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Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność  
Enea Gorzów Wlkp. 

 

KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA 
NSZZ SOLIDARNOŚĆ ENEA   

OBRADOWAŁA W GORZOWIE WLKP. 

 

„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 

  Załoga Enea Operator wybrała  
swojego przedstawiciela  

  do Zarządu  
Tadeusz Dachowski  uzyskał 1328  

głosów,  to jest 52,5 % ważnych głosów.  

GRATULUJEMY 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
23.12.2016 Enea ma warunkową umowę kupna 

100 proc. akcji Engie Energia Polska  
 

Enea podpisała z Engie International Holdings warunkową umo-
wę kupna 100 proc. akcji Engie Energia Polska - podała Enea. 

Wartość przedsiębiorstwa Engie Energia Polska, z pominięciem 
zadłużenia i gotówki w spółce, uzgodniono na ok. 1,07 mld zł. 
Transakcja ma pozytywnie wpłynąć na przychody i EBITDA 
Enei.  
"Na podstawie umowy spółka nabędzie 100 proc. akcji w kapitale 

zakładowym Engie Energia Polska, a pośrednio również 100 proc. 

udziałów w Engie Bioenergia sp. z o.o." - napisano w raporcie. 

- Podpisanie umowy z Engie otwiera nam drogę do przejęcia Elek-

trowni Połaniec, która należy do grona młodszych i nowocześniej-

szych elektrowni systemowych w Polsce. Elektrownia Połaniec przez 

ostatnie lata była gruntownie i konsekwentnie modernizowana, dla-

tego będzie dla Enei cennym aktywem pozyskanym w optymalnej 

cenie. W przeliczeniu, za spełniający normy środowiskowe 1 MW 

mocy zapłacimy ok. 0,6 mln zł, podczas gdy średni koszt 1 MW w 

budowanej od podstaw elektrowni konwencjonalnej to ok. 5-6 mln zł 
- powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.  

Ostateczna cena za 100 proc. akcji spółki zostanie wyliczona w opar-

ciu o ustaloną wartość przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu poziomu 

długu netto oraz kapitału obrotowego na koniec grudnia tego roku. 

"Transakcja wpłynie pozytywnie na wzrost przychodów i poziom 

EBITDA grupy, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację. 
Wartością dodaną akwizycji są synergie, jakie będziemy mogli zreali-

zować dzięki współpracy pomiędzy segmentem wytwarzania - Kozie-

nice plus Połaniec - a segmentem wydobycia, czyli LW Bogdanka" - 
powiedział cytowany w komunikacie prasowym Mikołaj  
Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.  
Zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Ministra 

Energii, prezesa UOKiK (na koncentrację), zrzeczeniem się prawa 

pierwokupu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz prze-

prowadzeniem konwersji długu Engie Energia Polska wobec podmio-

tów z grupy Engie na kapitał w Engie Energia Polska. 

"Umowa przestanie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od jej 

podpisania, jeśli w tym terminie nie dojdzie do nabycia 100 proc. akcji 

Engie Energia Polska z powodu niespełnienia warunków zawieszają-
cych" - napisano w komunikacie. 

27-28.2016 Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. 

W Sulęcinie  spotkali się Delegaci Organizacji Podzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. by podsumować działal-
ność Komisji Podzakładowej w 2016 r. , oraz wspólnie zastanowić 
się nad sposobami załatwienia najważniejszych problemów wystę-
pujących w Grupie Kapitałowej Enea.  
Gośćmi Zjazdu byli: Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej- 

Elżbieta Rafalska, Poseł Jarosław Porwich, Kapelan Gorzowskiej 

Solidarności –ks. Andrzej Szkudlarek, Duszpasterz Gorzowskich 

Energetyków –ks. Jarosław Zagozda, Przewodniczący Zarządu Re-

gionu Gorzów NSZZ Solidarność –Waldemar Rusakiewicz, Człon-

kowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  
Enea –Krzysztof Nawrocki i Maciej Wiśniewski, Członek Rady 

Nadzorczej Enea Operator-Tadeusz Dachowski, oraz Dyrektor  

Rejonu Dystrybucji Sulęcin-Mariusz Łukowski. 

Przy mikrofonie ks. Andrzej Szkudlarek 

Wprowadzenie Sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności i krótka 

modlitwa poprowadzona przez ks. Andrzeja Szkudlarka , powołanie 

komisji zjazdowych rozpoczęły obrady w Sulęcinie.  

Tematyka zjazdu: 

1.Protokół z posiedzenia Komisji Podzakładowej NSZZ  

Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). Odczytano i przyjęto  

protokół z ostatniego posiedzenia KP G jakie odbyło się 28 

 października 2016 r. w Dębnie. 

2. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organiza-

cji przyjęto kolejne 5 osób. 

3.Sprawozdanie z działalności KP G w 2016r. Przewodniczący 

Krzysztof  Gonerski  przedstawił najważniejsze tematy jakimi zajmo-

wała się KP G od ostatniego zebrania Delegatów to jest  od 30 grudnia 

2015 r. Krótką dyskusja poprzedziła przyjęcie uchwały w tym  

temacie. 

Przy mikrofonie ks. Jarosław Zagozda 

4.Sytuacja finansowa związku. Skarbnik Mariusz Kępszak zapoznał 

zebranych z aktualna sytuacją finansową Naszej Organizacji. 

5.Wystąpienia zaproszonych gości: - Poseł Jarosław Porwich zrela-

cjonował to czym zajmował i czym aktualnie zajmuje się w Sejmie. 

Porównując rok obecnej ekipy rządzącej do poprzedników , stwier-

dził , że jest lepiej, ale do ideału jeszcze dużo brakuje. Przew. Wal-
demar Rusakiewicz podziękował za aktywność członkom KP G, oraz 

zapoznał zebranych z najważniejszymi wydarzeniami w kraju i regio-

nie związanymi z działalnością związkową. Przedstawiciele Enea 

(K.Nawrocki, T.Dachowski, M.Wiśniewski) podkreślali, że „dobra 
zmiana” jaką widać w kraju nie dotarła niestety do GK Enea.  

Odwołanie członka zarządu wybranego przez pracowników w Enea 

Operatorze,  kontynuowanie działań poprzedniej ekipy, mimo  

wyraźnych sygnałów, że koszty i chaos jaki generują wymagają jak 

najszybszej zmiany, umowy śmieciowe, niewywiązanie się z deklara-

cji polubownego załatwienia porozumienia ze Zdroiska,  to tylko naj-

bardziej jaskrawe przykłady patologii występującej w GK Enea. 

Spotkanie opłatkowe        (Ciąg dalszy na stronie 3) 
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6. Spotkanie opłatkowe. W przerwie obrad wszyscy uczestnicy Zjaz-

du spotkali się na spotkaniu opłatkowym, które poprowadził ks. Jaro-

sław Zagozda. Jak zwykle przy takich okazjach było:- czytanie  Ewan-

gelii św. Łukasza, śpiewanie kolęd, opłatek oraz życzenia. 

Przy mikrofonie Min. Elżbieta Rafalska 

 

7.Spotkanie z  Minister  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbietą Rafalską. Pani Minister przedstawiła  najważniejsze osią-
gnięcia obecnego rządu ( 500 +, podwyższenie kwoty wolnej od po-

datku, powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i  65lat dla  

mężczyzn, podwyższenie kwoty do obliczania Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, mieszkanie + ,obniżenie świadczeń byłym 

funkcjonariuszom służby bezpieczeństwa, likwidacja patologii w spół-

kach skarbu państwa). Podkreśliła, że działania rządu w znaczący 

sposób ograniczyły strefę ubóstwa w Polsce, i że w pierwszym roku 

działalności rządowi PiS udało się zrealizować to, czego koalicji PO-

PSL nie udało się zrealizować przez 8 lat.  K. Gonerski podziękował 
Pani Minister za pomoc w obaleniu planów likwidacji Oddziału 
Dystrybucji Gorzów ( między innymi interpretacje posel-

skie  ,będącej wtedy w opozycji Poseł E. Rafalskiej przyczyniły się do 

zaniecania realizacji tych planów). Nie ukrywaliśmy, że wzorem tego 
co dzieje się w kraju, od nowej władzy oczekujemy odejścia od 
centralizacji „wszystkiego” w Poznaniu, oraz odbudowaniu struk-
tur zlikwidowanych Posterunków Energetycznych, podobnie jak 
to się dzieje w policji oraz na poczcie. Pytania do Pani Minister  
dotyczyły głównie tego, kiedy „dobra zmiana” dotrze wreszcie do 
Enea. Cierpliwość strony związkowej powoli się kończy. 

Delegatki i Delegaci na Sali obrad w Sulęcinie 

8.Sprawy różne wolne wnioski: -Odwołanie J. Kamyka- temat nie 

załatwiony do dzisiaj, akcja protestacyjna nie przyniosła efektów. 

