Szydło na XXVIII KZD w Płocku. 

Pozostała tematyka obrad KZD:  

1. Nadanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” 22 osobom 

nadano ten zaszczytny tytuł. 

2.Informacja z prac Komisji Krajowej (KK)  i Krajowej Komisji 
Rewizyjnej (KKR). Przewodniczący KK Piotr Duda przedstawił 
najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce od ostatniego KZD. 

Przewodnicząca KKR Anna Kaurzel zapoznała zebranych z kon-
trolami jakie zostały przeprowadzone przez komisję rewizyjną. 
3.Ochrona znaku graficznego związku. Przyjęto uchwałę zobowią-

zującą władze związku do akcji informacyjnej w sprawie ochrony 

znaku graficznego związku, oraz podejmowania kroków prawnych w 

przypadku bezprawnego jego wykorzystania. 

4.Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Wystosowano apel do 

organizatorów pielgrzymek do uczestnictwa w Pielgrzymce Ludzi 

Pracy, która corocznie odbywa się w trzecią niedzielę września. 

5.Warta przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Delegaci złożyli 

słowa podziękowania wszystkim, którzy pełnią straż przy grobie Na-

szego Patrona. 

6.Głosowanie elektroniczne w wyborach władz związkowych. 
Przyjęto uchwałę dopuszczającą taki tryb wyborczy w wyjątkowych 

przypadkach. 

7.Wybory uzupełniające. Na wakatujące miejsca w Komisji Krajo-

wej przeprowadzono wybory uzupełniające. Skład KK uzupełnili: -

Zbigniew Gadzicki z Regionu Dolny Śląsk i Paweł Szpunar z Re-
gionu Rzeszowskiego. ( na zdjęciu poniżej) 

8.Zmiany w statucie NSZZ Solidarność. Komisja Statutowa 

przedstawiła informację o zgłoszonych poprawkach, oraz zapo-

znała delegatów z wynikami swoich prac. Stosownymi uchwała-

mi przyjęto poprawki zaproponowane przez Komisję Statutową. 

Poprawki mają charakter porządkujący i pielęgnacyjny.  
Dyskutowano również o pomysłach nad odchudzeniem statu-
tu. Długa dyskusja dotyczyła między innymi struktury 
związku, kadencyjności. 
9.Uchwały i Stanowiska KZD. Delegaci przyjęli szereg uchwał 

i stanowisk dotyczących spraw krajowych (miedzy innymi w sprawie  
wieku emerytalnego w powiązaniu z latami składkowymi, odmro-
żenia odpisu na ZFŚS) oraz  problemów poszczególnych branż w 

tym również branży energetycznej. 

Więcej zdjęć oraz wystąpienia Prezydenta i Premier dostępne są na 

naszej stronie: Menu-Aktualności. 

  26.11.2016 Andrzejkowe  
kulanie na „Słowiance” 

Zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku 

już po raz ósmy spotkali się by rywalizować o 
Puchar  NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. w Bowlingu. Turniej odbył  się w Gorzo-

wie Wlkp. w kompleksie sportowo-

rekreacyjnym  „Słowianka”.   
Zabawa była przednia, , po raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo 

dobrze czujemy się w swoim gronie i potrafimy się wspólnie dobrze 

bawić. Wynik nie był najważniejszy , z kronikarskiego obowiąz-

ku  poniżej podajemy najlepsze rezultaty uzyskane po 3 seriach.  

Kobiety: 1.Arleta Kopeć-Belowska 248 pkt. (zdjęcie powyżej) 

2.Aleksandra Stojanowska 239 pkt. 3.Agnieszka Urbańska 227 pkt 
Mężczyźni : 1.Andrzej Gonerski- 382 pkt. (zdjęcie poniżej). 

2.Krzysztof Gonerski-363 pkt. 3.Rafał Gałek-328 pkt. 

VIII edycja turnieju przeszła do historii,  mamy nadzieję za rok 
znów się spotkamy na IX edycji Naszego Turnieju. 

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych turniejów dostępnych jest  na 

naszej stronie: Menu-Aktualności. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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28.11.2016 ZR Gorzów Wlkp. spotkał się z 
 Minister RPiPS Elżbietą Rafalską. 

