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

Komisja Krajowa obradowała w Gdańsku 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Krzysztof Szwagrzyk 
Człowiek roku 2016  

Tygodnika Solidarność 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
2.02.2017 Rozmowy w/s ustalenia zasad  

Wspólnej Działalności Socjalnej w 2017 r. 
W Poznaniu w budynku Enea Oświetlenie odbyła się kolejna tura 
rozmów w sprawie ustalenia zasad Wspólnej Działalności Socjal-
nej (WDS) na terenie GK Enea w 2017 r. Przybyłych gości przywi-
tał Administrator WDS Grzegorz Jeziorny i od razu zwrócił uwagę 
na pismo, jakie otrzymał od MZZP GK Enea w dniu 01.02.2017 , w 
którym  zaproponowano powrót do  starego schematu działalności 
socjalnej czyli terytorialnej. Według Administratora  nie ma moż-
liwości powrotu do tamtych rozwiązań, ponieważ regulamin unie-
możliwia takie działanie. Strona społeczna zaprzeczała informu-
jąc, że regulamin można zmienić i … zrobiono przerwę, a po niej 
jakby tematu już nie było.  

Uczestnicy rozmów w Poznaniu 
G. Jeziorny przedstawił projekt podziału kwot wg tabeli przesłanej 
wcześniej  zainteresowanym , i rozpoczęła się dyskusja nad tymi 
pomysłami . Dyskusja trwała 4.5 godz. Nie uzgodniono Prelimina-
rza, podpisano uzgodnienie zawierające główne założenia WDS na 
2017 r. W uzgodnieniu jest propozycja by w tym roku obowiązywały 
podobne zasady jak w roku ubiegłym. Usunięto z nich pulę na im-
prezy grupowe (ma to być w indywidualnych formach wypoczyn-
ku ). Dofinansowanie do świadczeń emerytów miałoby się zamy-
kać wysokością odpisu tworzonego na tą grupę. Zaproponowano 
też, by pierwszeństwo w korzystaniu z wycieczek miały osoby, 
które wcześniej nie korzystały z takich wyjazdów . 

 2.02.2017 Obradowała Wojewódzka  
Rada Dialogu Społecznego. 

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielo-
nej Górze na V plenarnym posiedzeniu   spotkali się przedstawiciele 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS).  

Członkowie WRDS Podczas obrad w Zielonej Górze 
Tematyka obrad WRDS: 
1.Przewodniczący WRDS Maciej Jankowski  (NSZZ Solidarność 
Zielona Góra) podsumował działalność WRDS w 2016 r. i podzię-
kował wszystkim za współpracę. ( zgodnie z regulaminem WRDS 
kadencja przewodniczącego trwa 1 rok –pierwsze posiedzenie od-
było się 25.01.2016 r.) 

2.Zmiana składu Prezydium Rady. Przewodni-
czenie WRDS na najbliższy rok objęła strona pra-
codawców- Janusz Jasiński ( na zdjęciu obok)  z 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych Lewiatan. Maciej Jankowski  wszedł 
do  Prezydium  Rady. Pozostały skład Prezydium 
pozostał bez zmian -Elżbieta Anna Polak – Mar-
szałek Województwa Lubuskiego, Władysław 
Dajczak – Wojewoda Lubuski,  Bogusława  
Kornowicz - Forum Związków Zawodo-

wych,  Monika Bocian – Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, ,Artur Malec – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 
Edward Markiewicz – Związek Pracodawców Business Centre Club, 

Krzysztof Hnat – Związek Rzemiosła Polskiego 
3.Lubuska Rada Narodowego Funduszu Zdrowia. WRDS wytypo-
wała Ewę Parecką do prac w Radzie FNZ. 
4.Rynek pracy w województwie lubuskim. Przedstawiciele: Urzędu 
Pracy, Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego zapoznali zebranych z danymi dotyczącymi rynku pracy. 
Bezrobocie w Lubuskim  spada-32367 zarejestrowanych bezrobot-
nych w 2016 r. ( w 2013 r.-60614 osób). Obserwowana jest rosnąca 
liczba agencji zatrudnienia, w tym również agencji pracy tymczaso-
wej. Płace  w Naszym Województwie należą do najniższych w Kraju-
przeciętne wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło 3657 zł. 13 % ogółu 
zatrudnionych pobierało płacę minimalna 1850 zł. Kontrole PIP 
wykazują nadużywanie „śmieciowych” formy zatrudnienia. Braki 
na rynku pracy próbuje się „załatać” poprzez zatrudnianie cudzo-
ziemców -67 tys. w Lubuskim ( 70 % z Ukrainy). W Kraju  w 2016 
r. pracowało 613 tys. cudzoziemców- zapotrzebowanie pracodawców  
jest na 1,3 mln. 
Dyskusja dotyczyła: -omijania prawa pracy –umowy zlecenia 
(stawka godzinowa od I 2017 -13 zł.) zamieniane są na umowy o 
dzieło, - długiego czasu oczekiwania na pozwolenia pracy dla cu-
dzoziemców, ukierunkowania  szkolnictwa na potrzeby rynku 
pracy-szkolnictwo zawodowe. 

2.02.2017 Blok gazowo-parowy PGE  
w Gorzowie Wlkp. oddany do użytku.  

2 lutego 2017 r. po ponad 3 latach  zakończyła się budowa bloku 
gazowo-parowego o mocy 138 MW elektrycznych i 100 MW ciepl-
nych w należącej do PGE Elektrociepłowni Gorzów. W uroczystym 
zakończeniu inwestycji uczestniczyła premier Beata Szydło.  

Swoją wizytę w Gorzowie Wlkp. pani premier zaczęła od złożenia 
wiązanki kwiatów pod pomnikiem Solidarności, który znajduje się 
na terenie elektrociepłowni ( zdjęcie powyżej). 
Podczas spotkania z pracownikami Elektrociepłowni Gorzów z 
okazji otwarcia nowego bloku gazowo-parowego elektrociepłowni 
szefowa polskiego rządu mówiła, że nowy blok gorzowskiej elek-
trowni stwarza nowe szanse nie tylko dla Gorzowa, ale "  przede 
wszystkim dla polskiej energetyki. Jesteśmy zdeterminowani do tego, 
ażeby polska energetyka była niezależna, aby dawała bezpieczeństwo 
Polsce, żeby była też tym kołem zamachowym polskiej gospodarki" - 
podkreśliła B. Szydło. 
Jak czytamy w komunikacie PGE, dzięki wykorzystaniu gazu z pol-
skich źródeł lokalnych budowa bloku w Gorzowie jest szczególną 
inwestycją zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technologicz-
nym, wykorzystującą efektywną, niskoemisyjną technologię. Nowy 
blok pozwoli utrzymać aktualną pozycję rynkową Elektrociepłow-
ni Gorzów - jedynego scentralizowanego producenta i dostawcy 
ciepła dla 125-tysięcznego Gorzowa Wlkp. Technologia zrealizowa-
nego bloku gazowo-parowego jest technologią sprawdzoną, niezawod-
ną i przede wszystkim przyjazną środowisku, dzięki wyraźnemu 
zmniejszeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów. Cha-
rakteryzuje ją także brak odpadów paleniskowych, wysoka spraw-
ność wytwarzania energii elektrycznej i duża niezawodność eks-
ploatacyjna.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Warto wiedzieć, że to najdroższa pojedyncza inwestycja w dziejach 
miasta. Łączna wartość prac, sprzętu i kosztów serwisu wyniesie 
prawie 800 mln zł! Dla elektrociepłowni to prestiż i ogromny skok w 
technologiczną przyszłość.  