Dyskutowano nad dalszymi scenariuszami związanymi z tą sprawą.-
Szkolenia BHP i PPN -w dalszym ciągu zaległe tematy z tym związa-

ne nie zostały załatwione (brak zapłaty dla szkolących pracowników 

Operatora, brak zaświadczeń o odbytych szkoleniach).-Wybory 
członka zarządu w Enea Operator- przedstawiono Naszego Kandy-

data w tych wyborach-Tadeusz Dachowski, oraz fakty jakie związane 

są z tymi wyborami. –PPE AVIVA i PZU Zdrowie. Zdaniem części 

zebranych zmiana firmy prowadzącej PPE wiąże się z dużymi strata-

mi, i nie powinno się teraz tego robić. Oferta PZU Zdrowie ( medycy-

na pracy + dostęp do specjalistów) przedstawiana na spotkaniach nie 

zgadza się z tym co jest oferowane pracownikom. Podjęto już inter-

wencję w tym temacie-czekamy na odpowiedź PZU. –Porozumienie 
Zdroisk –przedstawiono koszty jakie zostały już poniesione przez KP 

G, i jakie jeszcze mogą być poniesione. -Reprezentatywność związ-
ków zawodowych -ostanie przykłady ( brak uzgodnienie Wspólnej 

Działalności Socjalnej na 2017 r.) pokazują, że trzeba podjąć działania 

w celu zapewnienia decyzyjności tylko organizacjom reprezentatyw-

nym.-Zapomogi losowe- dwóm członkom naszej organizacji, którzy 

znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg loso-

wych. 

9. Uchwały i stanowiska. Zjazd jednogłośnie przyjął uchwałę udziela-

jącą absolutorium KP G za działalność w 2016 r. Delegaci przyjęli też 
stanowisko w sprawie wyborów członka zarządu w Enea Serwis. 

10.Pożegnanie  członka KP G -Małgorzaty Brałko.  
Nasza Koleżanka z dniem 1.01.2017r. postanowiła pożegnać się z GK 

Enea. Sytuacja jaka panuje w Enea Centrum, oraz oferta pracy jaką 
Gosia otrzymała była na tyle atrakcyjna, że Postanowiła z niej skorzy-

stać. Wielka szkoda dla Naszej Organizacji i GK Enea.  

Podziękowanie w imieniu KP 

G złożył K. Gonerski-  

„Gosiu przyjmij  nasze ser-

deczne podziękowanie za 

aktywną działalność w Komi-

sji Podzakładowej NSZZ  

„Solidarność” ENEA Gorzów 

Wlkp. Wszystko co udało nam 

się razem osiągnąć jest  

owocem naszych wspólnych 

działań, w których uczestni-

czyłaś z pełnym zaangażowa-

niem, oddając na służbę 
„Solidarności” nie tylko swój 

czas, lecz także serce. Niech 

będzie to dla Ciebie powodem 

do satysfakcji i dumy. Przez 

wszystkie lata łączyła nas nie 

tylko działalność związkowa, 

lecz także przyjaźń. Ten czas 

zamyka pewien okres Twojego dotychczasowego życia zawodowego i 

otwiera nowy ,ale nie musi oznaczać rozstania z „Solidarnością”. 

Pamiętaj , że nadal będziesz mogła liczyć na Naszą pomoc i życzli-

wość. Życzymy Tobie wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń,  i 

zadowolenia na nowej drodze Twojego życia zawodowego, oraz za-

praszamy do częstych odwiedzin”.   
 

 
28.12.2016 Umowy śmieciowe
- kontynuacja. PDO kolejna 
edycja .Prezenty od praco-
dawców na  nowy 2017 r. 

 
1.ENEA S.A. i Enea Centrum stosownymi zawiadomieniami poin-

formowały nas, że w 2017 roku zamierzają kontynuować współpracę  
z Agencjami Pracy Tymczasowej (APT). Poinformowano nas jakie 

działalności będą obsługiwane przez APT, bez podania liczby etatów, 

które będą potrzebne do wykonania tych zadań. Jak długo jeszcze w 
ENEA S.A. Spółce  z większościowym udziałem Skarbu Państwa 
tolerowana będzie patologia rodem z poprzedniej ekipy. Panowie 
Prezesi czekamy na działania likwidujące umowy śmieciowe w 
Grupie Kapitałowej Enea. 

2. 28 grudnia 2016 r. wpłynęło do nas 

pismo informujące o uchwale 

„mamusi”  z 22.12.2016 r. wprowa-
dzającej Program Zmiany Pokole-
niowej  (PZP) w Enea S.A. Kluczo-

wym elementem PZP jest uruchomie-
nie kolejnej edycji Programu Dobro-
wolnych Odejść w latach 2016-2022. 

Zarząd Enea S.A. wydał też  rekomendację implementacji progra-
mu  w pozostałych spółkach GK Enea. 
Na razie wolę skorzystania z rekomendacji „mamusi” i  przystą-
pienia do PZP wyraziły Spółki: Enea Oświetlenie, Enea Centrum, 
Enea Serwis, Enea Pomiary Enea Logistyka -nie omieszkały nas 

również o tym poinformować. 30.12.2016 o godz. 17.02 Serwis infor-
macyjny ENEA Operator – numer 85/2016  poinformował nas  , że 
zarząd Operatora również przyjął rekomendację "mamusi" i 
przystępuje do PZP. ( zdążyli jeszcze w 2016 r.) 

Do realizacji PZP rozpisano trzy etapy: Program Dobrowolnych 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Odejść (PDO), Program Uzupełnienia Kompetencji i Nowa Polity-
ka Płacowa. (zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego  
Pracy?) 

„PDO wdrażany jest w celu zaplanowania razem z Pracownikami 

procesu opuszczania przez nich organizacji, tak aby nie tylko Pra-
cownik, ale i Pracodawca mógł się do niego przygotować. W ra-

mach tegorocznego PDO przewiduje się możliwość zgłoszeń Pracow-

nika odchodzącego na emeryturę do umów mentorskich, w oparciu, 
o które będą mogli uczestniczyć w procesie budowania kompeten-
cji organizacji i zabezpieczenia drzewa sukcesji poprzez szkolenie 

osób nowoprzyjętych czy też doszkalanie obecnych Pracowników” 

„PDO jest integralną i składową częścią PZP i budowany jest w per-
spektywie następnych 5 lat. Należy przez to rozumieć, iż w najbliż-
szych 5 latach w GK Enea nie przewiduje się wprowadzenia in-
nych PDO poza programem komunikowanym”. 
„Program PDO 2016-2022 jest programem dobrowolnym, skiero-
wanym do całej populacji GK Enea.” 
Program ma objąć 3 grupy Pracownicze: 

1. Pracownicy , którzy nabyli lub nabędą uprawnienia emerytalne 
do 31 grudnia 2016 r.  i Pracownicy , którzy nabędą uprawnienia 
emerytalne do 31 grudnia 2017 r. 
2. Pracownicy , którzy  nabędą uprawnienia emerytalne w okresie 
od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2022 r. 
3. Pracownicy , którzy nabędą uprawnienia emerytalne po 31 grud-
nia 2022 r.( czyli wszyscy?) 
W celu omówienia PZP Zarząd Enea S.A. wyraża chęć spotkania z 
Przedstawicielami Strony Społecznej.  
Najpierw zarząd podejmuje uchwałę, przyjmuje regulaminy, a 
potem może się z nami spotkać i omówić jakie podjął decyzje!!! 
Nie tak wygląda dialog. Najpierw należałoby uzgodnić materiały 
w fazie projektowej, a dopiero później podejmować decyzje. 
No cóż w kraju, województwach, branżach  po okresie błędów i 
wypaczeń dialog powrócił w postaci Rad Dialogu Społecznego.   
W GK Enea niestety PO staremu. 
Czas na „dobrą zmianę”. 
Szczegóły otrzymanych przez nas dokumentów są wglądu w siedzi-

bach NSZZ Solidarność. 

29.12.2016 Wybory członka  
zarządu w Enea  

Operator. 
Pracownicy Enea Operatora wybierali  członka 

zarządu na wakatujące stanowisko w zarzą-
dzie Operatora. Wakat powstał po 
„podziękowaniu” za wieloletnią współpracę 
Jakubowi Kamykowi. 
Do wyborów stanęło dwóch kandydatów  

wskazanych  przez organizacje związkowe: 

1.Tadeusz Dachowski –NSZZ Solidarność Enea. 
2. Krzysztof Statucki- MZZP GK Enea. 
Wyniki wyborów na terenie Oddziału Dystrybucji Gorzów: 
Liczba uprawnionych do głosowania-546 Pracowników 
Liczba biorących udział w wyborach -328 –co stanowi 60 % 
uprawnionych do głosowania. 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 

Tadeusz Dachowski – 179 głosów,  to jest 54,6 % ważnych głosów. 
Krzysztof Statucki-103 głosy, to jest 31,4 % ważnych głosów. 
Oficjalne wyniki w całym Operatorze: 

Liczba uprawnionych do głosowania-4242 Pracowników 
Liczba biorących udział w wyborach -2530 –co stanowi 59,64 % 
uprawnionych do głosowania. 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: 
Tadeusz Dachowski – 1328 głosów,  to jest 52,5 % ważnych  
głosów. 
Krzysztof Statucki- 989 głosów, to jest 39 % ważnych głosów. 