Spotkanie starych dobrych znajomych, tak można krótko podsumo-

wać spotkanie członków Zarządu Regionu Gorzów  NSZZ Solidarność 

(ZRG) z Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą 
Rafalską. „Nie jestem tu gościem, jestem u siebie” taki stwierdze-

niem Pani Minister rozpoczęła spotkanie w Siedzibie ZRG.  

Podczas spotkania padało wiele pytań, oto niektóre z nich:- wiek eme-
rytalny w powiązaniu z latami składkowymi, odmrożenie odpisu 
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kwota wolna od 
podatku, „dobra zmiana” w zarządach , Rozporządzenie w spra-
wie Domów Pomocy Społecznej, Krajowa Administracja Podatko-
wa- lokalizacja Urzędu Kontroli Skarbowej w Lubuskim, reforma 
Inspekcji Sanitarnej-zagrożenie dla miejsc pracy, -„umowy śmie-
ciowe”,-ocena działalności Państwowej Inspekcji Pracy, -pomoc 
osobom represjonowanym za walkę z poprzednim systemem, far-
my wiatrowe, przygotowania do wyborów samorządowych. 
Pozostałe tematy poruszane podczas posiedzenia ZRG: 

1.Odczytano i  przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG 
(25.10.2016 ) 
2.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej i XXVIII Krajowego 
Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. 
3.Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego- relacja z ostatniego 
posiedzenia z 21.11.2016 w Zielonej Górze. 

4.Zwolnienia grupowe w SE Bordnetze. Przenoszenie działalności 

do innych krajów spowoduje likwidację ok 800 miejsc pracy w Go-
rzowie Wlkp. 
5.Rozwój związku. Podsumowano działania Biura Rozwoju.  
6.XXXV rocznica „wojny z Narodem” –wprowadzenia stanu wo-
jennego. Omówiono harmonogram obchodów tej smutnej rocznicy w 

Gorzowie Wlkp. 

7.Szykanowanie za działalność związkową kol. Mirosława Truba-
cza z Zarządu Regionu Zielona Góra. W tej sprawie przyjęto stano-

wisko.  W stanowisku podkreślono, że  atak na Mirka jest atakiem na 

NSZZ Solidarność . 

28.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Logistyka. 

W siedzibie Enea Logistyka (EL) zarząd Spółki spotkał się ze stroną 

społeczną, w celu dokonania uzgodnień w trzech sprawach: 

I – uzgodniono wartość bonu na posiłki regeneracyjne , którego 

wartość od 1.11.2016r. będzie wynosić 12zł . 
II – uzgodniono wysokość dofinansowania do okularów korekcyj-
nych od 1 .11.2016r dla pracowników uprawnionych do tego świad-

czenia - 200zł , oraz na okulary przeciwsłoneczne do kwoty 200zł od 

1.12.2016r. dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowca . 

III – nagroda świąteczna -strony przychylając się do świątecznej 

polityki nagrodowej w GK ENEA ustaliły , że wszyscy pracownicy 

EL będący w zatrudnieniu na dzień 1 grudnia 2016r. otrzymają 
nagrodę świąteczną w kwocie po 750zł. Nagroda zostanie wypłacona 

wraz z poborami za miesiąc listopad. 
Zarząd poinformował stronę społeczną , że sprawa pominięcia Pra-

cowników EL w uzgodnieniach dotyczących pakietu medycyna 
pracy + opieka lekarska  w PZU Zdrowie,  została już wyjaśniona. 
Pracownicy Enea Logistyka , którzy się zadeklarują ,będą mogli od 1 
grudnia 2016r. korzystać  z tego pakietu. 