      B. Szydło w  towarzystwie zaproszonych gości i gospodarza M. Rawy . 
Sprawność ogólna netto w pracy kogeneracyjnej, przy pełnym obcią-
żeniu, wynosić będzie 83,93 proc. Nowa instalacja po części zastąpiła 
dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzy-
stujące węgiel jako paliwo. Nowoczesny gorzowski blok działa w 
oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową 
SST 400 wraz z kompletnym systemem elektrycznym i systemem 
sterowania. Blok został wybudowany w formule "pod klucz" przez 
konsorcjum firm Siemens Sp. z o.o. oraz Siemens Industrial  
Turbomachinery AB.  

7.02.2017 W Enea S.A. o PZP i PDO 
Zgodnie z obietnicą zawartą w piśmie z dnia 28.12.2016 r. informują-
cym nas o wprowadzeniu  Programu Zmiany Pokoleniowej  (PZP) 
w Enea S.A. zaproszono nas do Poznania, by uzasadnić podjęte 
przez zarząd decyzje. Niestety na spotkanie nie stawił się żaden 
członek zarządu „mamusi”. Obowiązki gospodarza, a właściwie 
gospodyni pełniła Dyr. Ewa Skrzyńska. 

Uczestnicy spotkania w Enea S.A. 
Strona społeczna na początku spotkania wyraziła swoją dezaprobatę 
do sposobu prowadzenia dialogu społecznego w GK Enea. Na żad-
nym z wcześniejszych spotkań nawet nie wspomniano o planach 
wprowadzenia  PZP, którego najważniejszym elementem miała 
być kolejna tura Programu Dobrowolnych Odejść  (PDO). Reko-
mendacja implementacji programu  w pozostałych spółkach GK 
Enea (karnie wykonana przez zarządy Grupy), wprowadziła chaos 
informacyjny. Jeszcze w grudniu 2016 r. zapewniano nas, że nie 
będą wprowadzane kolejne edycje PDO!!! 
Nie tak powinien wyglądać dialog. Najpierw należałoby uzgodnić 
materiały w fazie projektowej, a dopiero później podejmować 
decyzje i przyjmować uchwały wprowadzające je w życie. Niestety 
nie doczekaliśmy się przeprosin, zamiast nich była nerwowa at-
mosfera wynikająca ze sposobu prowadzenia spotkania przez Pa-
nią Dyrektor. 
Dowiedzieliśmy się, że decyzje związane z takim sposobem wprowa-
dzania PZP, były podyktowane koniecznością stworzenia rezerwy 
celowej na PDO w 2017 r. Dziwnym trafem podobne pomysły poja-
wiły się pod koniec roku w pozostałych Grupach Energetycznych- 

przypadek? Dziwi też fakt, że na PDO środki finansowe są, a na 
podwyżki płac dla tych którzy zostają w Enea praktycznie nie ma 
(są bardzo małe). 
Zarzuciliśmy że, PZP jest tylko przykrywką do kolejnej edycji 
PDO. Wywołało to oburzenie Pani Dyrektor. Wprowadzanie  PZP nie 
ma na celu ograniczenie zatrudnienia… Jeżeli nie jest to przykryw-
ka to jaki będzie stosunek odtwarzania miejsc pracy po tych co 
odejdą na PDO 1 do 1 ? Podobno nie można na to pytanie teraz 
odpowiedzieć, bo jest to aktualnie analizowane. 
Dyskutowaliśmy też o szkoleniu nowych pracowników –zmiana 
pokoleniowa. Podkreśliliśmy, że rozwiązanie umów o pracę do 
września 2017 z tymi, którzy wyrażą chęć skorzystania z oferty 
PDO praktycznie uniemożliwia przekazanie wiedzy specjalistycz-
nej np. dyspozytora czy elektromontera. W odpowiedzi usłyszeli-
śmy, że wiedzę specjalistyczną będzie można przekazać nie będąc 
już Pracownikiem Enea-umowa zlecenia. Zauważyliśmy, że takie 
szkolenia będą teoretyczne, a nie praktyczne- na urządzeniach 
energetycznych. Dlatego zaproponowaliśmy przedłużenie możliwo-
ści z korzystania z PDO po wrześniu 2017 r. Podobno przeszkodą 
jest nowa ustawa emerytalna, która wchodzi od października 2017 r. 
Ale obiecano nam, że ta propozycja zostanie przeanalizowana. 
Poruszyliśmy też kwestię wynagrodzeń dla osób szkolących oraz 
innych spraw płacowych zawartych w PZP. Zasady wynagradzania 
są zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) i dla-
tego tym tematem ma się zająć zespół ds. ZUZP. Kiedy planowane 
jest spotkanie zespołu ? O terminie zostaniemy powiadomieni, kwestią 
sporną nadal pozostaje temat stron ZUZP.  
Inne tematy: 
Taryfa pracownicza – w mailu do Pracowników przekazano informa-
cję, że „zgodnie z podjętymi ustaleniami pomiędzy Pracodawcą a 
Stroną Społeczną, informujemy, że dla pracowników spółek GK Enea 

korzystających z uprawnienia do ulgowej odpłatności za wykorzysta-
nie energii elektrycznej dla potrzeb gospodarstwa domowego na pod-

stawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Enei 

S.A. oraz spółek zależnych (Załącznik nr 8 do Układu), możliwość 

skorzystania z tego uprawnienia będzie na podstawie umowy na dosta-
wę energii elektrycznej podpisanej wyłącznie z Eneą S.A.” Żadnych 
uzgodnień w tym temacie nie było, temat był poruszony na zespole 
ds. ZUZP. Strona pracodawcy sprostuje tą informację. 

8.02.2017 Robocze spotkanie w Enea Serwis 
W Poznaniu w budynku DWiNN przy ul. Strzeszyńskiej odbyło się 
spotkanie zarządu spółki Enea Serwis ze Stroną Społeczną . W spotka-
niu uczestniczył prezes S. Bielecki prezes A. Wicik przedstawiciele 
zarządu oraz strona społeczna w której po raz pierwszy pojawił się 
przedstawiciel nowego Związku Zawodowego utworzonego w  
Oddziale Leszno.  