30.12.2016 Prezydent A. Duda podpisał tzw.  
ustawę dezubekizacyjną. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał  Ustawę  obniżającą emerytury i 
renty byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL oraz 
ich rodzin. Świadczenia dla nich nie będą mogły być wyższe niż 
średnie emerytury i renty wypłacane przez ZUS. 
Ustawa obniża emerytury i renty "za służbę na rzecz totalitarnego 
państwa" od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie 1990 r. 
powstał UOP). Od 1 października 2017 r. maksymalna emerytura 
dla tych osób nie będzie mogła być wyższa niż średnie świadczenie 
w ZUS (emerytura - ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, renta ro-
dzinna - ok. 1,7 tys. zł). 
Według szacunków MSWiA obniżonych zostanie ponad 18 tys. 
emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i 
ponad 9 tys. rent rodzinnych. Informacje o przebiegu służby funk-

cjonariuszy będzie sprawdzać IPN, który informował, że dotyczy to 
ponad 240 tys. osób. 
Od decyzji obniżającej 

świadczenia będzie 

przysługiwało odwoła-

nie do sądu. 

 

Zmiany mają przy-
nieść ok. 546 mln zł. 
oszczędności rocznie. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



4.01.2017 Robocze spotkanie w Operatorze. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator 

(EO).  Prezes Andrzej Kojro złożył wszystkim życzenia noworocz-
ne, a następnie pogratulował Tadeuszowi Dachowskiemu wyboru 
do zarządu EO. 

Uczestnicy spotkania w Enea Operator 

Tematyka spotkania.: 

1.Uzgodnienie dotyczące wymiaru i rozkładu czasu pracy w 2017 
r.  Czas pracy wyniesie 1992 godziny to jest 249 dni roboczych. 
Uzgodniono, że za Święto 11 listopada (przepadające w sobotę) 
wolny będzie 13 listopada. 
2.Rrozliczenie 1 % funduszu nagród wynikającego z zapisów Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy. Pracodawca przedstawił 

analizę rozdysponowania  w/w funduszu.  Minimalna nagroda  
wyniosła 500 zł maksymalna 6,800 zł. 
 3.Rozliczenie uznaniowej części przeszeregowań z 2016 r. Na po-

przednim spotkaniu strona związkowa nie przyjęła przedstawionego 

rozliczenia, dlatego strona pracodawcy przedstawiła szczegółowszą 
analizę. Podział środków w poszczególnych komórkach organizacyj-

nych wyglądał różnie. Np. częścią uznaniową w Oddziale Dystrybu-
cji Gorzów objęto 83,14 % Pracowników ( maksymalna kwota nie 

przekroczyła 300 zł.). a w  Dyrekcji Enea Operatora- 53.77 % Pra-
cowników otrzymało podwyżki uznaniowe. 
 4.Nowa formuła spotkań ze stroną społeczną. Zarząd zaproponował 

nowe zasady, które maja obowiązywać w 2017 r. Dwa tygodnie przed 

planowanym spotkaniem, ma zostać zaproponowana tematyka spotka-

nia, do której strona społeczna będzie mogła wnieść swoje uwagi.  

5. Szkolenia w EO. Zmiany związane z przeniesieniem szkoleń do 
Enea Centrum spowodowały chaos, którego skutkiem było miedzy 
innymi brak zaświadczeń z odbytych szkoleń, oraz niewypłacenie 
należnego wynagrodzenia dla osób szkolących. Temat ten aktualnie 

badają Okręgowe Państwowe Inspekcje Pracy. Zmuszanie pracowni-
ków nie mających tego typu prac w zakresach obowiązków do 
prowadzenia szkoleń w ramach delegacji (bez prawa do nadgo-
dzin) jest obejściem obowiązującego prawa. Strona związkowa 

zaproponowała zorganizowanie osobnego spotkania poświęconego 

tylko tej tematyce. W spotkaniu powinni też uczestniczyć Pracowni-
cy zajmujący się szkoleniami  w  Enea Operator, a aktualnie pra-
cujący w Enea Centrum. Prezes S. Mirkowski   stwierdził, że w 

szkoleniach stwierdzono szereg nieprawidłowości, dlatego zlecono 
audyt, który ma dotyczyć działalności szkoleniowej w latach 2013-
2016. Awaryjnie załatwiono temat ponownych szkoleń dla kilkuset 
Pracowników, którym nie wydano zaświadczeń z odbytych szko-
leń. Zarząd podjął już działania w celu systemowego załatwienia 
tematu. Wymagać to będzie między innymi zmiany struktury or-
ganizacyjnej EO. Stosowny projekt zostanie przesłany stronie 
społecznej. Zarząd zorganizuje spotkanie poświęcone tej tematyce 13 
stycznia 2017r. 
6.Eksploatacja w Enea Operator. Wyeksploatowany sprzęt, braki 
kadrowe, nie odtwarzanie etatów osób przechodzących na emery-
turę, takie działania budzą uzasadnione obawy Osób zajmujących 
się  eksploatacją w EO. Jakie są plany zarządu związane z tą działal-

nością? Prezes M. Szymankiewicz stwierdził, że aktualnie opracowy-

wany jest materiał związany z etatyzacją w Rejonach i Oddziałach 

Dystrybucji. Zespół do tego powołany ma zakończyć pracę w mar-
cu 2017 r. i wtedy strona związkowa dowie się o planach dotyczą-
cych eksploatacji. Na pytanie czy eksploatacja zostanie w EO ?, 
M. Szymakiewicz nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. 

7.Plany restrukturyzacyjne zarządu a polityka właścicielska. Stro-

na związkowa w świetle pojawiających się publikacji oraz wypowie-
dzi polityków dotyczących powstania „Narodowego Giganta” po-
przez połączenie PGE. ENEI, Energi i Taurona nie widzi celowości 

dalszej restrukturyzacji w GK Enea.  Angażowanie sił i środków w 
programy, które wylądują w śmietniku, może być podciągnięte 
pod działania na szkodę Spółki. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 

zarząd podporządkuje się decyzji właściciela, nie zwalnia go to 
jednak od jak najlepszego zarządzania powierzoną Spółką. 
8.Program Zmiany Pokoleniowej  (PZP)  połączony z Programem 
Dobrowolnych Odejść (PDO). Mamusia (ENEA S.A.) pod koniec 

roku 2016 zaskoczyła wszystkich PZP+PDO. Rekomendacja imple-

mentacji programu  w pozostałych spółkach GK Enea okazała się 
skuteczna. Zarząd Enea Operatora mimo wcześniejszych zapew-

nień ,że nie zamierza uruchamiać kolejnych edycji PDO, ostatecznie 

przestąpił do programu. Tym sposobem wielu Pracowników oraz 

związki zawodowe  zostały wprowadzone w błąd. Czy możliwe jest 

objęciem PDO pracowników, którzy złożyli już deklaracje odejścia na 

emerytury w 2017 r.? Zarząd na ten cel stworzył rezerwę celową, 
przeanalizuje możliwość skorzystania  z niej również w/w Pracow-
ników. 

Zarząd Enea Operator 

9.Negocjacje płacowe w 2017 r. Strona związkowa podczas wcze-

śniejszych spotkań sygnalizowała już temat rozpoczęcia negocjacji 
dotyczących podwyżek płaca zasadniczych w 2017 r. Kiedy zarząd 
zamierza zaprosić stronę związkową na negocjacje? Prezes S. Mir-
kowski odpowiedział, że zaprosi związki na negocjacje, zaraz po 
zatwierdzeniu planów ekonomicznych przez Radę Nadzorczą 
ENEA S.A. Tylko ,że wtedy nie będziemy mieli czego już negocjo-
wać- wskaźnik zostanie już ustalony. Takie działania zarządu zda-

niem strony społecznej można podciągnąć pod negocjacje w złej wie-

rze. Ustalono termin spotkania płacowego na 19 stycznia 2017 r. 

10. Premia roczna za 2016 r. Strona związkowa zasugerowała 

(wzorem lat ubiegłych ) wypłatę premii jeszcze w styczniu 2017 r. 
Zdaniem zarządu rozmowa na ten temat jest przedwczesna, nie 
wypłacono jeszcze wynagrodzeń za grudzień 2016 r. 

