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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 

REPOLONIZACJA ENERGETYKI 
                   ENEA ODKUPIŁA  

                            OD  FRANCUZÓW  
                                           ELEKTROWNIĘ  
                                                        POŁANIEC 

 Z okazji zbliżających się  Świąt  
Zmartwychwstania Pana Jezusa  
pragniemy Wszystkim złożyć  
najserdeczniejsze życzenia. 
Radości, Zdrowia i Mocy Ducha. 
Pachnącej wędzonki i mokrego  
dyngusa. Niech Zmartwychwstały 
Chrystus da Wam moc do  
Pokonywania codziennych trudności  
i wyzwań. Niech błogosławi Wam 
w pracy, domu i rodzinie. 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.03.2017  Narodowy Dzień Pamięci  

Żołnierzy Wyklętych. 
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w  
Gorzowie Wlkp. odbyły się uroczystości mające na celu uczczenie 

pamięci o dokonaniach żołnierzy antykomunistycznego i niepodległo-

ściowego podziemia. 

Rocznicowe obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji Żołnierzy 
Wyklętych w  kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

 Po Mszy uczestnicy uroczystości sformowali kondukt i uczestniczyli 

w trzecim w Marszu Żołnierzy Wyklętych. Kilkuset uczestni-
ków  marszu, przeszło zwartą kolumną do powstającego parku 
750 -lecia Gorzowa, by tam, w miejscu przyszłego pomnika (obecnie 

znajduje się tam pamiątkowa tablica) złożyć kwiaty, zapalić znicze, 

czcząc w ten sposób pamięć o tych  ludziach niezłomnych.  

W uroczystości udział wzięli m.in. wojewoda Władysław Dajczak, 

prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, poseł Jarosław Porwich, prze-

wodniczący gorzowskiej Solidarności Waldemar Rusakiewicz,  kom-

pania honorowa kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Gorzo-
wie oraz poczty sztandarowe NSZZ Solidarność –Zarządu Regio-
nu i Enei z Gorzowa. 
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto 
państwowe  obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, ustanowione na mocy ustawy z  dnia 3 lute-
go 2011 roku. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, 

by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy.  

Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.  

Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia 

rocznicę wykonania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa 

wyroku śmierci na przywódcach Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, która miała miejsce 1 marca 1951 r.   

Tego dnia w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rozstrzelani 
zostali: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef 
Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i 
mjr Mieczysław Kawalec. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary,  
ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata 

PRL i zapomnienia po 1989 roku. 
Inicjatorem ustanowienia  Narodowego Dnia Pamięci był świętej 

pamięci Lech Kaczyński. Prezydencki projekt ustawy 6 lutego 2010 
roku wpłynął do Sejmu. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę 

o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych.  

CZESĆ I CHWAŁA BOHATEROM 

 1.03.2017 Zmiana w składzie  
Rady Nadzorczej Enei Operator  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei 

Operator, uchwałą z dnia 24 lutego 2017 r.,  
powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na 
trzyletnią kadencję Pana Waldemara Salę, ( na 

zdjęciu obok) Pracownika Oddziału Dystrybucji 

Szczecin. Waldemar Sala obsadził wakat w RN 
po Tadeuszu Dachowskim, którego w grudniu 

2016 r. Pracownicy wybrali do zarządu Enea Ope-

ratora.   Oprócz Waldemara Sali w radzie nadzor-

czej Operatora zasiadają Mikołaj Franzkowiak (przewodniczący), 
Radosław Galicki (sekretarz), Krzysztof Statucki i Paweł Górski. 

6.03.2017 Spore wyzwania finansowe przed Eneą  
Enea podała zaktualizowaną wstępną cenę za Engie Energia Polska. 
Władze Enei podkreślają, że są zadowolone z parametrów finanso-

wych transakcji z Engie. "Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że będzie to 
spore wyzwanie finansowe dla spółki.  
Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska została ustalona na 
poziomie 1,264 mld zł.  
-„Jesteśmy bardzo zadowoleni z parametrów finansowych tej trans-
akcji. Elektrownia Połaniec będzie dla Enei cennym aktywem” - 

powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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"Rzeczpospolita" zwraca jednak uwa-

gę, że Eneę czekają w najbliższym 

czasie spore wydatki i sfinansowanie 

zakupu Engie Energia Polska może 

stanowić dla grupy spore wyzwanie. 

Dziennik przypomina, że Enea ma się 
zaangażować w proces ratowania 
Katowickiego Holdingu Węglowe-
go, który ma trafić pod skrzydła 

PGG. Na ten cel poznańska grupa ma wyłożyć 350 mln zł. Enea jest 

również w konsorcjum, wraz z PGE, Energą oraz PGNiG Termiką, 
które negocjuje zakup aktywów EDF w Polsce. Ile będzie musiała 
wydać na ten cel, póki co nie wiadomo, ale wartość całej transakcji 
jest szacowana na ok. 1 mld zł. Do tego jeszcze dochodzą wspólne 

plany z Energą budowy nowego bloku  w Elektrowni Ostrołęka, a 
koszty tej inwestycji sięgną 5,5-6 mld zł.  

6.03.2017 Nowe pomysły na szkolenia  
w Operatorze. 

Strony dialogu społecznego w Enea Operator 

W Poznaniu doszło do długo oczekiwanego przez stronę społeczną 

spotkania dotyczącego szkoleń w Enea Operator (EO). Strona praco-

dawcy przedstawiła materiał przygotowany przez zespół w którym 

pracowali przedstawiciele Enea S.A. Enea Centrum (EC) i Enea 
Operator (EO). Z prezentacji „Reorganizacja szkoleń BHP oraz 
PPN” dowiedzieliśmy się między innymi, że: 

1-Nowa koncepcja różni się od tej przesłanej nam w styczniu 2017 

2-Proponowane zmiany pociągną za sobą zmiany w Regulaminach 
Organizacyjnych EO. 
3-Szkolenia BHP zostaną ograniczone do 8 godzin, i odbywać się 
będą w siedzibach Rejonów i Oddziałów  Dystrybucji (rezygnacja 
z prowadzenia szkoleń w ośrodku z Zdroisku). 
4-Szkolenia PPN odbywać się będą  w Łagowie.  
5-Do realizacji potrzeb szkoleniowych EO potrzebnych będzie 11 
etatów, na które ma zostać uruchomiona rekrutacja zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w EO. 
6- Przestawiony materiał zostanie przesłany do strony związkowej, 
która będzie mogła wyrazić swoje stanowisko dotyczące propono-
wanych zmian. 
7-Zmiany w zakresie szkoleń PPN mają wejść w życie w marcu 
2017 r., a  BHP we wrześniu 2017 r. 
W trakcie prezentacji i po jej zakończeniu strona społeczna zgłaszała 
szereg uwag, oto niektóre z nich: 
1.Dlaczego do zespołu opracowującego nową koncepcję szkoleń nie 
zaproszono pracowników zajmujących się szkoleniami w EC? 
(wcześniej przeniesiono ich tam z EO).Odp. EO nie ingerował 
kogo do zespołu powołał niezależny podmiot-EC. 
2. Przedstawiona prezentacja nie zawierała skutków społecznych 
proponowanych zmian. Podobno nie ma takich skutków. 