Uczestnicy dialogu społecznego w Enea Serwis 
Tematami poruszanymi na spotkaniu były: 
1-Zbliżające się w spółce wybory na członka zarządu oraz człon-
ków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników . Regulamin 
po krótce przedstawił Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej J. 
Szuman . Odpowiadał również na pytania dotyczące wyborów przed-
stawione przez przybyłych na spotkanie gości. 
2-Przedstawiono  nowego pracownika na etacie HS Business Partner 
– Panią Beatę Błaszkowską, 
3-Prezes wyjaśnił poszczególne rubryki w rozliczeniu płac za 2016 
rok, która została pokazana stronie społecznej. 
4-Podpisano porozumienie odnośnie dni pracujących i wolnych w 
2017 r.  
5-Rozpoczęto negocjacje płacowe. Strona społeczna przedstawiła 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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swoje oczekiwania – 300 zł na etat. Temat zostanie podjęty na 
 następnym spotkaniu. 
6-Ustalono termin wypłaty premii rocznej 14.02.2017 r. 
7-Wyjaśniona została kwestia wydziałów produkcyjnych w  
      Oddziałach Gorzów Wlkp. oraz Leszno. 
8-Pozostałe tematy poruszone w sprawach różnych dotyczyły:- dodat-
ków szkodliwych (nie wszyscy naliczają pracownikom należne 
świadczenie) ,- sortów mundurowych dla pracowników inżynieryj-
no- technicznych , -księgowości w spółce – kierownicy zajmują się 
sprawami kadrowymi i księgowymi mimo, że te obowiązki miała 
przejąć Enea Centrum. 

9.02.2017 Nie tylko o Regulaminie Pracy  
w Enea Centrum 

Rozmowy o zaproponowanych przez zarząd zmianach do Regulami-
nu Pracy (RP) zdominowały spotkanie stron dialogu społecznego w 
Enea Centrum. Pracodawca swoje zmiany argumentował chęcią stop-
niowego ograniczania korzystania z usług Agencji Pracy Tymcza-
sowej (APT) i zatrudniania najlepszych Pracowników APT w 
Enea Centrum zgodnie z zasadami obowiązującymi w Enea. Strona 
związkowa wcześniej na piśmie zgłosiła szereg uwag do projektu 
nowego Regulaminu Pracy. Podczas tego spotkania przedstawiciele 
zarządu odnieśli się do nich. Najwięcej kontrowersji wzbudza pomysł 
zmiany zapisów dotyczących czasu pracy ( praca dwu –i trzyzmia-
nowa  od poniedziałku do niedzieli) dla Departamentów Obsługi 
Klienta i Teleinformatyki. W uzasadnieniu tych zmian podano ko-
nieczność ciągłej pracy Pionu Contact Center , oraz pracy zmiano-
wej  przez cały tydzień w 3 BOK-ach  zlokalizowanych w  hiper-
marketach w Poznaniu. Konieczność zapewnienia pomocy infor-
matycznej w tych placówkach skutkuje zaangażowaniem w taki 
system czasu pracy Departamentu Teleinformatyki . Strona związ-
kowa pozytywnie oceniła pomysł ograniczania „umów śmiecio-
wych”, jednakże zaproponowane zapisy, są zbyt daleko idące 
( mogą dotyczyć wszystkich Pracowników zatrudnionych w w/w 
departamentach). Dlatego zaproponowaliśmy wylistowanie w RP 
konkretnych komórek w, których obowiązywałaby praca zmiano-
wa od poniedziałku do niedzieli (Contact Center i  3 BOK-i  zloka-
lizowanych w hipermarketach). Obsługę informatyczną- sytuacje 
awaryjne można załatwić wprowadzając pogotowie techniczne dla 
informatyków. Strona pracodawcy uważa, że propozycje związkowe 
ograniczają cele biznesowe i ingerują w kompetencje zarządu i z 
tego powodu są nie do przyjęcia. Długa dyskusja w tym temacie nie 
przyniosła konsensusu. Na następne spotkanie strona pracodawców 
ma zaproponować nowe zapisy  RP, które mają wyeliminować 
obawy strony związkowej. W przypadku uzgodnienia treści nowego 
RP, zajdzie konieczność zawarcia protokołu dodatkowego do Za-
kładowego Układu Zbiorowego Pracy, załączników:  „nr 22- WY-
KAZ STANOWISK PRACY NA KTÓRYCH WYSTĘPUJE PRACA 
ZMIANOWA”, i „nr 23-WYKAZ STANOWISK PRACY NA KTÓ-
RYCH PRACA ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ W PORZE NOCNEJ”. 

Uczestnicy spotkania w Enea Centrum 
Inne tematy poruszane na spotkaniu: 
1.Bezpieczeństwo pracy w BOK-ach: -kolejny incydent, tym razem 
w BOK-u w  Dębnie. Brak przegrody odgradzającej spowodował 
napaść na naszą Koleżankę, i wyrwanie jej identyfikatora. Dzięki 
Bogu nie doszło do pobicia. W BOK-u w Dębnie nie ma ochrony, 
monitoringu ani przycisków napadowych. Kolejny raz zgłosiliśmy 
temat, który jest bagatelizowany. 
2.Czarny pijar w Internecie. Sposób obsługi klienta generuje coraz 
większą grupę niezadowolonych klientów. Widać to po wpisach na 

forach i stronach internetowych. Przekazaliśmy linki do tych stron, 
były one już znane zarządowi. 
3.Tajemniczy klient, mierzenie czasokresów wykonywania poszcze-
gólnych czynności w BOK-ach. Działania te  budzą wiele wątpliwości  
wśród osób zatrudnionych w tych komórkach. Czynności te będą 
kontynuowane- pracodawca chce wiedzieć gdzie jest marnowany 
czas.  
4.Negocjacje płacowe. Rozpoczęto negocjacje –ustalono termin na-
stępnego spotkania w tym temacie -27.02.2017 r. Zapis z ZUZP- art. 
10. pkt 2 „Strony zgodnie ustalają, że corocznie nie później niż do 
końca lutego będą negocjować roczny przyrost wynagrodzeń pracow-
ników obowiązujący w ENEA”  
5.Sanatorium Energetyk. W tym roku jest bardzo duże zainteresowa-
nia możliwością skorzystania z profilaktyki sanatoryjnej. Czy możli-
we jest  zwiększenie liczby skierowań? Zarząd przeanalizuje taką 
możliwość. 
6.Nadgodziny- zasady rozliczania. Dodatkowe obowiązki związane 
między innymi z naliczaniem odpraw wynikający z PDO, oraz braka-
mi kadrowymi generują nadgodziny. Niestety mail z początku 2017 r. 
sugerujący  odbieranie wolnego za pracę w nadgodzinach  z inicja-
tywy pracownika (godzina za godzinę) nadal jest wykorzystywany. 
Zarząd jest zaineresowany ograniczeniem liczby nadgodzin, ale nie w 
ten sposób. Strona pracodawcy sprawdzi te informacje. 