4.01.2017 Poseł J. Porwich  
do M.Kowalika  

ws sytuacji w   BOK-ach 
Poseł Jarosław Porwich zwrócił się do 

Prezesa Ene S.A. Mirosława Kowalika 

o wyjaśnienie sytuacji panującej w 

Biurach Obsługi Klienta (BOK) . W 

piśmie między innymi poinformo-

wał ,że w trakcie wypełniania przeze 

mnie obowiązków wynikających z mandatu posła Rzeczypospolitej 

Polskiej spotykam się z licznymi interwencjami obywatelskimi doty-

czącymi funkcjonowania Enea BOK-ów. Kilometrowe kolejki brak 

możliwości zapłaty za energię elektryczną to zdaniem Pana Posła 

główne problemy z jakim borykają się klienci Enea.  

„W województwie lubuskim jeszcze parę lat temu można było ich 

dokonać w istniejących Posterunkach Energetycznych i licznych 

Biurach Obsługi Klienta. Dzisiaj te pierwsze zlikwidowano, nato-

miast punkty kasowe w BOK zamknięto  Osoby chcące fizycznie 

uiścić opłatę za energię elektryczną (w tym wszelkiego rodzaju zale-

głości) odsyłane są do urzędów pocztowych i banków, które od opłaty 

głównej naliczają stosowną prowizję”. 

J. Porwich poprosił o przedstawienie informacji o planach lub  
podjętych działaniach mających na celu unormowanie tej  
aspołecznej sytuacji. 
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9.01.2017 Nadzwyczajne posiedzenie  
KK NSZZ Solidarność 

Ostatnie wydarzenia z Naszym Kraju były powodem zwołania nad-

zwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) 

w Gdańsku.  

Członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 
Po burzliwych obradach KK przyjęła stanowisko z, którego można 

między innymi dowiedzieć się ,że: 

Jeżeli opozycja będzie kontynuować naruszanie zasad demokratyczne-

go państwa, zareagujemy. Możliwość porozumienia się głównych 
sił parlamentarnych powoduje, że należy w tym momencie po-
wstrzymać się od czynnych działań. - Trzeba dać szansę na powrót 

do normalności.  

Narracja opozycji, która sama nazywa siebie opozycją totalną, ma na 
celu stworzenie wrażenia totalnego chaosu w kraju. Metoda ta 

obliczona jest na wywołanie konfrontacji społecznej, paraliżu pań-
stwa, a w konsekwencji na przejęcie władzy. Ten sposób działania 

niemający nic wspólnego z demokracją i niszczący kulturę polityczną, 
niezbędną do funkcjonowania demokratycznych instytucji, nie może 

być akceptowany.  

Zdaniem Związku źródłem takich działań jest zakwestionowanie 
przez część opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej wyni-
ków ostatnich wyborów, co w istocie jest opozycją wobec społe-
czeństwa, które takiego wyboru dokonało.  NSZZ „Solidarność” 

apeluje o uszanowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zaprzestanie 
totalnej opozycji wobec decyzji polskiego społeczeństwa wyrażonej 
przy urnach wyborczych 
Kończąc swoje stanowisko KK zastrzega, że dalsze naruszanie zasad 
demokratycznego państwa prawa przez tzw. totalną opozycję, 
zmierzającą do paraliżu funkcjonowania państwa spotka się ze 
zdecydowaną reakcją „Solidarności”. 
Pełna treść stanowiska dostępna na naszej stronie. 

10.01.2017 Pożegnaliśmy  
Longina Komołowskiego 

30 grudnia 2016 r. w Warszawie zmarł Lon-
gin Komołowski, wieloletni działacz 
"Solidarności", wicepremier i minister pracy, 
poseł na Sejm RP. W "Solidarności" był od 

początku. W 1981 należał do grupy roboczej 

opracowującej projekty ustaw o samorządzie 
pracowniczym i przedsiębiorstwie państwo-

wym. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował pod-
ziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie. W latach 1988–1989 

współtworzył Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny 

„Solidarności”. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez 

organy bezpieczeństwa. W 1989 został przewodniczącym KZ w 

Stoczni Szczecińskiej oraz wiceprzewodniczącym ZR Szczecińskiego. 

W latach 1990–1997 pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu 
Regionu Pomorza Zachodniego, członka prezydium KK oraz 
członka Komisji Krajowej. W 1994 zasiadł w Komisji Trójstronnej 

do spraw Społeczno-Gospodarczych, poseł na Sejm III i VI kaden-
cji, minister pracy w latach 1997- 2001, wiceprezes Rady Ministrów 

w rządzie Jerzego Buzka. Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpij-
skiego, od 2010 prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Czło-
nek Zarządu Enea Operator  od XI 2007 do II 2008 r. Był też me-
diatorem, mediował między innymi w sporach zbiorowych w GK 
Enea. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski, 

Krzyżem Wolności i Solidarności oraz odznaczeniem kościelnym 
Ordynariatu Polowego WP Milito Pro Christo. 

31.07.2015 Poznań Enea Serwis - Mediacje z udziałem L. Komołowskiego 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 stycznia 2017 r. w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie, wcześniej  7 i 8 stycznia 2017 
odbyły się msze żałobne zostały odprawione w Kołbaskowie i 
Szczecinie. 

W ostatnim pożegnaniu Komołowskiego wzięła udział rodzina, 
Prezydent Andrzej Duda, Przewodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ Solidarność Piotr Duda, delegacje NSZZ Solidarność z całej 
Polski , przyjaciele i znajomi. Pogrzeb miał charakter państwowy. 
Mszę pogrzebową odprawił Metropolita Warszawski Kardynał Kazi-
mierz Nycz. Homilię wygłosił biskup Wiesław Lechowicz, delegat 

Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji 

Polskiej. Na zakończenie Eucharystii głos zabrali przedstawiciele 

władz państwowych oraz przyjaciele zmarłego. Poseł Henryk Kowal-

czyk przeczytał list kondolencyjny od premier Beaty Szydło. Głos 
zabrał m.in. Piotr Duda. Przewodniczący NSZZ Solidarność zauwa-

żył, że podczas uroczystości wielokrotnie padało słowo 
"Solidarność".  „Dzisiaj jest tutaj ta Solidarność, którą tak ukocha-

łeś, która towarzyszyła ci przez całe twoje życie zawodowe, której 

nigdy nie opuściłeś, której nigdy nie zdradziłeś! Zawsze w klapie 

miałeś znaczek Solidarności. Byłeś z niego dumny. Chciałem ci w 

imieniu NSZZ Solidarność podziękować”.  
Wspomniał również, że do końca życia Longinowi Komołowskiemu 
leżał na sercu los bliźnich. Widać to było nawet w ostatnim czasie, 

chociażby podczas negocjacji w sprawie kryzysu w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej, w których obaj brali udział. - Gdy przyjechałem 

do siedziby spółki widziałem twoje zatroskane oczy, jak zawsze z 

uporem dążyłeś do wypracowania kompromisu - zaznaczył przewod-

niczący Solidarności dziękując zmarłemu za wieloletnią przyjaźń - 
Byłeś dla mnie wielkim mentorem - dodał. 
 L. Komołowski Spoczął w Panteonie Wielkich Polaków w Świąty-
ni Opatrzności Bożej w Warszawie , obok kwatery księży Zdzisła-
wa Peszkowskiego i Jana Twardowskiego.  
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12.01.2017 Rozmowy o działalności  
socjalnej w 2017r. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie 
zasad Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w 2017 r. Spotkanie 

rozpoczęli przedstawiciele firmy Benefit System. Przedstawiono ofer-
tę kart sportowych Multi Sport. Oferta jest atrakcyjna dla Pracowni-

ków lubiących aktywny wypoczynek i mieszkających w dużych aglo-

meracjach (dostęp do obiektów sportowych). Stroną ewentualnej umo-

wy z Benefit System byłaby Enea, dlatego strona pracodawcy rozpro-

paguje ten temat, i wysąduje ile osób byłoby zainteresowanych za-
kupem kart Multi Sport ( średnie dofinansowanie do karty wyno-
siłoby 30 zł. miesięcznie). 

Uczestnicy spotkania w sprawie Wspólnej Działalności Socjalnej  

Niestety oferta firmy Benefit System stała się pretekstem do zapropo-
nowania kolejnej nowej propozycji WDS, która zamiast zbliżać 

nas do zawarcia kompromisu, cofnęła nas do początku negocjacji. 
Burzliwa dyskusja nie przyniosła spodziewanych efektów. Jedyne co 
udało się uzgodnić, to termin następnego spotkania (26.01.2017 r.) 
Później termin spotkania strona pracodawcy  zmieniła termin na 

2.02.2017 r. 