3. Co się stanie z pracownikami zajmującymi się szkoleniami w 
EC? Odp. Mogą wystartować w rekrutacji wewnętrznej, która 
zostanie ogłoszona w EO. Dla wielu z nich będzie praca w EC. 
Spółka będzie się dalej zajmowała szkoleniami BHP dla pozosta-
łych podmiotów w GK Enea. 
4. Dlaczego odchodzi się od sprawdzonych wzorców, i nie próbuje  
się zawrzeć porozumienia trójstronnego na okoliczność przenosze-
nia działalności z jednej spółki do drugiej? Cisza… 
5.Jaka jest wartość życia ludzkiego? Szkolenia BHP w bardzo 
okrojonej części, tylko z części teoretycznej, zdaniem strony związ-

kowej doprowadzi do zagrożenia życia Pracowników. Między in-

nymi na poligonie w Zdroisku szkolono  elektromonterów z ratow-
nictwa-pokazy i ćwiczenia praktyczne. Odp. Wartość Życia Ludz-
kiego jest bezcenna- od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
6.Co z zaległą zapłatą dla Pracowników EO, prowadzących szko-
lenia w ramach urlopu w 2016 r.? Odp.EO nie ma żadnych zale-
głości. Zainteresowani niech się zgłaszają do zleceniodawców… 
Do zaproponowanych zmian ustosunkujemy się na piśmie i spró-
bujemy namówić pracodawców do korekty przedstawionego ma-
teriału. 

7.03.2017 Rada Nadzorcza Bogdanki  
powiększona o przedstawicieli strony społecznej  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ)  Bogdanki podjęło 

uchwały o odwołaniu ze składy rady Mirosława Kowalika 
(przewodniczący), Wiesława Piosika (zastępca przewodniczącego), 
Szymona Jankowskiego (sekretarz) oraz członków rady; Przemy-
sława Krasadomskiego, Michała Stopyry i Magdaleny Kaczma-
rek. Podczas tego samego posiedzenia NWZ podjęło uchwały powo-
łujące wcześniej odwołanych, do składu rady nadzorczej na okres 
wspólnej, trzyletniej kadencji 
Dodatkowo do RN Bogdanki powołani zostali na okres wspólnej, 

trzyletniej kadencji, wybrani przez załogę, Kamil Patyra oraz Ma-
riusz Romańczuk.  
Kamil Patyra jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończył studia na Wydziale Prawa i 

Administracji na kierunku Administracja. Z Bogdanką związany od 

2004 roku, gdzie rozpoczął pracę jako ślusarz maszyn i urządzeń pod 

ziemią. Od 2015 roku oddelegowany na stanowisko Zakładowego 

Społecznego Inspektora Pracy. 

 

Mariusz Romańczuk ukończył studia wyższe na 

Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, kieru-

nek Górnictwo i Geologia, specjalność; Eksploata-
cja Złóż Surowców Mineralnych oraz Górnictwo 

Podziemne. W LW Bogdanka S.A. od 1989 r., 

obecnie na stanowisku Sztygar Oddziałowy Za-

stępca Kierownika Służby Strzałowej.  

 

7.03.2017 Obradował  
ZR Gorzów NSZZ Solidarność 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Za-

rządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZR G). (zdjęcie poniżej) 

Tematyka spotkania. 

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG -

17.01.2017 r. 
2. Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej w Gdańsku ( 28.02 – 

01.03.2017 r.) 

3.Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (2.02.2017 
r.). 
4.Nagroda „Feniks”. Zarząd Regionu podjął uchwałę przyznającą 

nagrodę „Feniks” za szczególny wkład na rzecz Regionu Gorzow-
skiemu w roku 2016 r. Wojciechowi Kusce i Henrykowi Jarmoło-
wiczowi za utrwalanie historii o NSZZ Solidarność. 
5.Akcja letnia-wyjazdy integracyjne. Wczasy w Niechorzu cieszą 

się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety nie ma możliwości re-

zerwacji większej liczby turnusów. W ramach wyjazdów integracyj-

nych zorganizowane zostaną: 5-7.05.2017 wyjazd do Niechorza,  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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i 18-21.05.2017 wyjazd do Karpacza. 
6.Szkolenia.Podsumowano szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy. 

(17.03.2017 r. kolejne szkolenie) 
7.Spotkania z Organizacjami Zakładowymi. Zgodnie z tradycja 

Prezydium ZRG rozpoczyna cykl spotkań z Organizacjami Zakłado-

wymi. Pierwsze spotkanie odbędzie się 14.03.2017 r. w Drezdenku. 

8.Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Omówiono 

obchody święta w Gorzowie Wlkp. 

9.Rozwój związku. Podsumowano efekty związane z wizytą Pracow-

ników Biura Rozwoju Związku w Naszym Regionie. Dyskutowano o 

różnych formach rozwoju związku. 

10.Elektroniczna legitymacja związkowa. Organizacje związkowe 

zobowiązano do przesłania imiennej listy członków w wersji elektro-

nicznej –Excel. 

11.Akcja „13 zł”. Nieuczciwych pracodawców łamiących zapisy o 

płacy minimalnej, i minimalnej stawce godzinowej można zgłaszać do 

siedzib NSZZ Solidarność. 

12.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Omówiono sytuację w 

spółkach: Inneko, Enea, Wodociągach i Filharmonii. 
13.Open Finance. Zachęcono do korzystania z preferencyjnych  
warunków przygotowanych przez tą firmę dla członków NSZZ 
Solidarność. 
14.Czuwanie przed grobem Naszego Patrona Bł. Jerzego Popie-
łuszki. Apel o wystawienie wart honorowych. 

15.Budżet za 2016 i na 2017 r. Temat na następne posiedzenie ZRG. 

Spotkanie z Inspektorami OIP w Województwa Lubuskiego 

16.Działalność Okręgowej Inspekcji Pracy (OIP) w 2016 i 2017 r. 

Omówiono działalność 49 Inspektorów Pracy w Województwie 
Lubuskim. Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrud-
nionych na podstawie umów cywilnoprawnych, przestrzeganie 
zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazu-
jących na istnienie stosunku pracy, ograniczanie zagrożeń zawo-
dowych w zakładach produkcyjnych, niewypłacanie zaległych 
wynagrodzeń to główne tematy poruszane podczas spotkania Zarządu 

Regionu z OIP Franciszkiem Grześkowiakiem i Ireneuszem Pawli-
kiem Kierownikiem Inspekcji Pracy w Gorzowie. Inspektorom prze-

kazano konkretne przypadki łamania prawa. 

17.Ustalono termin następnego zebrania ZRG – 11.04.2017 r. 

9.03.2017 Zawarto porozumienie  
płacowe w Enea S.A. 

Kolejna (piąta)  tura negocjacji płacowych w Enea S.A.  zakończyła 
się zawarciem porozumienia określającego zasady polityki płaco-
wej w spółce w 2017 r.  
Relacja z negocjacji: 

Prezes ds. finansowych Mikołaj Franzkowiak podsumował dotych-
czasowe rozmowy. Ustosunkował się   do argumentu strony społecz-

nej  z ostatnich negocjacji, o planowanej inflacji w wysokości 2,5 %. 
Przedstawił analizę z której wynikało, że planowana inflacja we-
dług różnych źródeł wynosić ma od 1.2 do 2.2 %, co daje średnią 
1, 7 % i w związku z tym poprosił o zredukowanie swoich oczekiwań 

płacowych. Strona związkowa poprosiła o przedstawienie średnich 
wynagrodzeń oraz funduszu płac  z lat 2014-16. Po krótkiej prze-

rwie strona pracodawcy przedstawiła te dane. Kolejny raz podnosili-

śmy argumenty o  zwiększeniu obowiązków w związku z kolejną 
edycją PDO, małej coraz mniejszej atrakcyjności pracodawców w 
Enea, dużych dysproporcjach płacowych. Podaliśmy swoje oczeki-

wania w zakresie podwyżek. Pracodawca nawiązał do zawartego 
porozumienia w Enea Oświetlenie i w oparciu  do tego  porozu-
mienia przedstawił swoje propozycje. Kilkukrotne przerwy dopro-

wadziły po godz. 16 do zbliżenia stanowisk, które doprowadziło 

zawarcia porozumienia płacowego zawierającego następujące parame-

try :- średnia podwyżka płacy zasadniczej od kwietnia 2017 r. –90 
zł. (szczegółowy podział tej kwoty ma nastąpić do końca marca 
2017 r.- intencją stron jest to by wyższe kwoty otrzymały osoby o 
najniższych wynagrodzeniach),-spłata braku podwyżek od  po-
czątku roku –350 zł. (wypłata na Święta Wielkanocne),-wysokość 
nagrody na Dzień Energetyka-1650 zł. , -jednorazowa premia z 
okazji świąt Bożego Narodzenia– 600 zł. W/w kwoty wypłat jedno-
razowych określono jakie minimalne z możliwością ich podwyż-
szenia. Uzgodniono, że negocjacje dotyczące podwyższenia płac w 
2018 r. rozpoczną się w grudniu 2017 r. (unikniemy błędów tego-

rocznych- ustalone wskaźniki ekonomiczne w spółce ograniczają pole 

negocjacji) 

Prezes M. Frantzkowiak podpisuje porozumienie płacowe. 

