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SMUTNA ROCZNICA URODZIN MASTA -POŻAR KATEDRY 

 
Zachęcamy 
do kupna   

cegiełek na 
odbudowę 

Katery 

Pożegnaliśmy Przewodniczącą Komisji  
Wydziałowej Rejonu Dystrybucji Dębno –Emilkę Rupenthal. 

 

„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 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.07.2017 Urodziny Gorzowa Wlkp. 

- pożar Katedry. 
2 lipca 2017 Gorzów Wlkp. obchodził 760 rocznicę nadania praw 
miejskich. Władze miasta by godnie uczcić okrągłą  rocznicę zaplano-

wały wiele atrakcji. Dni Gorzowa 2017 rozpoczęły się 30 czerwca i 

miały trwać do 2 lipca. 2017 r.  30 czerwca  odbył się Festiwal muzy-
ki i piosenki cygańskiej Romane Dyvesa. W wigilię święta 1 lipca 

2017 r. trwały  rocznicowe obchody. Odbył się między innymi spływ 
kajakowy na trasie Santok-Gorzów Wlkp. Kulminacją hucznych 

obchodów miały być występy gwiazd na wielkiej scenie zbudowanej  

na gorzowskich błoniach.  

O godz. 18 zauważono dym na  40 metrowej wieży Katedralnej. 
Przerwano mszę świętą , która w tym czasie odbywała się w świątyni i 

przystąpiono do akcji gaszenia pożaru. Dni Gorzowa 2017 również 

przerwano, wszyscy skupili się na ratowaniu Katedry. Walka z poża-
rem trwała całą noc, a rano dogaszano jeszcze pojedyncze zarze-
wia ognia. W akcji ratowniczej uczestniczyło 200 strażaków i 55 
wozów. Gorzowianie spontanicznie uczestniczyli w wynoszeniu z 

zalanej Katedry jej wyposażenia.  

Wieża została poważnie uszkodzona i po zakończeniu akcji  
ratowniczej ze względów bezpieczeństwa zdjęto z niej górną  
kopułę.  

2 lipca na błoniach na scenie na, której miały wystąpić gwiazdy  

odbyła się polowa msza święta w intencji wszystkich służb oraz 
mieszkańców, którzy ratowali Katedrę. Liturgii przewodniczył 
Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  bp. Tadeusz 

Lityński a uczestniczyli w niej licznie przybyli mieszkańcy miasta. 

Wieża Katedralna wymagać będzie kosztownego remontu. Wiele in-

stytucji zbiera fundusze na ten cel. Władze różnych szczebli obiecały 

pomoc w jak najszybszym remoncie i otwarciu świątyni.  

2.07.2017 Szymon Woźniak  
Mistrzem Polski na żużlu. 

Nie obrońca mistrzowskiego tytułu i współlider klasyfikacji generalnej 

mistrzostw świata - Patryk Dudek, nie lider mistrzostw Europy - 

Jarosław Hampel, nie brązowy medalista zeszłorocznych mistrzostw 

globu - Bartosz Zmarzlik, ani też nikt inny z żużlowców startujących 

w Grand Prix. Indywidualnym mistrzem Polski 2017 został ten, na 
którego nikt nie liczył - Szymon Woźniak. 24-latek z Tucholi, wy-
chowanek bydgoskiej Polonii zalał się w niedzielny wieczór łzami. 
Łzami szczęścia! (na zdjęciu poniżej). 

To był fatalny weekend dla Gorzowa. Miała być huczna kulmina-
cja obchodów 760-lecia powstania miasta , a tymczasem w związ-
ku z pożarem dzwonnicy, na wieży XIII-wiecznej gotyckiej kate-
dry - symbolu miasta, wszystkie zaplanowane imprezy okoliczno-
ściowe odwołano. Jedyną okazją do poprawy humorów miał być w 
tej sytuacji finał indywidualnych mistrzostw Polski… i częściowo 
był.  
Bezpośrednio do finału nie wjechał wprawdzie ulubieniec miejsco-

wych kibiców – trzeci zawodnik świata, Bartosz Zmarzlik, ale na 

wysokości zadania stanął kapitan Cash Broker Stali – Przemysław 
Pawlicki. W całej rundzie zasadniczej dał się pokonać tylko 
 Zmarzlikowi oraz Jarosławowi Hampelowi.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Dudek obrońca mistrzowskiego tytułu wchodząc do finałowego biegu, 

uratował honor kwartetu z Grand Prix i przedłużył swe szanse na 

przejście do annałów polskiego żużla. Mógł zostać piątym w historii 

zawodnikiem, który rok po roku wygra złoto IMP. Przed nim doko-
nali tego: Florian Kapała, Andrzej Wyglenda, Zenon Plech i  
Tomasz Gollob. 
 