                 12.01.2017 Oferta PZU -dodatkowe  
pakiety zdrowotne.  

1.Przedstawiciele firmy PZU kontynuując współpracę z GK Enea 
przedstawili ofertę dodatkowych pakietów medycznych realizowa-
nych w ramach Klubu PZU Pomoc w Życiu. „Klubowiczem” może 

zostać każdy Pracownik GK Enea objęty grupowym ubezpieczeniem z 

PZU, który dodatkowo opłaci jeden z trzech pakietów :1. Komfort 
(dostęp do 25 specjalistów ), 2.Komfort Plus (dostęp do 30 specja-
listów ), 3. Optimum (dostęp do 35 specjalistów ). W każdym z 
tych pakietów można skorzystać z dodatkowych badań specjali-
stycznych. Członek klubu może też dostać 10 % zniżki lojalnościo-
we w ubezpieczeniach w PZU( samochód, mieszkanie itp.). Przed-

stawiono ofertę cenową pakietów, która będzie obowiązywała pod 

warunkiem przystąpienia do klubu co najmniej 1500 osób. Firma 

PZU jest zainteresowana jak najszybszym sfinalizowaniem rozmów w 

tym temacie.  

Uczestnicy spotkania z przedstawicielami PZU 
2.PZU Zdrowie –pakiet Standard. Strona związkowa zgłosiła szereg 

uwag do funkcjonującego programu dotyczącego medycyny pracy i 
pakietu Standard ( dostęp do 16 specjalistów). Ograniczenie ba-
dań profilaktycznych wykonywanych w ramach badań okreso-
wych.  W odpowiedzi usłyszeliśmy , że w standardzie są dwa bada-
nia (OB. morfologia). O ewentualnym rozszerzeniu zakresu badań 
decyduje Lekarz Medycyny Pracy. Pojawiły się też uwagi dotyczące 

skierowań na rehabilitację , badań dodatkowych i recept wysta-

wianych przez lekarzy współpracujących z PZU. Większość z nich 
jest pełnopłatna. Przedstawiciele PZU poinformowali, że oferta PZU 
Zdrowie oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej, i z ty wią-
żą się określone procedury związane z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ). Większość lekarzy specjalistów ma podpisane kon-
trakty z NFZ i  może wystawiać recepty zniżkowe.  

16.01.2016 Płacówka w Enea S.A.  
W dniu 16 stycznia 2017r odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył 

wiceprezes Zarządu Enea S.A. ds. finan-
sowych Mikołaj  Franzkowiak oraz 

przedstawiciele działających w Enea S.A. 

związków zawodowych. Miało ono doty-
czyć założeń budżetu Enea S.A. na rok 
2017, związki zawodowe 
w szczególności spodziewały się infor-
macji na temat perspektywy płacowej 
na bieżący rok. 
Jeszcze przed spotkaniem zaznaczono, że 
nie są to negocjacje płacowe. I faktycznie, tematem było wszystko, 
poza perspektywą płacową na rok 2017. Nie padły żadne propozy-
cje kwotowe czy procentowe. Właściwie spotkanie ze strony Zarządu 

Enea S.A. służyło chyba głównie przedstawieniu, jakie to ciężkie wy-

zwania czekają grupę w roku 2017 i przekonanie związków zawodo-

wych, że wobec wielkości tych wyzwań nie mogą liczyć na zbyt wiele 

dla zwykłych pracowników Enea S.A. Dla zwykłych, ponieważ dla 

np. dyrektorów i dyrektorów pionów (szczególnie tych ostatnich 

namnożyło się w Enea S.A. w sposób nie do końca zrozumiały) zaw-

sze kilkadziesiąt tysięcy nagrody "na głowę" za zrealizowanie "celów" 

rok w rok od latu paru się znajduje, w każdym bądź razie za rok 2016 

się znalazło. Poza ZUZP i poza uzgodnieniami ze stroną społecz-

ną. Nadmienić należy, że ta niesamowita szczodrość Zarządu 

Enea S.A. nie bierze pod uwagę nawet np. doprowadzenia do kryzysu 

szkoleniowego w Enea Operator. Za takie pieniądze można zrobić 
wszystko i napisać każdy, choćby najbardziej kłamliwy paszkwil... 
No więc musimy borykać się z remontami linii kolejowych, remonto-

wać bloki energetyczne, przeżyć obniżenie taryfy G... Należy nadmie-

nić, że do podobnej retoryki już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Przed 

negocjacjami sytuacja GK Enea przedstawiana jest nam w barwach 

bliższych czerni, po negocjacjach okazuje się, że nasi managerowie to 

geniusze i złote dzieci i finanse GK Enea to marzenie inwestorów. 

Taka taktyka negocjacyjna, nawet to jesteśmy w stanie zrozumieć 
i uszanować. Problem w tym, że zdarzają się już sytuacje, kie-
dy pracownicy odchodzą, ponieważ otrzymują oferty pracy poza 
GK Enea, gdzie pensja netto ("na rękę") jest wyższa niż z łaską 
wypłacana w spółce GK Enea wysokość pensji liczona... brutto. 
Poza tym spotkanie przebiegło już rytualnie, zgłoszono wciąż te same, 

wciąż nierozwiązane problemy w Enea Centrum. Rytualnie prawdopo-

dobnie nie zrobi to żadnego wrażenia na Zarządzie Enea S.A. Wyrażo-

ne zostało niezadowolenie ze sposobu wdrożenia programu "Luka 
pokoleniowa", który został opracowany i ogłoszony bez żadnych 
konsultacji ze stroną społeczną. 
Z ciekawszych akcentów należy na pewno odnotować: 
"niezobowiązujące" zapytanie o stosunek do pomysłu rezygnacji 
z uprawnień zawartych w ZUZP Enea (wszystkich albo chociaż 
niektórych) w zamian za jakieś ulotne gratyfikacje finansowe dla 
pracowników. Pomysł został jednoznacznie i stanowczo odrzucony 
przez stronę społeczną. Nasuwa się tutaj pytanie, czy pomysł ten ma 

związek z tym, że pewna organizacja z okolic zarządu Enea S.A., 

(niezbyt liczna), koniecznie chce stać się stroną ZUZP Enea, obejmu-

jącego parę tysięcy pracowników? Do tego między innymi służą prze-

cież żółte organizacje. Jak jest tak jest, a życie na pewno pokaże co 

i jak. Ustalono termin następnego spotkania 24  stycznia 2017 roku. 

17.01.2017 Szkolenia w Operatorze -
zniszczyć, przejąć, zwolnić? 

Dnia 5 stycznia 2017r otrzymaliśmy od Zarządu 

Enea Operator pismo informujące o planach zmian 
w zakresie organizacji szkoleń w dziedzinie BHP 
oraz PPN dla pracowników spółki. Odnosimy się do tych planów. 

Pierwszym ciosem dla szkoleń PPN oraz BHP przeznaczonych dla 
pracowników Enea Operator było przeniesienie grupy osób, które 
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zajmowały się tym obszarem w Enea Operator do spółki 
Enea Centrum. Odbyło się to przy ostrym i jak czas pokazał uzasad-

nionym sprzeciwie związków zawodowych. 

Kolejnymi ciosami była likwidacja następnych placówek oświato-
wych funkcjonujących w GK Enea, a było ich w szczytowym mo-

mencie 4. Ostatnia zniknęła już pod "nowymi" rządami, na początku 

roku 2016. 

Ostatecznym ciosem był dość dziwny pomysł przejęcia ciężaru 
szkoleń pracowników Enea Operator przez spółkę zarządzającą 

GK Enea czyli Enea S.A. Brak wymaganych prawem uprawnień do 

wystawiania zaświadczeń o przeszkoleniach, zarządzanie całym pro-

cesem przez ludzi z Enea S.A. nie posiadających jak dziś widać kom-

petencji wystarczających do tego, aby takie uprawnienia uzyskać, brak 

w GK Enea jakiejkolwiek placówki oświatowej - to wszystko musiało 
poskutkować katastrofą. 
Dziś cała energia osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy kie-
runkowana jest na przerzucenie swoich win na innych, a ich dzia-
łania powodują dalszą degenerację obszaru szkoleń. Pracownicy 
posiadający wiedzę niezbędną do organizacji szkoleń jak też 
i wykładowcy są szykanowani, traktowani jak niepożądany 
i potencjalnie niebezpieczny element. Pierwsze spotkanie, jakie mia-

ło się w tej sprawie odbyć z Zarządem Enea Operator, zostało odwoła-

ne z przyczyn obiektywnych, ale terminu następnego wciąż nie zna-

my. Poznaliśmy za to zarys planów dotyczących zmian w organizacji 

szkoleń Enea Operator.  

Źródło- KM NSZZ Solidarność Enea. 

17.01.2017 Obradował ZR Gorzów  
NSZZ Solidarność. 

Na pierwszym w 2017 r. posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzow-

skiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność (ZRG) 
    Członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność 
Tematyka obrad. 

1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG-
28.11.2016 r. 
2.Relacja z nadzwyczajnego zebrania Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność-9.01.2017 Gdańsk. Dyskutowano nad decyzjami władz 

krajowych oraz sytuacji w kraju. 