Inne tematy poruszane na spotkaniu: 

-Kolejna edycja PDO- regulamin opracowany przez stronę praco-

dawców dyskryminuje osoby z długoletnim stażem, które w tym roku 

nabywają uprawnienia emerytalne. Pracodawca po analizie złożonych 

wniosków rozważy możliwość indywidualnego potraktowania tych 

osób. 

-Tabela płac zasadniczych w Enea S.A. Dyskutowano nad propozy-

cją pracodawcy  z ostatniego spotkania: podwyższenie  stawek w po-

szczególnych kategoriach o 7,5 % ( podstawa tabela z 2013 r.) oraz 

usuniecie dwóch najniższych kategorii. Strona społeczna zgadza się z 

propozycją podwyższenia kategorii o proponowany procent. Nie ma 

zgody na usunięcie dwóch najniższych kategorii – wymagałoby to 

zmian w ZUZP. Temat do dalszych uzgodnień. 

13.03.2017 OIP rozpoczęła kontrolę  
w Enea Centrum. 

Okręgowa Inspekcja Pracy (OIP) w Poznaniu rozpoczęła kolejną kon-

trolę w Enea Centrum (EC). Pani Inspektor Małgorzata Brykczyńska 
( zdjęcie powyżej- po lewej) o fakcie rozpoczęcia kontroli poinformo-

wała organizacje związkowe podczas spotkania w Poznaniu. Jak pod-

kreśliła działania OIP stanowią kontynuację kompleksowej kontroli  

Spółki EC. Poprzednia kontrola dotyczyła czasu pracy, a obecna doty-

czyć będzie wynagrodzeń. Pani Inspektor poprosiła przedstawicieli 

Załogi o sygnały związane z nieprawidłowościami w systemie wyna-

gradzania. Tą drogą zwracamy się do wszystkich Pracowni-
ków o przekazywanie konkretnych sygnałów związanych 
miedzy innymi z ukrywanymi nadgodzinami. Gwarantuje-
my pełną anonimowość. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



13.03.2017 Wstępne  
wyniki Enea  

za 2016 r. 
849 mln zł zysku netto.  

Grupa Enea miała w 2016 roku 849 
mln zł zysku netto, 1.119 mln zł 
zysku operacyjnego i EBITDA na 
poziomie 2.328 mln zł - podała 

spółka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników. Skonsolido-

wane przychody wyniosły 11,256 mld zł. 

14.03.2017 Pożegnaliśmy 
Elżbietę  

Brzozowską. 
14 marca był ostatnim dniem pracy 

w Grupie Kapitałowej Enea Elż-
biety Brzozowskiej (do niedawna 
Sierockiej) Specjalisty ds. Płac 
Biura Rachuby Płac w Gorzowie 
Wlkp. Elżbieta po 13 latach za-

kończyła swoją karierę zawodową 

w GK Enea.  

W okolicznościowym spotkaniu 

uczestniczyli przedstawiciele Kie-
rownictwa z Enea Centrum oraz 
|Koleżanki i Koledzy z pracy i 

związku do, którego Ela należała.  
W imieniu NSZZ Solidarność Eli życzymy wszystkiego najlepszego 

na nowej drodze życia. 

Uczestnicy okolicznościowego spotkania 

14.03.2017 Enea kupiła Elektrownię Połaniec. 
Enea kupiła 100 proc. akcji Engie Energia Polska za podawaną 
wcześniej wstępną cenę w wysokości 1,264 mld zł - podała Enea w 

komunikacie. Jak ocenia grupa, transakcja wpłynie pozytywnie na jej 

udział w hurtowym rynku energii, a także spowoduje wzrost przycho-

dów i poziomu EBITDA grupy.  

"  Akcje zostały nabyte w głównej mierze ze środków własnych spółki, 

w tym ze środków pozyskanych w ramach pierwszej publicznej emi-

sji, a także emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu 
gwarantowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego"   -  podano w 

komunikacie. 

„W pełni skorzystaliśmy z szansy, która pojawiła się na rynku. Na 

korzystnych warunkach finansowych pozyskaliśmy cenne aktywo. 

Biorąc pod uwagę wartość przedsiębiorstwa, za każdy zmodernizowa-

ny i spełniający obowiązujące normy środowiskowe 1 MW mocy 

zapłaciliśmy ok. 0,54 mln zł. Enea pozyskała jedną ze sprawniejszych 

elektrowni systemowych, którą będzie eksploatowała przez wiele lat, 

zapewniając bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii dla na-
szych Klientów” - podkreślił Mirosław Kowalik, prezes Enei. 
Wstępna cena sprzedaży Engie Energia Polska ustalona została 3 mar-

ca. Jak podano, będzie ona podlegać rewizji ze strony spółki i ewentu-

alnym korektom, na zasadach opisanych w umowie warunkowej 

sprzedaży EEP z Engie International Holdings B.V. z 23 grudnia 2016 

roku. 

”Do Grupy Enea dołączyła w pełni oddłużona i dobrze funkcjonują-

ca spółka generująca znaczący poziom EBITDA oraz pozytywne 

przepływy pieniężne. Wpłynie to na wzrost przychodów i poziom 

EBITDA Grupy Enea. Za 1,26 mld zł kupujemy całe przedsiębior-

stwo, na które oprócz infrastruktury składa się również kapitał obro-

towy na poziomie ok. 600 mln zł. Oznacza to, że spółka nie wymaga 
naszego wsparcia w tym zakresie” - zaznaczył  

Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych. 
Łączna moc zainstalowana brutto w EEP wynosi ok. 1,9 GWe, co 
pozwoliło na wytworzenie ok. 10,2 TWh energii elektrycznej w 
2016 roku. Elektrownia Połaniec spaliła ok. 3,9 Mt węgla oraz ok. 
1,7 Mt biomasy. 
Jak podano, dla porównania moc zainstalowana w Enei na koniec 
2016 roku to 3,3 GWe, a według wstępnych wyników sprzedaż 
energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym 
wyniosła 18,0 TWh przy całkowitym wytwarzaniu 13,6 TWh 

Połaniec był elektrownią prywatną przez 13 lat. Został kupiony 
„na raty” w 2000 i  w 2003 r. przez belgijski wtedy Electrabel. 
Belgowie zapłacili Skarbowi Państwa 247 mln euro, do tego za ok. 
200 mln zł skupili akcje pracownicze.  Electrabel wraz grupą Suez 

utworzył kilka lat później GDF Suez – jedną z największych firm 
energetycznych na świecie, która w 2015 r. zmieniła nazwę na 
Engie.  
W 2010 r. to GDF Suez o mały włos nie kupił Enei. Francuzi byli 

faworytami w wyścigu do prywatyzowanej  wówczas polskiej spółki. 