W finale startując z zewnętrznego pola Dudek niewiele mógł jednak 

zrobić. Udało mu się nieźle wystartować, ale że miał najdłuższy do-

jazd do krawężnika, to zamknął tylko Hampela. Zdecydowanie do 
przodu uciekł zaś niespodziewanie Szymon Woźniak, który pew-
nie odpierał  ataki Przemysława Pawlickiego i sensacyjnie sięgnął 
po złoto. To zdecydowanie największy sukces w karierze 24-latka, 
który na początku sezonu nie łapał się nawet czasem do ligowego 
składu Betard Sparty Wrocław. - Kompletnie nie wierzę w to co się 

stało. Przepraszam, ale nie jestem w stanie nic powiedzieć. Mamo, 

tato, to jest dla Was - mówił płacząc ze szczęścia Woźniak. 

                   P. Pawlicki,               Sz. Woźniak,             P. Dudek 

Interesujące zawody oglądało 12 tys. widzów. Kibice Stali Gorzów 
podczas finału kwestowali na rzecz odbudowy Katedry. 
 
Wyniki:  

1. Szymon Woźniak (Betard Sparta Wrocław) 10+3 (3, 2, 1, 1, 3), 2. 
Przemysław Pawlicki (Cash Broker Stal Gorzów) 13+2 (3, 2, 3, 2, 3), 

- 3. Patryk Dudek (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra) 10+1 (2, 2, 2, 3, 

1), 4. Jarosław Hampel (Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra) 12+0 (3, 3, 

0, 3, 3), 5. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) 11 (3, 3, 2, 1, 2), 6. 
Bartosz Zmarzlik (Cash Broker Stal Gorzów) 10 (1, 3, 3, 1, 2), 7. 

Norbert Kościuch (Euro Finannce Polonia Piła) 8 (1, 0, 2, 3, 2), 8. 

Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) 7 (2, 3, d, 2, 0), 9. Piotr 

Pawlicki (Fogo Unia Leszno) 7 (1, 1, 1, 3, 1), 10. Tobiasz Musielak 

(ROW Rybnik) 7 (0, 1, 2, 2, 2), 11. Grzegorz Zengota (Fogo Unia 

Leszno) 6 (0, w, 3, 0, 3), 12. Krzysztof Buczkowski (MrGarden GKM 

Grudziądz) 6 (2, u, 3, w, 1), 13. Dawid Lampart (Stal Rzeszów) 6 (2, 

2, 1, 0, 1), 14. Krystian Pieszczek (MrGarden GKM Grudziądz) 3 (1, t, 

0, 2, 0), 15. Mateusz Szczepaniak (Arge Speedway Wanda Kraków) 2 

(0, 1, u, 1, 0), 16. Daniel Jeleniewski (Speed Car Motor Lublin) 1 (0, 

0, 1, 0, 0), 17. Kacper Woryna (ROW Rybnik) 0 (w). 

 

3.07.2017 Kwartalne spotkanie z Enea S.A. 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące najważniejszych 
problemów grupy Enea. Na spotkanie stawił się cały zarząd Enea 
S.A. Doradca zarządu ds. współpracy ze związkami zawodowymi B. 
Klepas rozpoczął spotkanie od oświadczenia , że ilość tematów 
jakie wpłynęły do niego od strony związkowej  przekracza możli-
wości realizacji podczas jednego spotkania. Dlatego na tym spotka-

niu zostaną przedstawione tylko najpilniejsze zagadnienia.  

M.Franckowiak,     B.Klepas,      P.Adamczak,        M.Kowalik,      W.Piosik 

Tematyka spotkania: 
1. Wyniki finansowe. Prezes M. Franckowiak  zapoznał zebranych z 

sytuacją finansową grupy, najważniejszymi inwestycjami oraz plana-

mi grupy. Podsumowując sytuacja grupy jest stabilna. 
2. Spór zbiorowy  w Połańcu związany z przenoszeniem pracowni-

ków z elektrowni do Spółek Enea. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w 
Połańcu nie było i nie ma sporu. Wystąpiły tylko pewne niejasno-
ści, ale  zostały wyjaśnione i dodatkowo dla uspokojenia nastrojów 
zawarto porozumienie  ze związkami w Połańcu. 
3.Umowy śmieciowe. Zarząd oświadczył, że umowy te będą stopnio-
wo ograniczane. Czekamy na te działania, na razie liczba umów w 
2017 jest większa niż w 2016… 
4.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP). Prezes Mirosław Kowalik 
przedstawił  poszczególne etapy programu. 1. Program Dobrowol-
nych Odejść (PDO). 963 Pracowników grupy Enea wyraziło chęć 
skorzystania z oferty zarządów. 583 otrzymały zgodę pracodaw-
ców. Ostatecznie 563 osoby skorzystają z oferty PDO.2. Program 
uzupełnienia kompetencji. Przedstawiono  założenia programu. Zda-