3.Zmiany w przepisach prawa pracy w 2017r. Mecenas Anna 
Forstner-Kluj przedstawiła nowe regulacje prawne jakie będą obo-

wiązywały w 2017 r. 

4.Ochody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego oraz pacyfi-
kacji ZM URSUS w Gorzowie. Omówiono udział władz regional-

nych związku w tych wydarzeniach-wskazana większa aktywność. 
5.Nagroda „Feniks” za działalność w 2016 r. Do następnego posie-
dzenia ZRG (7 marzec 2017 r.) można zgłaszać wnioski o przyzna-

nie tego wyróżnienia dla wyróżniających związkowców oraz osób 

zasłużonych dla NSZZ Solidarność.  
6.Sytuacja w Szpitalu Psychiatrycznym w Międzyrzeczu. Braki 

kadrowe, niskie wynagrodzenia, próby zawieszenia odpisu na Zakła-

dowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, budzą uzasadniony  niepokój 
pracowników o przyszłość szpitala. 

Po zakończeniu roboczej części spotkania odbyło się tradycyjne spo-
tkanie świąteczno-noworoczne (zdjęcie powyżej).  W spotkaniu 

oprócz ZRG uczestniczył Kapelan Gorzowskiej Solidarności Ks. 
Andrzej Szkudlarek oraz członkowie Koła Emerytów i Rencistów. 
Jak zwykle prze takich spotkaniach był opłatek, życzenia, kolęda oraz 

miła i sympatyczna atmosfera. 

19.01.2017 Robocze spotkanie w Enea Centrum. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Cen-
trum (EC). Spotkanie rozpoczęło się od życzeń noworocznych złożo-

nych przez Prezesa Krzysztofa Kierzkowskiego. Tematyka spotkania:  

1. Umowy śmieciowe –zatrudnianie przez Agencje Pracy Tymczaso-

wej(APT). Pracodawca poinformował, że już 80 osobom zatrud-
nianym przez APT zaproponowano umowy o pracę z Enea Cen-
trum. Jednak jeszcze ok 400 osób zatrudnionych jest przez APT. 
Strona związkowa poinformowała, że likwidacja umów śmieciowych 

przebiega zbyt wolno, a ponadto pracodawca kolejny raz łamie pra-
wo, zamiast uzgodnień w temacie zatrudnienia przez APT dostali-
śmy tylko informację ( uzgodnienie wymagane jest w przypadku 
zatrudniania przez APT powyżej 6 miesięcy). 

Uczestnicy spotkania w Enea Centrum 

2.Rekrutacje wewnętrzne. Prowadzone rekrutacje łamią zasady 
zawarte w procedurze ZL1. Mimo, że zgłaszają się osoby z GK Enea 

nie rozpatruje się ich, a następnie ogłasza się rekrutacje zewnętrzne. 

Pracodawca stwierdził, że są to pojedyncze przypadki i nie widzi 
konieczności dyskutowania o nich na ogólnym zebraniu.  
3.Bezpieczeństwo pracy w BOK-ach. Strona związkowa zapropono-

wała zatrudnienie Pracowników Ochrony we wszystkich BOK-ach 
w dużych miastach, oraz ustawienie przegród odgradzających 
klientów od Naszych Pracowników. Pracodawca nie widzi takiej 

potrzeby, docelowo we wszystkich BOK-ach ma zostać zainstalo-
wany monitoring i przyciski napadowe. 
4.Nowy Regulamin Pracy (RP). Przedstawiono główne założenia 

nowego RP. Ma on wpłynąć między innymi na skrócenie czasu ocze-

kiwania klienta do 30 min. Zdaniem strony związkowej wiele zapi-
sów jest nie do przyjęcia, między innymi praca zmianowa i praca 
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w dni wolne. Pracodawca próbował uzasadnić, że te zmiany mają 
dotyczyć Call Center i BOK-ów usytuowanych w hipermarketach. 

Rozmowy na temat nowego RP będą kontynuowane 9 lutego 2017  
5.BOK-i czy punkty sprzedaży produktów Enea. Kolejne kwartal-
ne konkursy sprzedażowe, oraz nakładane limity powodują pogor-
szenie i wydłużenie czasu obsługi klientów. Wizyty „tajemniczego 
klienta” nie wpływają na poprawę pracy BOK-ów.  Coraz bardziej 

przypomina to pracę akordową. Pracodawca nie zrezygnuje z ta-
kiej polityki, w ten sposób wypracowywane są środki na zamianę 
umów śmieciowych w umowy o pracę. 
6.Kontrola Głównej Inspekcji Pracy. Strona związkowa poprosiła o 
udostępnienie protokołu pokontrolnego. Zarząd rozpatrzy taką 
możliwość. 
7.Rozliczenie 1 % funduszu nagród. Strona związkowa zgodnie z 

zapisami ZUZP poprosiła o przedstawiła rozliczenia tego funduszu, 
oraz uzasadnienia kryteriów jakimi kierował się pracodawca przy 
rozdzielaniu nagród.  
8.Nadgodziny-nowe zasady rozliczania? Mail: „Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 r. praca w godzinach nadliczbo-

wych jest możliwa wyłącznie za wcześniejszą zgodą lub poleceniem 

przełożonego potwierdzonymi (w formie pisemnej lub elektronicznej) 
przez Dyrektora Departamentu, w którym Państwo pracują. W jed-

nostkach bezpośrednio podległych pod Zarząd wymagana jest akcep-

tacja Członka Zarządu. W przypadku uzyskania zgody na pracę w 

godzinach nadliczbowych godziny prosimy ewidencjonować jako „do 

odbioru” i na bieżąco wnioskować o ich odbiór zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Spółce.” Przełożeni nawiązując do tego maila 

proponują odbiór nadgodzin z inicjatywy Pracownika czyli 1/1 , jest 
to łamanie zapisów Kodeksu Pracy i ZUZP. Jak mają się zachowy-

wać Koordynatorzy/Kierownicy Biur/Dyrektorzy Pionów którzy 
otrzymali od klienta/biznesu zlecenie na wykonanie pilnych prac, 
a pracownicy za 5 minut wychodzą do domu. Czy „kadra” ma zgo-

dę zarządu na zlekceważenie potrzeb klienta, jeśli nie ma zgody na 

pracę w nadgodzinach z powodów czysto technicznych (wnioskuje o 
nadgodziny Koordynator – potem kierownik – dyrektor Pionu 
jeśli występuje i na końcu Dyrektor Departamentu, który jest w 
tym czasie na spotkaniu). W odpowiedzi usłyszeliśmy, że menage-
rowie mają „domniemaną zgodę” i muszą zacząć myśleć. Do Pra-

cowników zostanie wysłany kolejny mail wyjaśniający zaistniałą 
sytuację. 
9.Zwolnienia chorobowe. Zdaniem pracodawcy  duża absencja cho-

robowa generuje dodatkowe problemy. Podkreśliliśmy, że duża 
liczba zwolnień lekarskich (w tym też od psychiatry) wynika z 
atmosfery panującej  w Enea Centrum. 
10.Premia roczna za 2016 r. Poinformowano nas, że wypłata premii 
nastąpi w drugiej połowie lutego 2017 r. 
11.Wsparcie działań zarządu. Pracodawca poinformował nas, że 

nowa kultura organizacyjna oraz nowy styl zarzadzania wymagają  
współdziałania i wsparcia wszystkich Pracowników EC. Nas też 
poproszono o wsparcie  tych działań oraz tylko konstruktywną 
krytykę.  

19.01.2017 Rozmowy płacowe w Operatorze. 
W Poznaniu rozpoczęto rozmowy dotyczące ustalenia polityki 
płacowej w Enea Operator w 2017 r. Strona związkowa przedstawiła 

swoje oczekiwania-podwyżka płacy zasadniczej o 300 zł. plus do-
datkowa kwota na wyrównywanie dysproporcji płacowych. Wyne-
gocjowana kwota miałaby trafić do budżetów Oddziałów Dystry-
bucji proporcjonalnie do liczby etatów. Podkreślono, że funkcjonu-

jemy na runku konkurencyjnym, który staje się runkiem Pracownika. 

Obserwujemy odpływ fachowej kadry, Enea nie jest już atrakcyjnym 

pracodawcą pod względem finansowym.  