13.02.2017 TFI PZU mają więcej akcji Enei  

Akcjonariat ENEA 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU poinformowało o 
zwiększeniu liczby akcji Enei w portfelu pięciu funduszy inwesty-
cyjnych z grupy PZU. Jak wynika z informacji TFI PZU PZU Fun-
dusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, PZU Specjalistyczny Fun-
dusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, PZU Specjali-
styczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, PZU Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus oraz PZU Fundusz Inwestycyj-
ny Zamknięty Dynamiczny dokonały na GPW w dniu 8 lutego za-
kupu prawie 509,4 tys. akcji Enei. Do tej pory fundusze zarządzanie 
przez TFI PZU miały 44 122 494 akcji Enei, co przekładało się na 
9,9951 proc. w kapitale zakładowym spółki.Po transakcjach kupna 
TFI PZU zwiększyło swój stan posiadania akcji Enei do 44 631 848 
sztuk, co daje 10,1105 proc. w kapitale zakładowym spółki.  
Głównym akcjonariuszem Enei jest Skarb Państwa posiadający 51,5 
proc. akcji spółki. TFI PZU jest jedynym innym akcjonariuszem po-
siadającym więcej niż 5 proc. akcji Enei. Pozostałe walory, w ilości 
38,4 proc., jest w rękach mniejszych akcjonariuszy, z których ża-
den nie posiada więcej niż 5 proc. akcji. 

14.02.2017 Rozmowy płacowe w 
Enea Logistyka 

W Poznaniu rozpoczęto negocjacje płacowe w 
Enea Logistyka. Ze strony Zarządu obecni byli : 
Prezes Marek Gembiak  oraz  Dawid Serafi-
nowicz – Wiceprezes do spraw ekonomicznych. 
Zarząd przedstawił ogólne wyniki finansowe za 2016r. Pomimo 
mniejszych przychodów w stosunku  do 2015r. ze względu na wyne-
gocjowaną wyższą marżę wynik finansowy w 2016r. jest podobny do 
2015r. Streszczając w jednym zdaniu cały wywód Zarządu można 
powiedzieć tak: w związku z tym, że wynik finansowy jest ujemny 
właściciel (czytaj Zarząd ENEA S.A.) oczekuje od nas w zasadzie 
zamrożenia płac. Usłyszeliśmy jeszcze kilka ogólnych informacji o 
zmianach organizacyjnych i realizowanym Projekcie  Zakupowym dla 
całej GK. Zarząd przedstawił sytuację ogólną w GK. W dalszym cią-
gu spółki naszej GK w dużej części realizują swoje zakupy poza 
grupą. Takim negatywnym przykładem jest ENEA Operator, który 
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ponad połowę swoich zakupów dokonuje bezpośrednio w hurtowniach 
poza GK. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania jeśli cho-
dzi o wzrost płac na 2017r. tj. wzrost o minimum 2,5%. 
Strony uzgodniły, że kolejne spotkanie odbędziecie się po zakoń-
czeniu negocjacji w ENEA S.A. 

16.02.2017 Spotkanie z Inspektorami GIP 
W Poznaniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea spotkało się z Inspektorami Głównej Inspekcji Pracy.  

Bezpośrednim powodem spotkania była odmowa udostępnienia 
przez Zarząd Enea Centrum (EC) protokołu kontroli jaka odbyła 
się w 2016 r. Inspektorzy w skrócie przedstawili wyniki kontroli, 
oraz  nakazy wnioski i zalecenia jakie otrzymał pracodawca w EC. 
Umowy śmieciowe, ustalanie stosunku pracy, umowy o pracę 
(miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy), płatności za nadgo-
dziny to główne tematy jakimi zajmowali się Inspektorzy.          
Protokół pokontrolny zostanie nam przesłany po spełnieniu odpowied-
nich procedur.   

17.02.2017 Zebranie członków  
KW NSZZ Solidarność Enea Serwis 

W siedzibie Enea Serwis w Gorzowie Wlkp. doszło do spotkania 
członków Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea Serwis 
Gorzów Wlkp. z członkami i przewodniczącym Komisji Podzakła-
dowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (zdjęcie poniżej) 

Tematy poruszane podczas spotkania : 
1-Wspólna działalność socjalna- omówiono zasady korzystania z 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. oraz kwestię opodatkowa-
nia tych świadczeń. 
2.Sprawy płacowe- relacja z prowadzonych negocjacji płacowych w 
spółkach GK Enea, w tym również w Enea Serwis. Poruszono  kwe-
stię dysproporcji płacowych w grupach zawodowych, oraz braku 
aktualnej tabeli płac zasadniczych. 
3. Przyszłość eksploatacji w Enea Serwis. Omówiono możliwe sce-
nariusze, zależne od polityki GK Enea, i działań związkowych. 
4. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych. 
Część osób nie dostaje takiego dodatku. Temat do wyjaśnienia. 
5.Nazewnictwo stanowisk. Brak aktualnego taryfikatora kwalifika-
cyjnego powoduję, że pojawiają się stanowiska, które nie występują w 
Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy np. monter. 
6. Program Zmiany Pokoleniowej- kolejna edycja Programu Do-

browolnych Odejść. Omówiono zasady ustalone przez pracodawcę w 
Enea Serwis.  
7. Wybory do władz Enea Serwis. Przedstawiono kandydatury do 
zarządu i rady nadzorczej, oraz oczekiwania jakie będą stawiane dla 
naszych przedstawicieli.( wybory odbędą się 23.02.2017 r.). 
8. Porozumienie Zdroisk. Omówiono pozwy złożono w Sądzie, 
kwestię ewentualnych kosztów z tym związanych, oraz ustalenia 
zespołu powołanego do polubownego załatwienia tego tematu.  

20.02.2017 Uzgodniono zasady Wspólnej  
Działalności Socjalnej w 2017 r. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia zasad Wspól-
nej Działalności Socjalnej (WDS) na terenie  Enea w 2017 r.  Ad-
ministrator WDS Grzegorz Jeziorny  zapoznał zebranych z uwaga-
mi jakie do niego wpłynęły a dotyczyły  uzgodnienia w sprawie WDS  
parafowanego w dniu 2 lutego 2017 r.  