Kluczowi pracownicy GDF Suez w Polsce szukali już domów w 
Poznaniu. Resort skarbu przyznał jednak wyłączność negocjacyjną 
spółce Jana Kulczyka, licząc, że wywinduje jeszcze cenę. Centrala w 

Paryżu uznała to za niepoważne traktowanie i wycofała ofertę.  

Jaki wpływ na decyzję GDF miały protesty NSZZ Solidarność? 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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14.03.2017 Wybory do  
Rady Nadzorczej Enea Serwis. 

Pracownicy  Enea Serwis wybierali swoich 

przedstawicieli do Rady Nadzorczej Enea Ser-

wis Sp. z o.o. Pierwsza tura wyborów odbyła się 
23 lutego 2017 r. Żaden z 7 kandydatów nie 
uzyskał wymaganej większości głosów. Do 

drugiej tury przeszło 3 kandydatów z największą 

ilością głosów.  

Druga tura wyborów odbyła się 14.03.2017 r. O dwa miejsca w  
Radzie Nadzorczej ubiegało się 3 kandydatów. 
 Na ogólna liczbę uprawnionych do głosowania - 499 w wyborach 
uczestniczyło 369 tj. 73,95 %. Ważnych głosów oddano 364. 
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych: 

Jacek Jakubowski -219, Renata Kruber-172,  
Izabela Pertkiewicz -160.  

 
15.03.2017 Enea Połaniec - nowa spółka Grupy 

Enea. Nowy zarząd Połańca. 

Enea Elektrownia Połaniec (Enea Połaniec) to nowa nazwa spółki 
zarządzającej Elektrownią Połaniec, którą Enea kupiła od francu-

skiego ENGIE. Po finalizacji transakcji, Enea rozpoczyna proces włą-

czenia Połańca do struktur koncernu. Enea w środę podsumowała 

transakcję podczas konferencji prasowej w Warszawie, w której wziął 

udział minister energii Krzysztof Tchórzewski.  

„Zakup Elektrowni Połaniec przez Grupę Enea wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego i pewność dostaw do odbiorców koń-

cowych. Wpisuje się również w realizację nowej strategii rozwoju 

spółki. Składam gratulacje zespołom zaangażowanym w tę ważną dla 

Polski transakcję. Dzięki przejęciu Połańca, Enea staje się wicelide-
rem na rynku energii elektrycznej w Polsce „- powiedział Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii. 

M.Franckowiak                       K.Tchórzewski                          M.Kowalik 

„Inwestycja jest zgodna z naszą Strategią Rozwoju i potwierdza waż-

ną rolę Enei w budowaniu bezpieczeństwa energetyczne kraju oraz 

wpisuje się w politykę energetyczną państwa. Enea Połaniec staje się 

ważną częścią naszej Grupy. Do ok. 15 tys. specjalistów pracujących 

w Enei w całej Polsce, dołączyła doświadczona kadra z Połańca. Od 

dziś, przez następnych wiele lat, już razem z Pracownikami Enei 

Połaniec będziemy budować innowacyjny koncern surowcowo-
energetyczny” podkreślił Mirosław Kowalik, prezes Enei.  
W najbliższych tygodniach Enea Połaniec w formalny sposób 
przystąpi do Grupy Enea. Już teraz rozpoczyna się ewolucyjny pro-

ces integracji spółki z Grupą. Obowiązujące w Enei procedury i zasa-

dy będą wdrażanie w Elektrowni Połaniec. Dzięki temu Grupa bę-
dzie mogła zacząć korzystać z synergii jakie niesie ze sobą inwesty-
cja i powstanie wydobywczo-wytwórczego obszaru Kozienice-
Bogdanka-Połaniec. Kozienice i Połaniec, dwie elektrownie syste-
mowe należące do Enei, będą miały wspólny zespół tradingowy i 
wspólne zarządzanie portfelowe. Korzyścią dla Grupy będzie też 
sprawniejsze zarządzanie logistyką surowców w obszarze Kozieni-
ce-Bogdanka-Połaniec, a także wspólne zakupy biomasy dla EC 
Białystok i Elektrowni Połaniec. Oparty o własny surowiec, efek-

tywny kosztowo i operacyjnie obszar będzie także wzmacniał bezpie-

czeństwo energetyczne kraju i pewność dostaw energii dla Klientów 

Enei. Przyniesie również pozytywne efekty dla społeczności regionu. 

Wejście Elektrowni Połaniec do polskiego koncernu surowcowo-

energetycznego to wzmocnienie pozycji jednego z najważniejszych 

zakładów pracy w regionie. Enea jako firma odpowiedzialna spo-
łecznie angażuje się i wspiera społeczności lokalne, a także sport i 
kulturę. Enea ma już w planach zaangażowanie społeczne w okoli-

cach Połańca związane z aktywnością sportową młodzieży. Przy 
współpracy z klubem Stal Mielec zorganizowana zostanie Regio-
nalna Liga Młodzieżowa Enea Cup w piłce ręcznej. Będzie to jedna 

z odsłon realizowanego z powodzeniem przez Eneę programu "Enea 

Akademia Sportu”.  

Zmiany w składzie zarządu Enei Połaniec .  
14 marca 2017 r. nastąpiły zmiany w składzie zarządu Enei Elektrow-

ni Połaniec, spółki zarządzającej Elektrownią Połaniec. 
Po finalizacji transakcji, Enea rozpoczyna proces włączenia Połańca 

do grupy. W najbliższych tygodniach Enea Połaniec w formalny 
sposób przystąpi do Grupy Enea. Już teraz rozpoczyna się ewolu-
cyjny proces integracji spółki z Grupą. Obowiązujące w Enei pro-
cedury i zasady będą wdrażanie w Elektrowni Połaniec.  
 

Z dniem 14 marca nastąpiły zmiany w składzie zarządu Enei Elek-
trowni Połaniec. Alfreda Świtek, związana od początku swojej karie-

ry zawodowej z Elektrownią Połaniec, pozostaje na stanowisku pre-
zesa firmy. W zarządzie zasiądą także: Lech Żak - wiceprezes ds. 
technicznych oraz Dawid Klimczak - wiceprezes ds. zarządzania 
portfelem.  

Alfreda Świtek ukończyła studia na Akademii Eko-

nomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Orga-

nizacji Obrotu i Usług ze specjalizacją Nowoczesne 

Metody Sterowania Systemem Obrotu Towarowego, 

zdobywając tytuł magistra Ekonomii. W 1989 r. 

ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekono-

micznej w Krakowie o specjalności Metody Zarzą-

dzania, zaś w 2001 r. na tej samej uczelni ukończyła 

kolejne studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów. 

Obecnie jest w trakcie realizacji uprawnień na biegłego rewidenta. Od 

maja 2014 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENGIE Energia Polska 

S.A, z Elektrownią Połaniec jest związana od 1991 r.  

Lech Żak, wiceprezes ds. technicznych jest absol-

wentem kierunku Elektroenergetyka na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ukończył 

również m.in. kierunkowe studia podyplomowe w 

Szkole Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicz-

nej w Poznaniu i Wielkopolskiej Szkole Biznesu. 

Związany z branżą energetyczną od ponad 40 lat, 

przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań 

inżynierskich po menedżerskie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei 

Operator. Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w elek-

troenergetyce, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu orga-

nizacji i finansowania projektów typu ESCO oraz wzorów użytko-

wych z dziedziny energetyki. Umiejętności zawodowe przekłada także 

na społeczną pracę w stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Prezes 

Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Dawid Klimczak, wiceprezes ds. handlu i zarządza-

nia portfelem jest doktorem nauk ekonomicznych, 

absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej 

oraz Politechniki Poznańskiej. Posiada liczne licen-

cje maklerskie, m.in. European Energy Exchange, 
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Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd 

Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, 

origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem 

ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Z ener-

getyką związany od 8 lat, w marcu 2016 r. objął funkcję prezesa 

Enei Trading, spółki odpowiedzialnej za handel hurtowy w Grupie 

Enea. Będzie łączył pracę w obu zarządach.  