Przedstawiciele Strony Społecznej w Enea Operator 

Strona pracodawcy przeanalizuje propozycję strony związkowej.  
Na dzień dzisiejszy widzi możliwość indeksacji wynagrodzeń o sto-
pień inflacji -2,5 %.  Premia roczna za 2016 r. Pracodawca zasuge-

rował wypłatę w drugiej połowie lutego 2017 r. Strona związkowa 

zaproponowała wypłatę premii razem z wynagrodzeniem za sty-
czeń-niższe koszty-jeden przelew. 
Inne tematy poruszane na spotkaniu: 

1.Szkolenia –spotkanie w tym temacie miało się odbyć 13 lutego Stro-

na pracodawcy odwołała spotkanie, nie podając nowego terminu. No-
wy termin zostanie zaproponowany w terminie późniejszym. 
2.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP)  – kolejna 4 edycja Progra-
mu Dobrowolnych Odejść (PDO) Wielu Pracowników oraz związ-
ki zawodowe  zostały wprowadzone w błąd.  Trwa analiza możli-
wości rozszerzenia osób , które mogłyby skorzystać z PDO.  
3. 10 rocznica powstania Enea Operatora. Strona związkowa zapro-

ponowała uruchomienie nowego wyróżnienia „Zasłużony dla Enea 
Operator” oraz zwiększenie w tym roku limitu odznaczeń 
„Zasłużony dla Grupy Kapitałowej Enea”. 

20.01.2017 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea 

W Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2017 r. posiedzeniu spotkali się 
członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea 

(KM). Tematyka zebrania: 

1.Odczytano i  przyjęto protokoły z ostatnich dwóch zebrań  KM.

(17.11.2016 Pieczyska i 6.12.2016 Poznań). 
2.Sprawozdanie z działalności Prezydium. Omówiono między inny-

mi spotkania w ramach Krajowej Sekcji Energetyków oraz nadzwy-
czajne posiedzenie Komisji Krajowej. 
3.Członek Zarządu w Enea  Operator  (EO) wybierany przez Pra-
cowników. Podsumowano akcję  wyborczą, Tadeusz Dachowski 
zyskał zaufanie Pracowników uzyskał 1328 głosów,  to jest 52,5 % 
ważnych głosów. Czekamy na uznanie decyzji Pracowników i powo-
łanie Tadeusza do Zarządu Enea Operatora. Dokonano wyboru 
naszego przedstawiciela, który zastąpi Tadeusza w Radzie Nad-
zorczej EO. Omówiono działania podejmowane w celu przywrócenia 
do pracy Jakuba Kamyka. 
4. Wybory władz w Enea Serwis (ES). Wytypowano naszych przed-

stawicieli, którzy wystartują w wyborach do Rady Nadzorczej i 
Zarządu. Desygnowano przedstawicieli do Głównej i Okręgowych 

Komisji Wyborczych w ES.  

5.Szkolenia w GK Enea. Szeroko omówiono nieprawidłowości jakie 

wystąpiły po przekazaniu szkoleń do Enea Centrum. Podejmowane 
prowizoryczne działania, nie załatwiają systemowo tematu szko-
leń. KM przyjęła treść pisma w tej sprawie adresowanego do Zarządu 

Enea S.A.  

6.Sprawy płacowe. Omówiono działania mające na celu przyśpiesze-
nie wypłaty premii rocznej, oraz przygotowania do  negocjacji 
płacowych w spółach GK Enea. 
7. Eksploatacja w Enea Operator.  Na ostatnim spotkaniu z Zarzą-
dem EO można było się dowiedzieć, że rozważana jest możliwość 
przekazania  szeroko rozumianej eksploatacji do Enea Serwis. KM 

zdecydowanie sprzeciwia się takim działaniom i dołoży wszelkich 

starań, sił i środków żeby nie dopuścić  do takiego działania. Przyjęto 

stanowisko KM w tym temacie.  

8.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP) – kolejna 4 edycja Pro-
gramu Dobrowolnych Odejść (PDO). Zarząd EO mimo wcześniej-

szych zapewnień ,że nie zamierza uruchamiać kolejnych edycji PDO, 

ostatecznie przestąpił do PZP. Tym sposobem wielu Pracowników 
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oraz związki zawodowe  zostały wprowadzone w błąd. Podjęto 
działania w celu objęcia  PDO pracowników, którzy  w 2016 r. 
złożyli  deklaracje odejścia na emerytury w 2017 r. 
9. Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w 2017 r. Relacja z do-

tychczasowego przebiegu negocjacji, oraz ich efektów, a właściwie 

ich brak. 

Komisja Międzyzakładowa podczas obrad w Gorzowie Wlkp. 

10.Umowy śmieciowe w GK Enea –kontynuacja. Omówiono kore-

spondencję z Enea Centrum dotyczącą tego tematu. Dalej będziemy 

walczyć z tą patologią. 
11. Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) , współpraca z PZU 
Zdrowie. Omówiono nowe oferty z firm PZU i AVIVA w ramach 

PPE. Decyzja o ewentualnej zmianie firmy prowadzącej PPE może 
nastąpić tylko w przypadku przedstawienia lepszej od  dotychcza-
sowej oferty. PZU Zdrowie - pojawiły się  uwagi dotyczące  medy-
cyny pracy, wystawiania pełnopłatnych recept oraz braku możliwo-

ści wystawiania zwolnień lekarskich przez lekarzy specjalistów 

współpracujących z PZU.  

12.Sytuacja w spółkach GK Enea. Niestety mimo zapewnień zarzą-
du EC sytuacja w spółce nadal daleka jest od satysfakcjonującej.  
13. Sprawy różne wolne wnioski. Omówiono temat niewłaściwego 
naliczania taryfy pracowniczej oraz sposoby rozliczania  kosztów 
związkowych.  

20.01.2017 Enea, Energa, PGE i PGNiG objęły 
akcje Polimeksu-Mostostal  

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-
Mostostal po spełnieniu przez spółkę warunków zawieszających, 
sformułowanych w umowie inwestycyjnej z 18 stycznia 2017 r.  
Polimex-Mostostal posiada największy, ponad 23-proc. udział w 
realizacji kluczowych projektów w segmencie energetyki konwen-
cjonalnej. Dzięki temu spółka obecna jest w konsorcjach wykonaw-

czych największych inwestycji energetycznych w Polsce, których 

łączny budżet to ok. 30 mld zł. 
Objęcie przez grupy energetyczne akcji w Polimex-Mostostal to in-
westycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski. Jest ona szczególnie istotna w obliczu wysokiego 

poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych i konieczności stop-

niowego wyłączania z eksploatacji przestarzałych bloków energetycz-

nych, a także przewidywanego dalszego wzrostu krajowego zapotrze-

bowania na energię elektryczną. 
Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły łącznie 150 mln, 
czyli po 37,5 mln akcji Polimeksu-Mostostal w ramach planowanego 

podwyższenia kapitału. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 
zł. W wyniku dokapitalizowania i odkupu pakietu akcji SPV Operator 

inwestorzy objęli łącznie 65,9 proc. akcji . 

24.01.2017 Enea sponsorem siatkarek PTPS Piła i 
sekcji koszykówki Astorii Bydgoszcz 

Enea została sponsorem tytularnym grającego w siatkarskiej ekstra-
klasie klubu Enea PTPS Piła. (zdjęcie powyżej). W sobotę 21.01.2017 

r., przed zwycięskim meczem pilskiej drużyny siatkarek z Legionovią 
Legionowo, wraz z przedstawicielami Pilskiego Towarzystwa Piłki 

Siatkowej oficjalnie ogłosiliśmy rozpoczęcie rocznej współpracy. 
PTPS Piła to jeden z bardziej utytułowanych żeńskich klubów 
siatkarskich w Polsce. Na swoim koncie ma cztery złote, trzy srebrne 

i dwa brązowe medale mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet. 

Czterokrotnie sięgał po Puchar Polski, raz zdobył Superpuchar 
Polski. Pilskie siatkarki, jako jedyna polska drużyna samodzielnie 
zakwalifikowały się do finału Pucharu Europy Mistrzyń Krajo-
wych. 

Enea sponsorem tytularnym Astorii Bydgoszcz.18 stycznia Enea 
podpisała roczną umowę z Astorią Bydgoszcz. Zostaliśmy sponso-
rem tytularnym tego pierwszoligowego klubu koszykarskiego. 
Klub Astoria Bydgoszcz na koszykarskiej mapie Polski istnieje od 
1924 r. Obecnie występuje w rozgrywkach pierwszej ligi. Prowadzi 

także grupy młodzieżowe we wszystkich kategoriach wiekowych. Od 
18 stycznia wszystkie drużyny sekcji koszykówki reprezentujące 
Astorię występują pod nazwą Enea Astoria Bydgoszcz. 

24.01.2017 Rozmowy  
płacowe w Enea S.A. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy 

płacowe w Enea S.A.  Zarząd reprezen-

tował Mikołaj Franzkowiak, towa-
rzyszyli mu dyr. Ewa Skrzyńska, 
Agata Janusz, oraz Janusz Klepas. 