Przy mikrofonie administrator WDS Grzegorz Jeziorny 
 Część tych uwag została uwzględniona i po krótkiej dyskusji ostatecz-
nie strony dialogu społecznego w Enea podpisały zasady WDS 
jakie będą obowiązywały w 2017 r. Przyjęty dokument daleki jest 
od ideału, zawiera wiele kontrowersyjnych zapisów, ale na dalszą 
dyskusję po prostu nie było już czasu, tym bardziej, że  wszystkie 
argumenty za takim czy innym rozwiązaniem  już  wielokrotnie pada-
ły. Krótko podsumowując zmiany w stosunku do roku ubiegłego: -
Wprowadzono nowe zasady dofinansowania indywidualnej działal-
ności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej . Dofinansowanie tych 
form rekreacji indywidualnej przewidziano w zakresie od 200 do 
700 zł (zależnie od dochodu na członka rodziny). -Zrezygnowano z 
finasowania grupowych wyjazdów dotyczących w/w  form wypo-
czynku oraz z paczek świątecznych dla dzieci.- Zmieniono zasady 
organizacji wycieczek do 5 i powyżej 5 dni oraz zasady korzystania 
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i renci-
stów. 
Szczegóły dotyczące WDS można uzyskać w siedzibach związku.  

20.02.2017 Rozmowy płacowe w Enea S.A. 
W Poznaniu odbyła się kolejna tura rozmów zmierzających do za-
warcia porozumienia płacowego w Enea S.A.  Prezes ds. finanso-
wych Mikołaj Franzkowiak podsumował dotychczasowe rozmowy, 
i poprosił o ustosunkowanie się do przedstawionych  21.01.2017 r 
propozycji:-podwyżka płacy zasadniczej o 80 zł od lipca 
(wyrównanie od stycznia),- 300 zł. premia jednorazowa na Święta 
Wielkanocne, -1700 zł. nagroda na Dzień Energetyka, - 800 zł. 
premia jednorazowa na Święta Bożego Narodzenia. 

 Strona związkowa ( na zdjęciu powyżej) w nawiązaniu do wcześniej-
szych rozmów  przedstawiła swoje oczekiwania , które wynikają z 
planowanej na ten rok inflacji- 2,5 % tj. 160 zł. podwyżka płac 
zasadniczych + jednorazówki j/w. Jeżeli nie dostalibyśmy co naj-
mniej indeksacji to wiązałoby się to z realnym obniżeniem płac. M. 
Franckowiak podkreślił, że spółki nie stać na takie podwyżki. Przy-
jęta taryfa dla odbiorców detalicznych, a co za tym idzie przychód 
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regulowany realnie spada. Podkreślił ,że wiązanie przeszeregowań 
ze wskaźnikiem inflacji jest nie na miejscu- w zeszłym roku mieli-
śmy deflację, a jednak dostaliśmy podwyżki. Jak to się dzieje, że na 
kolejną edycję PDO tworzy się rezerwy finansowe, a na podwyżki 
dla tych co zostają w GK Enea nie ma adekwatnej do sytuacji na 
rynku pracy propozycji?. Powoli przestajemy być atrakcyjnym 
pracodawcą, no może z wyjątkiem kadry menadżerskiej. Na pyta-
nie jakie są koszty pracownicze w stosunku do całkowitych kosztów 
odpowiedź nie padła. Argumenty strony związkowej nie znalazły zro-
zumienia i nie przekonały przedstawicieli pracodawcy. Pan prezes 
kończąc rozmowy płacowe stwierdził :„jesteśmy za daleko do po-
rozumienia”. Jaki będzie przyrost płac zasadniczych w Enea S.A. w 
2017 r ? Rozmowy mają być kontynuowane, ale terminu następnego 
spotkania nie uzgodniono.  
Dyskutowano również o tabeli płac zasadniczych w Enea S.A. Obo-
wiązująca tabela pochodzi z 2013 r. Tabela z 2014 r. przez upór ów-
czesnego zarządu ostatecznie nie weszła w życie. M. Franckowiak 
zaproponował budowę nowej tabeli poprzez podwyższenie  stawek 
w poszczególnych kategoriach o 7,5 % ( podstawa tabela z 2013 r.) 
oraz usuniecie dwóch najniższych kategorii. Strona społeczna prze-
analizuje propozycję pracodawcy. 

22.02.2017 Spotkanie Solidarności z GK Enea. 
W Daniszewie spotkały się władze NSZZ Solidarność z: Enei, Ko-
zienic, Bogdanki, Białegostoku i Połańca  w celu koordynacji dzia-
łań dotyczących następujących tematów:  
1.Wspólna strategia na najbliższy okres. Uzgodniono harmonogram  
działań, jakie będą podjęte w celu poprawy sytuacji w GK Enea. 
2.Sprawy płacowe. Przedstawiciele poszczególnych obszarów zdali 
relację z negocjacji płacowych w ich Spółkach. Uzgodniono wspólną 
politykę w tym temacie. 
3.Pakiet socjalny. Konsolidacja z LW Bogdanka oraz zakup Elek-
trowni Połaniec powinno skutkować zawarciem kolejnej umowy spo-
łecznej. Ustalono parametry tej umowy. 

Wspólne spotkanie Solidarności z GK Enea w Daniszewie  
4.Uzgodniono termin następnego spotkania, podsumowującego 
podjęte działania. 
Szczegóły   do uzyskania w siedzibach związku 

 
23.02.2017 Wybory  

władz  w  
Enea Serwis 

Pracownicy Enea Serwis wybierali swoich 
przedstawicieli do władz Spółki: 
1.Wybory członka zarządu. 
Na ogólna liczbę uprawnionych 
do głosowania – 499 w wybo-

rach uczestniczyło 413 Pracowników .tj 82.8 % 
uprawnionych. Oddano  399 głosów ważnych. Kan-
dydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych: 
Piotr Bogusławski- 207, Krzysztof Jędrzejczak -110, 
Edyta Rzepecka-Ziobrowska- 82 

Członkiem zarządu został wybrany  
Piotr Bogusławski (na zdjęciu po prawej)-GRATULUJEMY. 

2.Wybory do Rady Nadzorczej: 
 Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania-  499 w wyborach 
uczestniczyło 413 .tj 82.8 %. Ważnych głosów oddano 398. 
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:  
Jacek Jakubowski -168, Renata Kruber-130, , Izabela Pertkiewicz 
-91, Jacek Okupniak-77, Zygmunt Zieliński 68, Sebastian Sobieraj
-59, Błażej Tadych -42 

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Do 
drugiej tury przeszli: Jacek Jakubowski,  Renata Kruber, Izabela 
Pertkiewicz 

Podziękowanie Piotra znajduje się na stronie 9  
 

24.02.2017 Obradowała KP NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. 
W Barlinku na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkali się człon-
kowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów 
Wlkp. (KP G).  