niem strony związkowej program ten jest źle realizowany, rozstajemy 

się z fachowcami. Nowych pracowników nie ma kto szkolić. Umowy 

mentorskie nie są realizowane.3. Nowa polityka płacowa. Tematyka 

ta jest ściśle związana ze zmianami w Zakładowym Układzie Zbioro-

wym Pracy. Nic nie zrobiono w tym temacie. No może coś zrobiono 
–wprowadzono na siłę System Oceny Pracowniczej. Obawy strony 
społecznej okazały się słuszne: PZP był przykrywką do kolejnej 
edycji PDO. 
5. System Oceny Pracowniczej (SOP). Kolejny temat wprowadzany 
na siłę bez stosownych uzgodnień ze stroną związkową. Na ostat-

nim spotkaniu stron zarząd przeprosił za tryb wprowadzania PZP, 

teraz robi to samo z SOP. Dodatkowo rekomendacja zarządu Enea 

S.A. jest jednoznaczna z poleceniem realizacji programu SOP w in-

nych spółkach grupy Enea. Zarząd oświadczył, ze SOP ma charakter 

pilotażowy i nie wiąże się z polityką płacową –systemem premiowa-

nia. Strona społeczna złożyła wniosek o wycofanie się z programu 
pilotażowego i rozpoczęcie rozmów w tym temacie. Po długiej dys-

kusji zarząd oświadczył, że rozważy wniosek strony związkowej. Od-
powiedź w tym temacie dostaniemy do końca lipca 2017 . 
6.Nagroda na Dzień Energetyka. Strona społeczna oczekiwała, że 

podjęte zostaną negocjacje w celu ustalenia wysokości nagrody w 

2017 r. Prezes M. Franckowiak oświadczył, że nie zna jeszcze wyni-
ków grupy za dwa kwartały, i dlatego nie można dzisiaj na ten 
temat rozmawiać. Zarząd podtrzymuje ustalenia z porozumienia pła-

cowego-nagroda na Dzień Energetyka będzie nie mniejsza niż 
1650 zł. Związki wyraziły wolę, by wysokość nagrody była równa 
we wszystkich uprawnionych do niej  Spółkach grupy.  
7.Pakiet socjalny. NSZZ Solidarność pismem z 29 maja wywołał 
temat pakietu na okoliczność dalszej konsolidacji grupy Enea. W 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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odpowiedzi z dnia 16.06.2017  zarząd zasugerował powołanie zespo-
łu złożonego z 6 przedstawicieli związków zawodowych z grupy 

Enea. Zaproponowana liczba jest zbyt mała. 22 czerwca największa 

organizacja z grupy Enea (NSZZ Solidarność-5609 członków) zgło-
siła 5 swoich przedstawicieli do zespołu oraz zaproponowała 21 
tematów jakie powinny się znaleźć w pakiecie. Tematy te wcześniej 

zostały uzgodnione przez wszystkie organizacje związkowe grupy. 

Pozostałe organizacje związkowe zgłoszą swoich przedstawicieli do 
15 lipca 2017 r. Padła propozycja by w drugiej połowie lipca odbyło 
się pierwsze spotkanie zespołu. Zarząd nie widzi możliwości rozpo-
częcia rozmów w tym temacie oraz innych dotyczących zbiorowe-
go prawa pracy. Podstawą takiego działania jest Postanowienie Są-
du Rejonowego w Poznaniu z dnia 4 maja 2017 r. wynikające z 
wniosku związku Synergia związanego ze stwierdzeniem reprezen-
tatywności tej organizacji. Powołując się na to postanowienie, do 

czasu wyroku Sądu w tej sprawie zarząd nie podejmie działań w tym 

temacie. Związki (poza Synergią) poprosiły o przesłanie im  Postano-

wienia Sądu. 