Źródło –CIRE.PL 

20.03.2017 Obradowała Lubuska WRDS 
W Zielonej Górze na VI plenarnym posiedzeniu   spotkali się 

członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Woje-
wództwa Lubuskiego (WRDS) (zdjęcie poniżej). 

W posiedzeniu  uczestniczyła Przewodnicząca Rady Dialogu Spo-
łecznego (RDS) Henryka Bochniarz oraz parlamentarzyści: sena-
tor Waldemar Sługocki i posłowie Jarosław  
Porwich,  Jacek Kurzępa i Tomasz Kucharski. 
Już dyskusja nad przyjęciem programu zebrania zapowiadała nerwo-
wą atmosferę związaną z przyjęciem stanowisk przez prezydium 
WRDS, a dotyczących  Administracji Skarbowej w województwie 
lubuskim. Ostatecznie temat ten został przesunięty do spraw różnych. 

Tematyka obrad: 
1.Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie lubu-
skim. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze- Roman 
Fedak przedstawił prezentację z której dowiedzieliśmy się między 

innymi że:- Liczba ludności w województwie wynosi 1018075 osób 
( stanowi to 2,6 % ludności w  kraju) –najmniejsze ludnościowo 
województwo w całym kraju.-Aktualna rejestrowana stopa bezro-
bocia wynosi 8,7 %. –Liczba studentów w województwie zmniej-
szyła się o 30 %. 
2.Wystapienie marszałek Elżbiety Anny Polak- dowiedzieliśmy się, 

że  w lubuskim „powiało optymizmem”- rośnie liczba przedsię-
biorstw, spada bezrobocie, lubuskie stało się liderem cyfryzacji. 
Niepokój Pani marszałek wzbudza ucieczka młodych ludzi z naszego 
województwa. 
3.Wystąpienie Henryki Bochniarz- dotyczyło podsumowania dzia-

łalności RDS, która powstała na gruzach Komisji Trójstronnej. Lubu-

ska WRDS jest dwunastą radą jaką odwiedziła przewodnicząca. Pod-

kreśliła, że wszyscy musimy się uczyć dialogu i zawierania kom-
promisów, oraz podwyższać bardzo małą wiedzę o RDS. Konieczna 

jest także nowelizacja Ustawy  uwzględniająca zdobyte doświadcze-

nia po reaktywacji dialogu w ramach RDS. 

4. Informacja z prac Zespołu Prawa Pracy RDS-Jacek Męcina 
przedstawił zagadnienia jakimi zajmuje się  zespół pod jego kierow-

nictwem tj. nowelizacje ustaw: -o Agencjach Pracy Tymczasowej, 
Związkach Zawodowych i Sporach Zbiorowych. 
5.Dyskusja dotycząca wcześniejszych wystąpień. Próbowano zdia-

gnozować powody ucieczki młodych ludzi z województwa. Podkre-

ślono jak ważna jest ochrona istniejących miejsc pracy, oraz dbanie 
o rozwój naszej „Małej Ojczyzny”. 
6. Sprawy różne- Stanowiska dotyczące Administracji Skarbowej 
przyjęte przez prezydium w 2017 r. Działania prezydium były bez-
prawne- Regulamin WRDS nie daje takich uprawnień prezydium.  
Rozpoczęto dyskusję dotyczącą Administracji Skarbowej w woje-

wództwie lubuskim. Postanowiono, że następne posiedzenie WRDS 

będzie dotyczyło tej tematyki. 

Prezydium WRDS + zaproszeni goście 

20.03.2017 Porozumienia płacowe                         
w Enea Serwis i Enea Trading. 

W Poznaniu odbyły się negocjacje płacowe w Enea Serwis.  

Negocjacje zakończone zostały kompromisem w postaci 
uzgodnienia płacowego. Zgodnie z nim Pracownicy spółki 
otrzymają podwyżki płacy zasadniczej na średnim pozio-
mie 85 zł. 55 zł. obligo, pozostała część zostanie przyznana 
uznaniowo. Ze względu na zeszłoroczne doświadczenia, tym 

razem w dokumencie Porozumienia znalazł się zapis 
o konieczności udzielenia informacji pracownikom 
o przyczynach nieprzyznania lub przyznania uznaniowej 
części podwyżki. Informacji powinni udzielać bezpośredni 

przełożeni. Spłata od podwyżek od stycznia wyniesie 200 zł.  (płatne 
przed Wielkanocą). Wysokość nagrody na Dzień Energetyka oraz 
premii przed świętami Bożego Narodzenia mają być co najmniej 

takie, jak w Enea S.A. Ostateczna ich wysokość zostanie określona 

podczas spotkania odpowiednio przed końcem czerwca 2017 dla na-

grody na Dzień Energetyka i przed końcem września 2017 dla premii 

świątecznej. W najbliższym czasie zostaną dokonane  przeliczenia 

tabeli płac, która nie była aktualizowana od paru lat. 

Negocjacje płacowe w spółce Enea Trading. 
Każda ze spółek GK Enea posiada swoją specyfikę, ale Enea Trading 
jest spółką szczególnie odróżniającą się od pozostałych. Ze względu 

na specjalizację w działaniu na hurtowych rynkach paliw i energii 

wszyscy pracownicy są objęci systemem motywacyjnym zarządza-
nia przez cele, który stanowi dość istotny składnik ich zarobków. 

Dlatego w tym roku strona społeczna zgodziła się potraktować właśnie 

system ZPC jako podstawowy czynnik wzrostu płac w spółce. Ponad-

to uzgodniliśmy, że suma nagrody na Dzień Energetyka oraz pre-
mii, która zostanie wypłacona przed świętami Bożego Narodzenia 
w roku 2017 będzie taka, jak w Enea S.A.  

21.03.2017 Enea, Energa, PGE i 
PGNiG Technologie ogłosiły 

wezwanie na  akcje Polimeksu-
Mostostalu  

Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie 
wezwały do sprzedaży do 0,07 proc. akcji Polimeksu-Mostostalu, 
oferując 4,9 zł za akcję. Wzywający na skutek zawarcia porozumie-

nia łącznie przekroczyli 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki. Jak podano, "wezwanie ma charakter następ-

czy, a wzywający zamierzają nabyć w wezwaniu akcje w liczbie sta-

nowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji aktualnie posiadanych przez 

wzywających i zapewniającej osiągnięcie nie więcej niż 66 proc. 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki". Każdy z 

wzywających zamierza uzyskać nie więcej niż, w przybliżeniu, 0,018 

proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu  

spółki. Zapisy będą przyjmowane od 10 kwietnia do 24 kwietnia 
tego roku.  Na dzień ogłoszenia wezwania wzywający posiadają 
łącznie 156.000.001 akcji spółki uprawniających do ok. 65,93 proc. 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, dających taki 
sam udział w kapitale zakładowym. Każda ze stron porozumienia 

ma  16,48 proc. akcji Polimeksu-Mostostalu. Po wezwaniu każda z 
firm ma posiadać ok. 16,5 proc. akcji. 

W styczniu tego roku Enea, Energa, PGE i PGNiG, zgod-

nie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, po spełnie-

niu warunków zawieszających przyjęły złożoną przez 

Polimex-Mostostal ofertę objęcia po 37,5 mln akcji no-
wej emisji po 2 zł za walor. Spółki kupiły także po 1,5 
mln akcji Polimeksu od ARP.  
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 21.03.2017 Porozumienie płacowe  
w Enea Pomiary. 

W Poznaniu po krótkich negocjacjach zawarto porozumienie określa-
jąc zasady polityki płacowej w Enea Pomiary w 2017 r.  