Członkowie Komisji Podzakładowej podczas obrad w Barlinku. 
Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G ( Sulę-
cin 27.12.2017). 
2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej 
Organizacji przyjęto kolejne dwie osoby. 
3.Sprawozdanie z działalności. K. Gonerski zdał relację z najważ-
niejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KP G. 
4.Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w 2017 r. Zebrani zapoznali 
się z zasadami jakie będą obowiązywały przy  korzystaniu z Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r. Wprowadzone 
zmiany delikatnie mówiąc poszły w złym kierunku. Przyjęte zasa-
dy spowodują wiele niepotrzebnych nerwów. 
5.Sprawy płacowe. Podsumowano  negocjacje płacowe w Spółkach 
GK Enea.                                                                                                                     
6.Wybory reprezentantów załogi w Spółkach GK Enea. Przeanali-
zowano wyniki w poszczególnych komisjach wyborczych jakie uzy-
skał nasz przedstawiciel (Tadeusz Dachowski) w wyborach członka 
zarządu w Enea Operator. Członkowie KPG zapoznali się z wyni-
kami wyborów jakie odbyły się 23.02.2017 w Enea Serwis.  
K. Gonerski i A. Miszczyk w imieniu KP G  pogratulowali sukcesu  

wyborczego Piotrowi Bogusławskiemu. (zdjęcie poniżej) 
7.Regulamin Pracy (RP) Enea Centrum (EC). Przedstawiciele EC 
negatywnie ocenili propozycje zmian. Nowa wersja RP zapropono-
wana przez pracodawcę jest nie do przyjęcia. 
8.Posiedzenia Komisji Krajowej (KK) i Krajowej Sekcji Energety-
ków (KSE). K.Gonerski zrelacjonował nadzwyczajne posiedzenie 
KK (Gdańsk -9.01.2017) oraz spotkanie członków Rady KSE, jakie 
odbyło się 26.01.2017 r. w Koninie.  
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9.Porozumienie Zdroisk. Komisja zapoznała się z efektami rozmów 
zespołu powołanego do polubownego załatwienia tego tematu. 
31.03.2017 r. w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. odbędzie się 
pierwsza rozprawa.  
10.Imprezy organizowane przez związek w 2017r. KP G jak co roku 
będzie organizatorem:- Turnieju piłki siatkowej- maj . – Spływu 
kajakowego -lipiec. -Pielgrzymki do Częstochowy -sierpień. Tur-
nieju piłki nożnej- wrzesień -Wycieczki zagranicznej -wrzesień. 
Turnieju Bowlinga- listopad. 
11.Sytuacja w Spółkach GK ENEA. Przedstawiciele Enea Serwis, 
Enea Centrum, Enea Logistyka i Enea Operator zapoznali zebra-
nych z sytuacją w tych podmiotach. 
12. Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Kolejna edycja PDO 
wywołuje wiele kontrowersji. Na prośbę Naszych Członków podjęli-
śmy interwencję w tym temacie. 
Sprawy różne: 
13.Zapomogi Losowe. Trzem członkom Naszej Organizacji, którzy 
znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej udzielono zapomóg loso-
wych. 
14. Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu. Podpisane zbyt małe  
limity skierowań do sanatorium uniemożliwiają  skorzystanie z prawa 
do profilaktyki zawartej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 
Wskazana interwencja w tym temacie. 
15. Elektroniczna legitymacja członkowska. Pilotażowo w dwóch 
Zarządach Regionów wprowadzono elektroniczną legitymację człon-
kowską, która upoważnia między innymi ze skorzystania z rabatów w 
wybranych placówkach usługowo handlowych. Program będzie suk-
cesywnie wprowadzany we wszystkich regionach. 
16.Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych(FEP). Nie od 
wszystkich uprawnionych stanowisk odprowadzana jest wyższa 
składka na FEP. Temat do wyjaśnienia. 
17. Obchody Narodowego Dnia  Żołnierzy Wyklętych. Przedsta-
wiono harmonogram Gorzowskich obchodów.  

Komisja pamiętała o urodzinach Członkini KP G –Arlety.  
( na  zdjęciu  powyżej) Były życzenia, prezenty oraz tradycyjne sto lat. 
 

 
24.02.2017 Rencista  

Waldemar  
Kaczkowski 

W Międzychodzie odbyła się uroczystość 
pożegnania odchodzącego na rentę   Wal-
demara Kaczkowskiego .W okolicznościo-
wym spotkaniu uczestniczyli między innymi 
członkowie naszej organizacji ,którzy w imie-
niu Komisji Podzakładowej NSZZ Solidar-
ność Enea Gorzów Wlkp.   pożegnali Waldka 

i wręczyli mu drobne upominki . Niestety , wbrew swojej woli , Wal-
dek nie może pełnić dalej swoich obowiązków służbowych i musiał 
przejść na rentę.  

Waldkowi życzymy wszystkiego naj-
lepszego, przede wszystkim zdrowia 
na nowej drodze życia, oraz zaprasza-
my do aktywnej działalności w coraz 
większym kole Emerytów i Rencistów 
działającym przy naszej organizacji. 

 
Od lewej Jarosław Janas                                 
i Waldemar Kaczkowski 

 
26.02.2017 Wilczym Tropem 

–bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Po raz trzeci w Gorzowie Wlkp. i po raz piąty w całym kraju odbyły 
się biegi ku pamięci Żołnierzy Wyklętych- TROPEM   
WILCZYM .   

Uczestnicy biegu w Parku Górczyńskim 
Bieg tradycyjnie odbył się Parku Górczyńskim, mimo nie najlepszej 
pogody w biegu wzięło udział ponad 400 osób ( w całym kraju  w 
biegało około 65 tys. osób). Uczestnicy przebiegli dystans 1963 me-
trów.(długość trasy nawiązuje do 1963 r. czyli roku w którym zginął 
ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak pseudonim LALEK). 

27.02.2017 Nie tylko o płacach w Enea Centrum. 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem zawarcia porozumienia 
płacowego w Enea Centrum (EC). Strona związkowa przedstawiła 
oczekiwania odnośnie podwyższenia wynagrodzeń - 300 zł. średnio 
do płacy zasadniczej z możliwością rozbicia tej kwoty na część 
obligatoryjną i uznaniową.  