28.11.2016 Nie tylko o problemach  
CUW w Enea Centrum. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy o problemach w funkcjonowa-
niu Centrum Usług Wspólnych w Enea Centrum. Spotkanie doty-

czyło zmian  jakie  zarząd wprowadza w celu poprawy funkcjonowa-
nia Centrum Usług Wspólnych (CUW) , sprawa dotyczy głównie 
obsługi klienta . Jest to dość newralgiczna część działalności tej spół-

ki i tu występują największe problemy natury pracowniczej oraz 
wizerunku  firmy . Na ten moment zarządowi udało się ,a przynajm-

niej tak uważa, poprawić komunikację między zarządem ,a podle-
głym szczeblem menadżerów , trwają prace nad poprawą komuni-
kacji menadżerów z podległymi im pracownikami. W tym celu 

został uruchomiony program Akademia Menadżera na razie w ob-
szarze obsługi klienta , później zostanie rozszerzony na pozostałe 
obszary. Strona społeczna nadal podkreśla , że główne przyczyny 
problemów kryją się w zbyt małej ilości doświadczonych pracow-
ników zatrudnionych bezpośrednio przy obsłudze klienta , nadal 
zawodzą programy informatyczne oraz coraz więcej czynności 
jakie muszą wykonywać pracownicy w trakcie kontaktu z klien-
tem (sprzedaż dodatkowych produktów). Mimo skrócenia czasu 

obsługi klienta nadal są znaczne kolejki w BOK-ach. Praca jest 
nerwowa i bardzo stresująca co przekłada się na znaczną ilość 

zwolnień chorobowych od specja-
listów psychiatrów. Zarząd przy-

znaje , że widzi te dolegliwości i 

stara się je niwelować , ale sztywno 

przyjęty model zatrudnieniowo 

kadrowy wiążący się bezpośrednio 

z kosztami w tym momencie jest 

nie do przeskoczenia . Firma musi 

działać w oparciu o reguły rynku a 

co za tym idzie , generować opty-

malne koszty. Być może niedobór 
kadr zostanie rozwiązany po 
przez przejmowanie pracowni-
ków zatrudnionych u nas  przez 
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Agencję Pracy Tymczasowej. Sposób ich zatrudniania będzie na 
pewno tematem do ustalenia ze stroną społeczną . Niebawem zosta-

nie stronie społecznej przedstawiony projekt zmian w zapisach Re-
gulaminu Pracy ,co też pozwoli na lepszą jej organizację. Progra-
my informatyczne nadal są doprecyzowywane do naszych potrzeb 
ale ten problem powinien niedługo się skończyć. Niedługo zostanie 

przekazane pracownikom BOK-ów specjalne oprogramowanie wspie-

rające ich pracę. Strona społeczna poinformowała , że zarządy spółek 

GK Enea obsługiwanych przez  CUW informują o trzykrotnym 
wzroście kosztów na rzecz EC , więc czy w obliczu tego wszystkie-
go co dzieje się w EO nie należy pomyśleć o powrocie służ przeję-
tych przez EO do swoich macierzystych spółek , a tym, samym 
rozwiązać CUW. Zarząd nie widzi żadnego zagrożenia w funkcjono-

waniu CUW , a wspomniane koszty są wynikiem przejęcia przez spół-

kę wszystkich zobowiązań w zakresie IT , które i tak poszczególne 

Spółki musiały by pokrywać nie będąc w CUW. Strona społeczna 
zasugerowała przeprowadzenie audytu oraz zwróciła uwagę za-
rządowi na brak ścieżek kariery zawodowej dla ambitnych pra-
cowników zatrudnionych po za Poznaniem. Powoduje to ich rezy-
gnację z pracy w EC. Zarząd przyznał , że taka sytuacja istnieje , ale 

struktura Spółki niestety daje tylko możliwości awansu w centrum 

decyzyjnym, czyli w Poznaniu. Ambitni pracownicy mogą jedynie 

poszerzać swoje umiejętności i kompetencje po przez pracę na innych 

stanowiskach w poszczególnych departamentach .Strona społeczna z 
Kozienic zasygnalizowała o problemach z funkcjonowaniem Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych w ich obszarze . Zarząd poprosił o 

przekazanie na piśmie konkretnych przykładów utrudniających korzy-

stanie przez pracowników tego obszaru, a następnie spróbuje je roz-

wiązać. Strona Społeczna zwróciła się z zapytaniem ,czy Zarząd 
otrzymał protokół pokontrolny z PIP w sprawie przeprowadzonej 
niedawno kontroli i czy go udostępni stronie społecznej. Zarząd 

oświadczył ,że otrzymał wspomniany protokół oraz przekazał do PIP 

wyjaśnienia do protokołu. Jak PIP ustosunkuje się do wyjaśnień za-

rząd poinformuje stronę społeczną o wynikach kontroli. 