Porozumienie płacowe zakłada:- podwyżkę płacy zasadniczej o 80 
zł. od kwietnia 2017 r. (w rozbiciu na część obligatoryjna 60 zł. i 
uznaniową –max 300 zł ) , -z podwyżek płac zasadniczych wyłącze-
ni zostali inkasenci (od stycznia podwyższono im stawkę akordową 
o 2,5 %) –wypłatę jednorazowej premii-300 zł. (spłata braku pod-
wyżek od  początku roku- wypłata na Święta Wielkanocne). 
Wysokość nagrody na Dzień Energetyka oraz jednorazowa premia z 

okazji świąt Bożego Narodzenia będzie przedmiotem osobnych 

uzgodnień, odpowiednio do końca czerwca 2017 r. i połowy listopada 

2017 r.  

27.03.2017 Kontynuacja rozmów  
płacowych w Enea S.A. 

Realizując zapisy porozumienia płacowego z 9.03.2017 r. strony 
dialogu społecznego w Enea S.A.  uzgodniły szczegółowe zasady 

podziału kwoty przeznaczonej na podwyżki płac zasadniczych od 

kwietnia 2017r. Intencją stron w/w porozumienia było przeznaczenie 

wyższych kwot dla najniżej zarabiających. Uzgodniono podwyższe-
nie tabeli płac zasadniczych z 2013 r. o 7,5 %. Kwota indywidual-
nej podwyżki płacy zasadniczej będzie wynikała od stopnia odchy-
lenia od średniej płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach 
zaszeregowania. Minimalna kwota podwyżki wyniesie 60 zł, mak-
symalna –110 zł. 

28.03.2017 Obradowała  
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów. 

W Sulęcinie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie 
Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

(KP). (na zdjęciu poniżej) 

Po przyjęciu programu zebrania, przystąpiono do jego realizacji: 

1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP 
(24.02.2017r. Barlinek). 

2.Sprawozdanie z działalności za okres 25.02.-27.03.2017r. Wysłu-

chano sprawozdań z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 

ostatniego zebrania KP. 

3.Wspólna Działalność Socjalna w GK ENEA (WDS).Omówiono 

sprawy związane z tą działalnością. Zasady przyjęte w tym roku kolej-

ny raz potwierdziły konieczność podjęcia działań w celu większej 
samodzielności w poszczególnych obszarach. (Tak zwana „grusza” 
jednakowa a inne działalności niech każdy obszar dzieli sobie sam, 
mając do dyspozycji odpis socjalny na każdego zatrudnionego w 
danym obszarze). 
4.Sprawy płacowe. Podsumowano przebieg dotychczasowych nego-

cjacji płacowych w GK Enea. Przedstawiono oczekiwania odnośnie 

negocjacji w Enea Operator i Enea Centrum. (przeciąganie negocja-
cji w tych spółkach, ma na celu postawienie pod ścianą strony 
związkowej- zbliżające się Święta Wielkanocne).                                                                                                                             
5.Regulamin Pracy Enea Centrum (RP). Pomysł zamiany umów 

śmieciowych na umowy o pracę oceniamy pozytywnie. Jednakże za-

proponowane zapisy, są zbyt daleko idące ( mogą dotyczyć wszystkich 

Pracowników zatrudnionych w komórkach w , których przewidziano 

pracę od poniedziałku do niedzieli na dwie lub trzy zmiany).W dal-
szej perspektywie umożliwiałoby stronie pracodawcy przenoszenie 
BOK-ów  do Hipermarketów. Dlatego proponujemy wylistowanie 
w RP konkretnych komórek w, których obowiązywałaby praca 
zmianowa od poniedziałku do niedzieli.  
6.Szkolenia w Enea Operatorze. Zaproponowane zmiany nie zała-

twiają kompleksowo tematyki szkoleń, celowy byłby powrót Szkole-
niowców wcześniej przeniesionych do Enea Centrum (EC) i reali-
zowanie szkoleń bez pośrednictwa EC. Podjęto działania w celu 
wypłaty zaległych wynagrodzeń Pracownikom, którzy w ramach 

urlopu ratowali chaos jaki panował w działalności szkoleniowej po 

śmiertelnym wypadku w RD Bydgoszcz. 

7.Komisja Krajowa (28-29.02.2017) i  Zarząd Regionu Gorzów 
(07.03. 2017). Wysłuchano relacji z najważniejszych tematów poru-

szanych na tych gremiach. 

8.Sprawy różne- wolne wnioski:-Zjazd wyborczy- dyskutowano na 

temat celowości ogłaszania zjazdu w celu obsadzenia wakatów w KP, 
-Badania okresowe- standard badań znacząco się obniżył po wejściu 

w życie programu PZU Zdrowie,  - Zapomogi (udzielono jednej zapo-

mogi losowej).- Podejmiemy się organizacji rajdu rowerowego -

druga połowa kwietnia 2017 r.- Wycieczka zagraniczna –ustalono 

termin i miejsce wyjazdu zagranicznego –Portugalia 14-27.09.2017 r.-
Turniej siatkarski w Sulęcinie-ustalono wstępny termin 27.05.2017 

r.- Podjęto decyzję o sfinansowaniu spotkań Wielkanocnych. 
Po zakończeniu zebrania członkowie Prezydium KP spotkali się z 
Pracownikami Enea Operatora i Enea Centrum. Tematyka spo-
tkania pokrywała się z tematyką zebrania KP. Dodatkowo poru-
szono jeszcze temat związany z Pracowniczym Programem Eme-
rytalnym.  

29.03.2017 Pożegnaliśmy  
Krzysztofa Słabolepszego. 

Na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu pożegna-
liśmy zmarłego 21.03.2017 r. wieloletniego  
działacza NSZZ Solidarność z Organizacji 
Podzakładowej z Poznania Krzysztofa  
Słabolepszego. W ostatniej ziemskiej drodze 

Krzysztofa uczestniczyła rodzina, koledzy z pracy 

i związku oraz poczty sztandarowe NSZZ Solidar-

ność.  Wyrazy szczerego współczucia przekazu-
jemy   tą drogą rodzinie zmarłego. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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30.03.2017 Negocjacje  
płacowe w Operatorze-

brak porozumienia. 
W Poznaniu kontynuowano rozmo-
wy celem zawarcia porozumienia 

określającego zasady polityki płacowej 

w Enea Operatorze w 2017 r. Na  negocjacje stawił się cały zarząd 
Enea Operatora. (w negocjacjach uczestniczyła taż „mamusia” –
było to szczególnie widoczne w czasie kilkukrotnie ogłaszanych 
przerw). Po raz kolejny widać jak na dłoni pełną niezależność Ope-
ratora. Długie negocjacje,  nie doprowadziły do zawarcia oczekiwa-

nego porozumienia. Wielokrotnie powtarzane strony związkowej 

(zwiększanie zakresu obowiązków, zmiana na rynku pracy-rynek 
pracownika, planowana inflacja-realny spadek wynagrodzeń), nie 
przekonały strony pracodawcy. Jak to się dzieje, że na kolejną edy-
cję PDO tworzy się rezerwy finansowe i wypłaca się odprawy po 
kilkaset tysięcy zł., a na podwyżki dla tych co zostają w GK Enea 
przeznacza się żenująco małe kwoty?. Powoli przestajemy być 

atrakcyjnym pracodawcą, no może z wyjątkiem kadry menadżer-
skiej. Zarząd wielokrotnie powtarzał, że nie może przekroczyć bu-
dżetu na wynagrodzenia ustalonego przez organy nadzorcze. Jak 

to się dzieje, że najpierw przyjmuje się wskaźniki przyrostu wyna-
grodzeń, a później przystępuje się do „negocjacji” płacowych- 
można to podciągnąć pod negocjacje w złej wierze. Porozumienie 
było bardzo blisko, kością niezgody okazała się wysokość podwyż-
ki uznaniowej. 
Stronie związkowej nie pozostaje nic innego jak zgłosić żądanie 
płacowe i wejść w spór zbiorowy.  
Zamiast premii świątecznej na Wielkanoc szykuje się spór  
zbiorowy. 