Związki zawodowe zaproponowały 

kwotę średniej podwyżki taką samą jak w Enea Operator: 300zł. 
Prezes Franzkowiak oznajmił, że jest gotów podwyższyć płace o 55zł 
brutto, ale od lipca 2017 r. (najlepiej uznaniowo) Dodatkowo zao-
ferował 250zł jednorazowej premii „na Wielkanoc”. Na tym roz-

mowy płacowe stanęły, następne spotkanie już w czwartek 

26 stycznia 2017r. 
Inne sprawy poruszane na zebraniu: 

1. Posiedzenia zespołu ds. ZUZP. Pracodawca chce poszerzyć skład 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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zespołu o przedstawicieli związku Synergia. NSZZ Solidarność nie 

wyraża na to zgody. 

2.Premia roczna- prezes Franzkowiak zgłosił uwagi do naszej rela-

cji z ostatniego spotkania. Nagroda roczna za rok 2016 ma zostać 
wypłacona w drugiej połowie lutego, a nie jak poinformowaliśmy 
w pierwszej. Faktycznie, była to z naszej strony niezamierzona 
pomyłka .Według  prezesa Franzkowiaka zabrakło też informacji, że 
pomysł „wykupu” niektórych zapisów ZUZP korzystnych dla 
pracowników wziął się stąd, że taką operację przeprowadził fran-
cuski właściciel po przejęciu Elektrowni Ostrołęka. Nie wiemy co 

to zmienia, ale niniejszym  przekazujemy tą informację. 
3.Pomówienia o współpracę z zarządem Enea S.A. Jedna z organi-

zacji związkowych zaatakowała nas, że pomawiamy ich o współpra-
cę z Zarządem Enea S.A. Wobec śmieszności tej wypowiedzi zwró-

ciliśmy im uwagę, że w kwestii pomówień to powinien milczeć 
i ewentualnie pokryć się czerwienią, a właściwie to wręcz purpurą. 

25.01.2017 PZU zdrowie medycyna 
pracy –dodatkowe pakiety PZU 

W  świetlicy Oddziału Dystrybucji  Gorzów 

Wlkp.  odbyło się spotkanie z przedstawicielką 
firmy PZU –Małgorzatą Jaworską. Tematem spo-

tkania było podsumowanie dotychczasowej współ-
pracy z firmą PZU  w ramach pakietu PZU Zdro-
wie  oraz prezentacja programów Komfort , 
Komfort plus i Optimum  skierowanych dla pra-

cowników Grupy Kapitałowej  w ramach dodatkowych pakietów ofe-

rowanych przez „PZU Pomoc w Życiu”. 

Niestety doświadczenia z współpracy w ramach programu PZU 
Zdrowie nie napawają optymizmem. Zgłoszono szereg uwag doty-

czących obniżenia standardów realizowanych w ramach medycyny 
pracy. Dostęp do lekarzy specjalistów nie załatwia tematu. Recep-
ty , skierowania na rehabilitację, dodatkowe badania specjali-
styczne nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Pisma z uwagami kierowane  do PZU pozostają bez odpowiedzi, źle  
to rokuje ewentualnej dalszej współpracy. 

26.01.2017 Kontynuacja 
rozmów  

płacowych w Enea S.A. 
W Poznaniu kontynuowano  roz-

mowy płacowe z Zarządem 

Enea S.A., który reprezentowany 

był przez wiceprezesa ds. finansowych Mikołaja Franzkowiaka. 
Rozmowy o tyle ważne, że należy się spodziewać iż będą znacząco 
rzutować na politykę płacową na rok 2017 w pozostałych spółkach 
GK Enea.Mimo zbliżenia stanowisk nie osiągnięto ostatecznego 
porozumienia. Ostatecznie stanęło na dwóch alternatywnych propo-

zycjach: 1.-400zł jednorazowej premii wypłaconej w okolicach 

świąt Wielkanocy (ze względu na przesunięcie podwyżki na 

miesiąc lipiec), 70zł podwyżki płacy zasadniczej od miesiąca 
lipca, 1700zł nagrody na Dzień Energetyka oraz 800zł pre-
mii przed świętami Bożego Narodzenia.  

2.-300zł jednorazowej premii wypłaconej w okolicach świąt 
Wielkanocy (ze względu na przesunięcie podwyżki na miesiąc 

lipiec), 80zł podwyżki płacy zasadniczej od miesiąca lipca, 
1700zł nagrody na Dzień Energetyka oraz 800zł premii 
przed świętami Bożego Narodzenia. 
Termin następnego spotkania płacowego po feriach obowiązujących w 

Wielkopolsce, czyli po 12.02.2017. 

Jako NSZZ "Solidarność" zarówno na poprzednim jak i na tym spo-

tkaniu poruszyliśmy zagadnienie związane Regulaminu Premiowa-
nia Pracowników w Enea S.A. Przypomnieliśmy też ,że tabela płac 
zasadniczych w Enea S.A. ostatni raz była aktualizowana w 2013 

roku. Prezes obiecał zajęcie się tym tematem, potrzebuje jednak czasu 

26.01.2016 Obradowała Rada  
Krajowej Sekcji Energetyków. 

W Koninie spotkali się członkowie  Rady Krajowej Sekcji Energety-

ków NSZZ Solidarność (KSE). Tematyka obrad: 

1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KSE -Konin 20.10.2016  

Członkowie Rady KSE podczas obrad w Koninie  

2.Sprawozdanie z działalności Prezydium Rady KSE. Spotkania 

zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej- bez wyraźnego po-
stępu prac. W dalszym ciągu nie powołano związku pracodawców 
energetyki, rozwiązanego przez POprzednią ekipę. Utrudnia to pracę 
nad uaktualnieniem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, 

oraz rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa pracy w energetyce. 

3.Działania w ramach Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Omó-

wiono tematykę spotkań z Ministrem Energi oraz prezesami Grup 

Energetycznych (GE) . 

4.Negocjacje płacowe. Przedstawiciele poszczególnych GE zdali 

relację z postępu prac nad ustaleniem polityki płacowej w ich podmio-

tach w 2017 r. 

5.Finane związku. Posumowano wydatki w 2016 r. oraz przedstawio-

no propozycje dotyczące  funkcjonowania KSE 2017 r. Negatywnie 

rozpatrzono wniosek o zwolnienie zapłacenia zaległych składek przez 

Komisje Międzyzakładową Łódź Miasto. 

6.Relacja z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej -
9.01.2017 Gdańsk. 
7.Sytuacja w branży energetycznej. Przedstawiciele GE zdali relacje 

z problemów jakie występują w tych spółkach. Niestety zamiast do-
brej zmiany widać kontynuację programów rozpoczętych przez 
POprzedników. Inwestowanie w inteligentne liczniki, rozbudowa 
Centrów Usług Wspólnych, ograniczenia zatrudnienia w tym ko-
lejne  edycje Programów Dobrowolnych Odejść, likwidacja placó-
wek energetycznych, umowy śmieciowe, to tylko niektóre przykłady 

kontynuacji patologii. Jeżeli w ramach dialogu trójstronnego nie 
uda się zmienić tej sytuacji dojdzie do masowych protestów.  
 
 

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

Dlaczego blondynka spuszcza oczy, gdy chłopak mówi, że ją  
kocha? – Żeby zobaczyć, czy to prawda. 

*** 
– Baco, macie w waszej miejscowości jakieś atrakcje dla turystów?  

– Mieliśmy, ale niedawno wyszła za mąż. 
*** 

Po meczu piłkarskim kibic przegranej drużyny  
podchodzi do sędziego i pyta: 

A gdzie pana pies?– Pies? Ja nie mam psa… 
– Wobec tego bardzo panu współczuję. Ślepy i bez psa!   
ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.ARCHIWUM CZESŁAWA M.   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   

   ZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATOR   

ZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLI   

LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
-10,13  zł.  wartość akcji Enea 31.01.2017 r.  godz.9.46  

-4,403, 78 zł. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

                 sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  

                 (w IV kwartale   2016 roku). 

-15 papierosów dziennie wypala statystyczny Polak. 

            Z tym nałogiem wiąże się wiele konsekwencji, m.in.  

         o 10 lat krótsze życie oraz większe ryzyko chorób serca. 
-1 bilion zł wskazuje licznik długu publicznego. To 

 zobowiązania, które w imieniu polskich obywateli zaciągnęły władze 

samorządowe i kolejne rządy. W przeliczeniu oznacza to, że każdy z 
nas został zadłużony na ponad 26 tys. zł. Jeśli chodzi o proporcję 
długu publicznego do wielkości produktu krajowego brutto, Polska 

jest na szczęście wciąż zdecydowanie poniżej średniej w Unii Euro-

pejskiej. Przeciętnie dług publiczny w krajach UE wynosił w 2016 
roku 84 proc. PKB. W przypadku Polski było to niespełna 54 proc 
169,57 zł/MWh -średnia cena sprzedaży energii  
               elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale  

              2016 roku. Wobec 172,34 zł/MWh w III kwartale i  

              171,87 MWh w IV kwartale 2015 r.  
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