Rozmowy płacowe w Enea Centrum 
W odpowiedzi  strona pracodawcy stwierdziła, że Spółki nie stać na 
zrealizowanie takich oczekiwań, i  przedstawiła swoją propozycję 
podwyższenie płac zasadniczych średnio o 50 zł. od czerwca 2017 
r., w rozbiciu na część uznaniową -30 zł. i 20 zł uznaniowo z prze-
znaczeniem na podwyżki dla ok. 20% najniżej zarabiających w 
poszczególnych kategoriach, oraz dla wyróżniających się. Taka 
propozycja zdaniem strony związkowej spowoduje realne obniżenie 
wynagrodzeń (planowana inflacja jest na poziomie 2,5 %). 
Osobnym problemem jest temat związany z aktualizacją tabeli 
płac zasadniczych nie ruszanej od 2013 r. Rozmawiano jeszcze i 
jednorazowych wypłatach świątecznych. Oczekiwaniem strony 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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związkowej jest by jednorazowe wypłaty były takie same jak w 
Enea S.A. Prezes Kierzkowski stwierdził ,że wypłaty te na pewno  
nie będą większe niż Enea S.A. Negocjacje będą kontynuowane, 
choć terminu następnego spotkania nie ustalono. 
Inne tematy poruszane podczas spotkania: 
1. Sanatorium w Inowrocławiu. Zarząd rozpatrzył propozycję strony 
związkowej zwiększenia limitu skierowań dla EC na 2017 r. -74. 
Na ten moment nie widzi takiej możliwości, i proponuje powrócić 
do tematu w czerwcu.  
2.Nowy Regulamin Pracy (RP).Zarząd przygotował poprawki do 
projektu nowego RP. Zostaną przesłane stronie związkowej. 
3. Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej. Na wniosek strony 
społecznej zostanie sporządzony aneks uwzględniający wydanie pa-
czek dla dzieci na święta Bożego Narodzenia. 
 

28.02-1.03.2016 KK NSZZ Solidarność   
obradowała w Gdańsku 

W siedzibie związku w Gdańsku spotkali się członkowie Komisji 
Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Przed rozpoczęciem obrad nastą-
piło wręczenie tytułu „Człowiek Roku Tygodnika Solidarność” za 
2016 r. – dr hab. Krzysztofowi Szwagrzykowi. (zdjęcie poniżej). 

Tematyka obrad KK: 
1.Przyjęcie protokołów z posiedzeń KK: 23 listopada 2016; 7-8 
grudnia 2016 r., 9 stycznia 2017 r.  
2.Informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK, prac Rady 
Dialogu Społecznego, Rady Ochrony Pracy.  
3.Informacja z wykonania  budżetu KK za 2016 r. oraz prelimina-
rza budżetowego  KK na 2017 r. Podjęcie uchwał w tych tematach. 
4. Podjęcie Uchwał  KK w spawach: -kalendarza wyborczego na 
kadencję 2018 – 2022r., oraz składu Krajowej Komisji Wyborczej 
na kadencję 2018 – 2022 r. 
5. Dotacje KK na wsparcie działań statutowych regionów i sekreta-
riatów branżowych- rozliczenie. 
6.Uznanie funkcjonowania Organizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność”  Pożarnictwa Wielkopolska  

W. Ruskiewicz i K. Gonerski przed grobami Zagończyka i Inki 

W drugim dniu obrad 1 marca ( Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych) członkowie KK spotykali się na Cmentarzu Garnizono-
wym w Gdańsku i złożyli kwiaty na grobach Danuty Siedzikówny, 
ps. Inka i Feliksa Selmanowicza, ps. Zagończyk, bohaterów anty-
komunistycznej konspiracji, zamordowanych w 1946 r.  
Inne tematy drugiego dnia obrad: 
1. Podpisania przez KK oraz Ministerstwo Finansów Porozumie-
nia ws. zabezpieczenia praw i interesów pracowników i funkcjona-
riuszy oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w 
związku z wdrażaniem Krajowej Administracji. 

2.Wystapienia v-ce premierem Mateusza Morawieckiego. Pytania 
od członków KK. (zdjęcie powyżej).  
3.Tematy wewnątrz związkowe: -Interpretacji § 59 Statutu NSZZ 
„Solidarność” , -zmiana Uchwały ws. aktualizacji danych o stanie 
Związku, - zmiana Uchwały  ws. zasad rejestracji i wyrejestrowywa-
nia oraz funkcjonowania branżowych jednostek organizacyjnych 
Związku, -powołanie zespołu mediacyjnego KK, -wydzielenie Organi-
zacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” CargoTabor z Organizacji Mię-
dzyzakładowej, ustalenie zasad i trybu postępowania w sprawach o 
rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych  i międzyza-
kładowych oraz  łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych 
Związku.  
4.Przejęto stanowisko w/s bezpieczeństwa socjalnego Polskich 
Emerytów i Rencistów. 
5.KK przyjęła apel w/s nieratyfikowania umowy CETA. 
6.Rozpatrzono dokumenty przekazane przez XXVIII Krajowy 
Zjazd Delegatów. 
7.Powołano zespół ds. polityki klimatycznej. 
8.Wysłuchano  informacji z prac sekretariatów branżowych i re-
gionów. Miedzy innymi poruszono tematy związane z: -
ograniczaniem wydobycia węgla-łączenie kopalń, -pozorowanym 
branżowym dialogiem trójstronnym , -sytuacji w energetyce w tym 
również w Enea. Zgłoszono temat na Radę Dialogu Społecznego –
plany łączenia 4 grup energetycznych. 

Komisja Krajowa podczas obrad w Gdańsku 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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PODZIĘKOWANIE PIOTR BOGUSŁAWSKI 

PRZEGLĄD  PRASY 

 Newsweek przegrywa w Sądzie z P. Dudą. 
Tygodnik „Newsweek” ma zamieścić sprostowanie sformułowane 
przez Piotra Dudę dotyczące artykułów opublikowanych w tygo-
dniku red. Tomasza Lisa na temat pobytów przewodniczącego 
NSZZ Solidarności w sanatorium „Bałtyk” w Kołobrzegu. Wyrok 
jest prawomocny. – Sprawa nie została jeszcze całkowicie zamknięta. 
Do rozpatrzenia przez sąd czekają sprawy z pozwu cywilne-
go .Sprawa nie została jeszcze całkowicie zamknięta. Do rozpatrzenia 
przez sąd czekają sprawy z pozwu cywilnego związane z artykułów 
opublikowanych w „Newsweeku” – podkreśla w rozmowie z tysol.pl 
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. 
Osobne sprawy wytoczyła tygodnikowi „Newsweek” spółka De-
com, do której należy m.in. ośrodek w Kołobrzegu.      – Warto 
podkreślić, że Decom sp. z o. o. również wygrała swoją sprawę z 
„Newsweekiem” w sądzie apelacyjnym, w której chodziło m.in. o 
zarzut zatrudniania w „Bałtyku” pracowników na umowy śmie-
ciowe – dodaje szef „S”. 
Wyrok o zamieszczeniu sprostowania wydał Sąd Apelacyjny w 
Warszawie. Tym samym zmienił on orzeczenie Sądu Okręgowego w 
Warszawie z marca ubiegłego roku. Sąd Apelacyjny uwzględnił w 
głównej mierze pozew złożony przez szefa Solidarności i nakazał 
naczelnemu tygodnika „Newsweek” red. Lisowi zamieszczenie 
sprostowania ułożonego przez Piotra Dudę co do 
„nieprawdziwych i nieścisłych” informacji tygodnika. Ponadto sąd 
zdecydował, że pozwany ma ponieść ponad 2 tys. zł kosztów proce-
su. 
Zgodnie z wyrokiem sądu w tygodniku red. Lisa ma zostać opubliko-
wane sprostowanie, w którym przewodniczący Solidarności napisał, 
że nieprawdą były informacje m.in. o tym, że bywał w ośrodku 
kilka razy prywatnie, ponieważ prywatnie był tylko raz, a także 
treści dotyczące alkoholi, ryb, ręczników, karmy dla psa oraz o 
tzw. wstawkach do pokoju i zamawianiu kutra. Nieścisła była tak-
że informacja „Newsweeka”, że Piotr Duda przyjeżdżał do ośrod-
ka w Kołobrzegu „w sezonie”, ponieważ w tym okresie był tylko 
raz. 
Sąd Apelacyjny zmienił nieznacznie treść sprostowania. Usunął z 
niego zdanie, że nie jest prawdą, iż szef „S” przebywał „na wczasach 