30.03.2017 Prezydent Andrzej Duda odwiedził 
Elektrownię Połaniec  

Prezydent Andrzej Duda odwiedził Elektrownię Połaniec. Podczas 
„gospodarskiej wizyty” spotkał się z zarządem Enei, Enei Połaniec 
i Pracownikami elektrowni. Wizyta prezydenta w Elektrowni Poła-

niec rozpoczęła się od spotkania z Mirosławem Kowalikiem, preze-
sem Enei, Alfredą Świtek, prezesem Enei Połaniec, Agatą  
Wojtyszek, wojewodą świętokrzyskim, Krzysztofem Lipcem, po-
słem PiS i przedstawicielami Strony Społecznej. Prezydent zapoznał 

się z zadaniami i funkcjonowaniem elektrowni i jej znaczeniem dla 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Prezydent  zwiedził Nastawnię Centralną - kluczowe miejsce elek-

trowni, która pozwala na zarządzanie wszystkimi procesami produk-

cyjnymi z jednego miejsca. Spotkał się tam z Pracownikami Na-
stawni i Działu Eksploatacji. Wcześniej Prezydent, jak każdy gość 
elektrowni, przeszedł obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP. Z tej 
okazji otrzymał też pamiątkowy dyplom. 
Podczas wizyty Prezydent wjechał także na taras Zielonego Bloku i 
zwiedził sam obiekt. Jednostka o mocy 230 MW jest największym na 

świecie blokiem energetycznym opalanym w 100 proc. biomasą. 

Elektrownia  położona jest we wsi Zawada koło Połańca w woj. 
świętokrzyskim. To jedna z młodszych elektrowni systemowych w 

kraju oraz największy tego typu obiekt w południowo-wschodniej 

Polsce. Firma nosi teraz nazwę Enea Elektrownia Połaniec (Enea 
Połaniec). 

                                                           Andrzej Duda              Mirosław Kowalik 

Podczas wizyty prezes M. Kowalik stwierdził , że w elektrowni - o 
której kupno przez kontrolowaną przez Skarb Państwa spółkę 
zabiegały związki zawodowe - zostanie zapewniona stabilność za-
trudnienia. Zapowiedział, że trzeba jednak "przejrzeć model funkcjo-

nowania obsługi elektrowni". 

Źródło CIRE.PL 

31.03.2017 Porozumienie ze Zdroiska –pierwsza 
rozprawa przed Sądem w Gorzowie Wlkp. 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Wydziale  Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych odbyła się pierwsza rozprawa dotycząca 
wypłaty świadczenia pieniężnego wynikającego z  Porozumienia ze 
Zdroiska z 28.05. 2008 r.  

Krótka relacja z Sądu: Na Sali obecni byli pełnomocnicy stron 
oraz nasi koledzy, którzy domagają się sprawiedliwości. Pełnomoc-

nik  Enei próbował przedstawić brak podstaw prawnych do domagania 

się w/w świadczenia , próbował przekonać Sąd, że umowa 
(porozumienie) jest niezgodne z prawem. Zarzucił też, że kwota 
została wyliczona nie wiadomo na jakiej podstawie a dodatkowo 
jest przedawniona.  Sąd na szczęście podjął się wyjaśnienia sprawy i 
wyznaczył wstawienie się światków w następnym terminie tj. 24 
maja 2017 r. Sędzia próbował jeszcze namówić strony do zawarcia 
ugody, ale pełnomocnik Enea stwierdził , że nie ma takich pełno-
mocnictw.  
 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Geneza sporu : Zgodnie z Porozumieniem ze Zdroiska, Enea S.A. 
miła wypłacić uprawnionym pracownikom świadczenie pieniężne 
w  łącznej wysokości 14,5 mln. zł. Stosując różne kruczki prawne 

(opinie prawników , nieudostępnienie związkom zawodowym listy 
uprawnionych) do dnia dzisiejszego nie  wypłacono w/w kwoty 

(mimo, że świadczenie takie zawarte zostało między innymi w Pro-
spekcie Emisyjnym jak Enea wchodziła na Warszawską Giełdę 
Papierów Wartościowych). Dlatego 95 Pracowników  Członków 
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp., którzy nie nabyli praw do 

akcji Enea, domaga się od Enea S.A. wypłaty świadczenia pienięż-
nego wynikającego z w/w porozumienia. Sądowe zawezwanie do 
próby ugody złożone 30.03.2016 r. w Sądzie Rejonowym w Pozna-
niu  nie przyniosło spodziewanego efektu ( zawarcia ugody) ale 
przedłużyło o kolejne trzy lata przedawnienie się tej sprawy, dla 
tych osób. Z tego grona dwie osoby złożyły 15.11.2016 r. pozew w 
Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Pomoc prawną na każdy 

etapie dochodzenia swych praw zapewnia NSZZ Solidarność. Ma-
my nadzieję, że w Polsce nastanie w końcu normalność i podpisy-
wane umowy będą respektowane i realizowane.  
==================================================

CZAS PRACY,  
GODZINY NADLICZBOWE  

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Pracowników Enea  

CZAS PRACY 

Art. 8 

1.Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji 

pracodawcy w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym 

dla wykonywania pracy. 

2.Czas pracy dla pracowników ENEA wynosi 8 godzin na dobę i 
40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy od godz. 7.00 do 
godz. 15.00, przy zachowaniu wszystkich sobót wolnych, w 
jedno miesięcznym okresie rozliczeniowym.  

3.Czas pracy dla pracowników pracujących na zmiany wynosi 8 
godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy, w jedno miesięcznym okresie rozli-
czeniowym. 

4.Czas pracy pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym 

według harmonogramu wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 
godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Harmo-
nogramy opracowane w oparciu o obowiązujące normy czasu 
pracy przedstawiane są zainteresowanym nie później niż 2 
tygodnie a zatwierdzane nie później niż 3 dni przed rozpoczę-
ciem pracy wyznaczonej w tym harmonogramie. 

5.Czas pracy dla pracowników wymienionych w ust. 4 może być 

przedłużony do 43 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. 
W granicach tej normy czas pracy może być przedłużony jednego 
dnia w niektórych tygodniach do 12 godzin. Praca ponad 8 
godzin na dobę i przeciętne ponad 40 godzin na tydzień 
w przyjętym okresie rozliczeniowym jest pracą w godzinach 
nadliczbowych. 

6.W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w 

związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalo-
nym rozkładem czasu pracy, tygodniowy nieprzerwany odpo-
czynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być 
jednak krótszy niż 24 godziny. 

7.Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy poszczególnych zmian 
ustala się następująco: 

 

Wykaz stanowisk pracy, na których występuje praca zmiano-
wa zawiera Załącznik nr 22 do Układu. 

8.Pracownik ma prawo, do co najmniej 11-godzinnego dobowego 
nieprzerwanego odpoczynku oraz do co najmniej 35-
godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego z za-
strzeżeniami wynikającymi z Kodeksu pracy. 

9.Indywidualne rozkłady czasu pracy dla poszczególnych pracowni-

ków, ustala kierownik jednostki organizacyjnej spółki na 
wniosek pracownika. 

10.Rozkłady czasu pracy dla zespołów pracowników, komórek i jed-

nostek organizacyjnych w razie konieczności podyktowanej 
wyjątkowymi przypadkami, ustala kierownik jednostki orga-
nizacyjnej spółki w porozumieniu z jednostką organizacyjną 
związku w Regulaminie Pracy. 