Z okazji zbliżających się świąt strony ustaliły , że pracownicy otrzy-
mają nagrodę świąteczną w wysokości 750zł , której wypłata bę-
dzie prawdopodobnie zrealizowana wraz z wypłatą pensji za m-c 
listopad . 

Limit skierowań do sanatorium .Na ten moment nie udało się 
uzgodnić limitu skierowań na 2017r. dla Pracowników na pobyt w 

Ośrodku Leczniczo-Uzdrowiskowym „ENERGETYK” w Inowrocła-

wiu. Nadal obowiązuje limit jaki został przyjęty na 2016r. Zarząd 

wróci do tematu na następnym spotkaniu , wówczas będzie znana 

konkretna ilość chętnych oraz możliwości finansowe spółki. Strona 
społeczna zaapelowała do zarządu o skrócenie pracy w BOK-ach 
przed wigilią . Zarząd rozważy taką możliwość. 
Następne spotkanie kwartalne odbędzie się 19.01.2017r. 

29.11.2016 Robocze spotkanie w Enea Serwis 

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony związkowej oraz  

zarząd spółki w osobach: prezesa Bieleckiego, v-prezesa Wicika , i 
panią prezes Żyro i  osób z biura zarządu . 
Tematyka spotkania: 

1.Limit miejsc do sanatorium na 2017 r. Zarząd  zaproponował 50 
miejsc. W 2016 niewykorzystano 4 miejsca .(zarządza tym Enea Cen-

trum – będzie podana informacja do kiedy i do kogo trzeba się 
zgłosić na dzień dzisiejszy jest to  Ewelina Muszyńska ) 
2.Posiłki regeneracyjne na sezon 2016-2017. Uzgodniono stawkę 

12.20 zł 

3.Nagroda świąteczna. Uzgodniono 750 zł w gotówce z wypłatą na 
10.12 . 2016. Nagrodę otrzymają wszyscy pracownicy pozostający w  

zatrudnieniu na dzień 30.11.2016 r. (proporcjonalnie do etatu).  

4.HR BP nowy etat (deklaracja ze wróci do nas osoba która odeszła 

do EC z ES)  

5.Rozliczenie funduszu wynagrodzeń. Trwają rozmowy na temat 

dodatkowych pieniędzy na święta lub końcowego  rozliczenia z wy-

płatą styczniową.  
6.Ubrania robocze – brak ubrań. W przypadku zwrotu z różnych 

przyczyn nie ma żadnych informacji dotyczącej terminu zwrotu tej 

odzieży .  

7.Wizytówki dla osób funkcyjnych .  
8.Dodatkowe  posiłki regeneracyjne (za nadgodziny  (DWiNN  , 
Piła)                                                                                 
9.Wypłata dodatków za prace w warunkach niebezpiecznych – 

osoby które są odpowiedzialne za wypełnienie kart pracy pracowni-

ków zostaną przeszkolone w sprawie w/w dodatków (jak wypełniać, 

co się komu zależy i na jakiej podstawie prawnej )  

10. Produkcja złącz oraz stacji SN. Na dzień dzisiejszy nie ma pod-

staw do zaprzestania produkcji . Obowiązują dotychczasowe umowy 

do czerwca 2017 roku.  

 

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

29.11.2016 Kwota 
wolna od podatku 
w 2017 r. wzrośnie  
do 6,6 tys. zł.( nie 
dla wszystkich) 

 
Do 6,6 tys. złotych wzro-
śnie od przyszłego roku 

kwota wolna od podatku. Podniesienie progu dotyczy  tylko tych zara-

biających najmniej, których dochody nie przekraczają 916 zł mie-
sięcznie.Sejm przyjął poprawki senatu i przegłosował nowelizację 

ustawy dotyczącej PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Najważniejsze 

zmiany dotyczą nowych regulacji wolnej kwoty od podatku. Nie za-
płacą go ci, którzy rocznie zarabiają 6,6 tys. zł - właśnie tyle wynosi 