w luksusowym apartamencie”. Sędzia Sądu Apelacyjnego Malgo-
rzata Kuracka wyjaśniając taką decyzję wskazała, że zdanie to „nie 
nadawało się do zamieszczenia”, gdyż sprostowanie musi się odnosić 
do faktów, a nie do ocen.Od wyroku sądu można złożyć skargę kasa-
cyjną do Sądu Najwyższego. 
Izabela Kozłowsk-TYSOL 

Drogie wyjazdy europosłów 
Ponad stuosobowa grupa unijnych urzędników weźmie udział w pię-
ciodniowej wyprawie do Kenii. Koszt wyprawy sięga blisko miliona 
euro – podał Onet, powołując się na portal www.politico.eu. W pla-
nach wyjazdu znajdują się m.in. warsztaty na temat kenijskiego 
sektora ogrodniczego, obiad z młodzieżą i wizyta w szpitalu na 
przedmieściach stolicy tego kraju. 17 grudnia  2016 r. 136 urzędni-
ków unijnych – eurodeputowani oraz ich tłumacze polecieli do Nairo-
bi na posiedzenie zgromadzenia parlamentarnego członków Unii i 
grupy państw AKP. Jest to grupa zrzeszająca 79 krajów z Afryki, Ka-
raibów i Pacyfiku. Spotkanie AKP-EU miała na celu promowanie 
oraz wspieranie współpracy i rozwoju Północy i Południa. We 
wrześniu 2016 r. ponad 40 europosłów przez trzy dni wspierało roz-
wój północnej i południowej półkuli na podobnym spotkaniu w Uru-
gwaju, co kosztowało UE ponad pół miliona euro. Natomiast w ze-
szłym roku współpracę Północ Południe zacieśniano na wyspie 
Fidżi. Egzotyczne podróże urzędników z Brukseli są coraz bardziej 
kosztowne i bierze w nich udział coraz więcej osób, ale zrezygnować z 
nich nie można, bo wynikają z podpisanych porozumień. Tak przy-
najmniej twierdzą europosłowie. 

Branże, które najlepiej płaciły pracownikom w 2016 r.  
Dane na temat przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za 
ubiegły rok prezentuje "Rzeczpospolita". Wśród branż o najwyższych 
płacach są te z sektora paliwowo-energetycznego.  
Jak wynika z informacji przedstawianych przez dziennik, w ubiegłym 
roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,8 
proc. do poziomu 4 277 zł. 
Na czele rankingu wśród najlepiej płacących branż jest produkcja 
koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, gdzie przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w ubiegłym roku wyniosło 7 813 zł 
po wzroście o 1,1 proc. w porównaniu do 2015 roku. Drugie miejsce 
zajęła branża informacji i komunikacji z przeciętnym miesięcz-
nym wynagrodzeniem brutto na poziomie 7 581 zł. Trzecią pozycję, 
mimo spadku o 4,1 proc., na tej liście zajmuje wydobycie węgla ka-
miennego i brunatnego z przeciętnym miesięcznym wynagrodze-
niem brutto w wysokości 6 905 zł. W czwartej w rankingu, branży 
wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz i wodę, po wzroście o 
4,5 proc. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w 
ubiegłym roku prawie 6 859 zł. 
Wśród branż najgorzej płacących pracownikom są produkcja odzie-
ży, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w ubiegłym 
roku wyniosło ok. 2 440 zł, produkcja skór i wyrobów skórzanych - 2 
710 zł, czy handel detaliczny - 3 065 zł. 
================================================== 

ZAPRASZAMY NA XXXII PIELGRZYMKĘ 
ENERGETYKÓW DO CZĘSTOCHOWY   

Szczegóły na naszej stronie internetowej:                  
Menu-Organizowane przez nas imprezy 
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HUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETUHUMOR Z INTERNETU   

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

XII 2006. Pożegnanie Eudoki Szymankiewicz  Od lewej Anna Jankowska, XII 2006. Pożegnanie Eudoki Szymankiewicz  Od lewej Anna Jankowska, XII 2006. Pożegnanie Eudoki Szymankiewicz  Od lewej Anna Jankowska, 
Ryta Grembowicz, emerytka i  Mieczysława Trościanka. Ryta Grembowicz, emerytka i  Mieczysława Trościanka. Ryta Grembowicz, emerytka i  Mieczysława Trościanka.    

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   

LandsbergLandsbergLandsberg---obecna ulica Orląt Lwowskichobecna ulica Orląt Lwowskichobecna ulica Orląt Lwowskich   
   

   ZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATOR   

ZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLIZŁOTE MYŚLI   

LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
-10,67 zł.  wartość akcji Enea 28.02.2017 r.  godz.17.00  
-32367 zarejestrowanych bezrobotnych w Lubuskim w 2016 r.  
               ( w 2013 r.-60614 osób).  
-3657 zł.-przeciętne wynagrodzenie w Woj.. Lubuskim  w 2016  
        r. - 13 % ogółu zatrudnionych pobierało płacę minimalną 1850 zł.  
-1 018 075 Liczba ludności Województwa Lubuskiego w 2016 r. 
-9 420 tyle narodzin zanotowano w Lubuskim w 2016 r. 
-10 156 tyle zgonów zanotowano w Lubuskim w 2016 r. 
-72,8 lat – przeciętne trwanie życia w Lubuskim w 2016 r.  
                   (mężczyźni) 
-80,9 lat- przeciętne trwanie życia w Lubuskim w 2016 r. (kobiety) 
-5 040 tyle małżeństw zawarto w Lubuskim w 2016 r. 
-2 087 liczba rozwodów w Lubuskim w 2016 r. 
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