11.Do czasu pracy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut. 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW 

DO WYNAGRODZENIA  

I INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ 

Art. 18 

1.Pracownikom – odpowiednio do rodzaju, charakteru lub specyfiki wy-

konywanej pracy oraz zajmowanego stanowiska w przypadkach i na 

zasadach określonych Układem – przysługują: 

      A- dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
Art. 18 1 

1.Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w 

art. 8 ust. 2 niniejszego Układu stanowi pracę w godzinach 
nadliczbowych.  

2.Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych 
oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 100% 
godzinowej stawki osobistego zaszeregowania. 

3.Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy 

jest dla niego wolnym od pracy, może nastąpić w razie koniecz-
ności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub 
zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub usunięcia awa-
rii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, nato-
miast w innych przypadkach za zgodą pracownika. 

4.Pracownik może przepracować do 150 godzin nadliczbowych w 
roku kalendarzowym dla szczególnych potrzeb pracodawcy. Do 
limitu nie wlicza się pracy wykonywanej ponad normy czasu 
pracy w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla 
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia 
lub usunięcia awarii. 

5.Pracownikom, zajmującym kierownicze stanowiska pracy, obję-

tych zadaniowym systemem czasu pracy, wykonującym w razie 

konieczności prace poza normalnymi godzinami pracy, nie przy-
sługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym przysługuje 
tylko wynagrodzenie i dodatki za prace przypadające w nie-
dziele i święta.  

6.Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga pole-
cenia lub zgody pracodawcy. 

7.W przypadku udzielenia czasu wolnego za przepracowane godzi-
ny nadliczbowe bez wniosku pracownika, należy udzielić pra-

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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cownikowi za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową dwie 
godziny wolne, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, 

jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia na-

leżnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. 

8.W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pracownikowi nie przysłu-
guje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. 

 

Art. 19 

1.Pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% godzinowej staw-
ki wynikającej z kategorii osobistego zaszeregowania - za każ-
dą godzinę pracy w tej porze. 

2.Pora nocna w ENEA obejmuje czas między godz. 22.00 a godz. 
6.00 dnia następnego. Wykaz prac pracowników pracujących w 

nocy, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne albo związa-

ne z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, zawiera odpo-

wiednio Załącznik nr 23 do Układu. 

3.W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych na 
wezwanie pracodawcy związane z usuwaniem awarii w czasie 
wymienionym w ust. 2 pracodawca udziela czasu wolnego od 
pracy w wymiarze o 100% wyższym niż liczba przepracowa-
nych godzin nadliczbowych. Dotyczy przypadku, gdy pracodaw-

ca udziela czasu wolnego od pracy w dniu następnym. 

Art. 21 

1.Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy, oprócz 
normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagro-
dzenie w wysokości 100% godzinowej stawki wynikającej 

z osobistego zaszeregowania. 

2.Za każdą godzinę pracy w dni świąteczne będące dniami wolnymi 
od pracy, w „Dzień Energetyka” oraz na II i III zmianie w 
dniach 24 i 31 grudnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 120% 

godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania. 

3.Dodatkowe wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust.1 lub 2 
przysługuje niezależnie od udzielenia - za pracę w niedzielę i 
dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i dni wolne od 
pracy - innego dnia wolnego od pracy, w uzgodnieniu z bezpo-
średnim przełożonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich prze-

pracowania, w wyznaczonym z góry terminie na wniosek pra-
cownika. Przesunięcie tego terminu może nastąpić jedynie 

w przypadku długotrwałej choroby. 

4.Pracownikom, którzy w zamian za pracę w dniu wyznaczonym 
dla nich jako dzień wolny od pracy, nie otrzymali dnia wolne-
go w innym wyznaczonym z góry terminie, przysługuje za 
każdą godzinę pracy w tym dniu, oprócz normalnego wyna-
grodzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej 
w art. 18 1 ust. 2. 

Jeżeli twój pracodawca stosuje 
 inne zasady zgłoś się do nas. 

 
 

Można sprawdzić kto był TW:  
http://inwentarz.ipn.gov.pl/advancedSearch?q=&page=1  

PRZEGLĄD  PRASY  
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.  

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 sekto-

ra ogrodniczego, obiad z młodzieżą i wizyta w szpitalu na przedmie-

ściach stolicy tego kraju.17 grudnia 136 urzędników unijnych – euro-

deputowani oraz ich tłumacze polecą do Nairobi na posiedzenie zgro-

madzenia parlamentarnego członków Unii i grupy państw AKP. Jest to 

grupa zrzeszająca 79 krajów z Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Spotkanie 

AKP-EU ma na celu promowanie oraz wspieranie współpracy i roz-

woju Północy i Południa. We wrześniu 2016 r. ponad 40 europosłów 

przez trzy dni wspierało rozwój północnej i południowej półkuli na 

podobnym spotkaniu w Urugwaju, co kosztowało UE ponad pół milio-

na euro. Natomiast w zeszłym roku współpracę Północ Południe zacie-

śniano 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 porozu-

mień. Tak przynajmniej twierdzą europosłowie. 

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

Spotkanie w klubie AA:- Cześć, jestem Darek. Piję od 20 lat. 
Przyszedłem tutaj, bo podobno rozwiązujecie problemy związane 
z alkoholem.– Oczywiście. Powiedz nam, jak możemy pomóc?– 
Brakuje mi 1,50 zł. 

   

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

X 2003 Dychów negocjacje ZUZP ENEAX 2003 Dychów negocjacje ZUZP ENEAX 2003 Dychów negocjacje ZUZP ENEA   

      

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   
-11,40 zł.  wartość akcji Enea- 3.04.2017 r.  godz.10,18  

-849 mln zł zysku netto  wypracowała Grupa Enea w 2016 .  1.119  
       mln zł zysku operacyjnego i EBITDA na poziomie 2.328 mln zł.   
                            Skonsolidowane przychody wyniosły 11,256 mld zł. 
-4.635,02 zł.-Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze    

                       przedsiębiorstw (styczeń 2017 roku) 

-O 2300 dzieci więcej dzieci urodziło się w styczniu 2017 r. (wzrost    

           o 10 % w stosunku do 2016 r. W całym 2016 roku urodziło  

          się 385 tys. dzieci, to o około 16 tys. więcej dzieci niż w 2015 r. 

- 1018075 osób- liczba ludności w Lubuskim ( stanowi to 2,6 % 
ludności w  kraju) –najmniejsze ludnościowo województwo w ca-

łym kraju.-Aktualna rejestrowana stopa bezrobocia wynosi 8,7 %. –
Liczba studentów w województwie zmniejszyła się o 30 %. 
Liczba samobójstw w Lubuskim statystyki: 
-2014 - 241 prób samobójczych, w tym 162 zgony;2015 - 278 prób 

samobójczych, w tym 180 zgonów. W 2015 r. życie próbowało sobie 

odebrać 234 mężczyzn i 44 kobiety, rok później 233 mężczyzn i 51 

kobiet.-2016 - 284 próby samobójcze, w tym 171 zgonów. Odebrać 

sobie życie zdecydowanie częściej próbują mężczyźni. 

 -1918 godzin-realny roczny wymiar czasu pracy w Polsce.Czechy

-1772, Słowacja 1770, wlk.Bryt.-1650, Szwecja-1607, Dania-1411, 

Niemcy- 1388, Holandia-1380. 

str. 12  Pod Napięciem 177 / 3 / 2017 

„Pod Napięciem” biuletyn informacyjny Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność ENEA Gorzów Wlkp. 
Redakcja: Krzysztof Gonerski, Mariusz Kępiszak 

Adres Redakcji: 66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Sikorskiego 37 
tel. 095 7217-504, fax. 095 7217-505 

Internet:  www.solidarnosc.gorzow.enea.pl   

"  Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a 

dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – 

oto jest cała doskonałość i źródło         

prawdziwego szczęścia na świecie."    

Maksymilian Maria Kolbe 