nowy próg. To nie wszystkie zmiany. W przypadku osób zarabiają-

cych od 6,6 tys. do 11 tys. złotych rocznie, kwota wolna od podatku 
będzie się stopniowo zmniejszać. Dla osób, których dochody wyno-

szą od 11 do 85 tys. zł rocznie, kwota wolna od podatku nie zmieni 
się i wynosi 3091 zł. Stopniowo zmniejszać będzie się też kwota wol-
na od podatku dla tych, których zarobki mieszczą się w przedziale 
85 tys. - 127 tys. złotych rocznie. Na żadne ulgi nie będą mogli 
liczyć pracownicy zarabiający powyżej 127 tys. zł - dla nich znie-
siono kwotę wolną od podatku. Za przyjęciem nowelizacji opowie-

działo się 221 posłów, 182 było przeciw, a 16 wstrzymało się od 
głosu. Resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet 

państwa około miliard złotych.  

Ministerstwo Finansów ocenia, że na podwyższeniu kwoty wolnej od 

podatku dochodowego (PIT) zyska od 2017 roku ponad 3 miliony 
podatników. Między innymi pracownicy, renciści, emeryci i studenci.  

Jak będzie działać mechanizm kwoty wolnej 
Osoby zarabiające 6.600 zł rocznie lub mniej nie zapłacą podatku 

dochodowego.Dla podatników zarabiających więcej niż 6.600 zł a 
mniej niż 11 tys. zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniej-

szać się do dzisiejszego poziomu 3091 zł. 

Podatnicy, którzy osiągają dochód pomiędzy 11 tys. zł a 85.528 zł 
rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą 

wolną wynoszącą 3091 PLN. 

Powyżej dochodu 85.528 zł rocznie kwota wolna ulegnie stopniowe-

mu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127 tys. zł nie 

będą mieli kwoty wolnej. 

 

  

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU   

Młody lekarz odebrał pierwszy poród. Pyta ordynatora:– I jak mi poszło? 

– W zasadzie dobrze, ale po pupie klepie się noworodka, a nie matkę. 

*** 

Ośmiolatek przychodzi do ojca z pracą domową z przyrody:– Tatusiu, od czego 

robi się burza? Ojciec wzdycha i odpowiada:– Synku, czasami zaczyna się od 

jednej skarpetki...   
ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.   

2008 r. od lewej W.Rusakiewicz. J.Porwich. Z. Michałowski, J. Ostrouch, 2008 r. od lewej W.Rusakiewicz. J.Porwich. Z. Michałowski, J. Ostrouch, 2008 r. od lewej W.Rusakiewicz. J.Porwich. Z. Michałowski, J. Ostrouch, 

R.Sobociński. R.Sobociński. R.Sobociński. DZĘKUJEMY ZA POMNIK MARSZAŁKA.DZĘKUJEMY ZA POMNIK MARSZAŁKA.DZĘKUJEMY ZA POMNIK MARSZAŁKA.   
      

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   
   
   

      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6.11.1966 6.11.1966 6.11.1966 ---100010001000---lecie Chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.lecie Chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.lecie Chrztu Polski w Gorzowie Wlkp.   

ZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLI   
   

LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
-9,30 zł.  wartość akcji Enea 30.11.2016 r.  godz.17.00  

-249,4 mln zł. wyniósł zysk netto GK Enei w III kwartale 2016 r. 

-4.251,21 zł.-przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w III kwartale 2016 roku):  

-882,56 zł –wynosi najniższa emerytura (od 1 marca 2016 roku):  

-882,56 zł.-wynosi  najniższa renta z tytułu całkowitej niezdol- 

                   ności do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2016 roku). 

-z 3091zł.  do 6600 zł wzrośnie  kwota wolna od podatku 
2017 r. dla osób których dochód nie przekracza 916 zł miesięcznie.   

-27360 zł.- wynosi kwota wolna od podatku dla posłów i  
                         senatorów . 
-10 000 o tyle zmniejszyła się ludność Polski w pierwszym półroczy   

                        2016 r. 

-38 427 tys. Ludność Polski na koniec czerwca 2016 r. 52 %  
                       to kobiety.  
-1146 szkół zlikwidowano w Polsce w latach 2008-2014 . 
. 
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