8. Spotkanie zespołu ds. ZUZP. Aktualizacji wymaga wiele tema-

tów, między innymi: taryfa pracownicza, odprawa emerytalna po 
powrocie do starego wieku emerytalnego. Do czasu wyroku Sądu 
wynikającego z wniosku związku Synergia (j/w) zarząd nie podej-
mie działań w tych tematach. 
9.Regulamin premiowania w Enea S.A. Zasady premiowania wyga-

sły z końcem czerwca, zarząd zaproponował obowiązywanie tych 

zasad w drugim półroczu. Sprawa dotyczy zbiorowego prawa pracy, 
więc zgodnie z decyzją Sądu wynikającego z wniosku związku 
Synergia, związki mają wątpliwość czy możemy uzgadniać takie 
zasady. Ponieważ taka decyzja wiązałaby się ze stratą finansową dla 

Pracowników Enea S.A. ustaliliśmy , że przełożeni wyznaczą cele do 
realizacji i będą premiować wykonanie ich. 
10.Compilance (polityka zgodności). Przedstawiono główne cele tej 

polityki: przestrzeganie przepisów zewnętrznych i wewnętrznych, 

podejmowanie działań tylko zgodnych z prawem .Odpowiednia polity-

ka zgodności przyniesie korzyści finansowe i prawne. Nadzór nad tą 

działalnością prowadzi Komitet Ryzyka. Zdaniem strony związko-
wej, niektóre regulaminy wymagają aktualizacji pod kontem ich 
racjonalności. 
11.Obsługa administracyjna związków zawodowych. Wprowadza-

ne zmiany w grupie Enea doprowadziły do sytuacji, że właściwie nie 

wiadomo kto prowadzi taką obsługę. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że 
kompleksową obsługę administracyjną i finansową prowadzi Enea 
Centrum. 
12. Miejsca parkingowe  dla Pracowników w Poznaniu. Przedsta-

wiono zasady obowiązujące na ul Góreckiej w Poznaniu. Pracodawca 

pokrywa koszty związane z parkowaniem pojazdów prywatnych. 
Jest to świadczenie pozapłacowe, stanowi to przychód Pracownika 
i jest obciążone 21% podatkiem. Padło pytanie czy możliwe jest 
przyjęcie takich zasad w innych miastach grupy Enea? Temat do 

rozważenia. 

13. Stan zatrudnienia w grupie Enea. W grupie pracuje 15032  
osoby co stanowi 14876 pełnych etatów. 
14. Regulamin Organizacyjny Enea S.A. Strona pracodawcy prze-
słała nowy regulamin w wersji bez trybu śledzenia zmian. Czy było 

to celowe działanie mające na celu utrudnianie zajęcia stanowiska w 

tej sprawie stronie związkowej? Odp. Nie było to celem strony pra-
codawcy, sytuacja więcej się nie powtórzy. Przedstawiciele NSZZ 

Solidarność chcieli by zarząd ustosunkował się do uwag przesła-
nych 28 czerwca 2017 r. Zarząd nic nie wiedział o tych uwagach… 

Skupiliśmy się tylko na kontrowersjach związanych z planami po-
wołania Departamentu Finansowego. Najpierw stworzono CUW i 

zdecydowano, że  obsługę finansową dla całej grupy prowadzi Enea 

Centrum, teraz zabiera się im część ich działalności. Czy oznacza to 
odwrót od tej polityki, i odtwarzanie tych służb w spółkach grupy? 

Podobna sytuacja ma się z planami tworzenia biura IT. Co stanie 
się z naszymi pracownikami wcześniej przeniesionymi do Enea 
Centrum? Po co mnożyć kolejne stanowiska dyrektorskie? Odp. W 
celu sprawnego zarzadzania coraz większą grupą zarząd potrze-
buje szybkiego dostępu do danych strategicznych, nie wchodzi to 
w zakres działania CUW.  
15.Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo pożyczkowa. Jest problem 

z umożliwieniem skorzystania z pojazdów służbowych organom statu-

towym kasy, oraz zapewnienia obsługi cateringowej podczas nielicz-

nych spotkań. Temat do załatwienia. 

16.Następne spotkanie stron dialogu. W pierwszej połowie września 

zarząd zamierza zorganizować spotkanie roczne. Stosowne zaprosze-

nia zostaną wysłane wszystkim  związkom zawodowym w grupie 

Enea.  

3.07.2017 Zamiany w zarządzie  
Enei Elektrowni Połaniec  

Walne Zgromadzenie spółki Enea Elektrownia Połaniec podjęło 30 

czerwca 2017 roku decyzję o zmianach w składzie zarządu tej spół-
ki.  
Od 1 lipca zarząd Enei Połaniec będzie pracował w składzie: pre-
zes zarządu - Lech Żak, wiceprezes zarządu ds. technicznych - 
Marek Ryński oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych - Jacek 
Kutz. 

Lech Żak, prezes Enei Połaniec, jest absolwen-

tem kierunku Elektroenergetyka na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ukoń-

czył również m.in. kierunkowe studia podyplo-

mowe w Szkole Głównej Handlowej, Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu i Wielkopolskiej 

Szkole Biznesu. Związany z branżą energetyczną 

od ponad 40 lat, przeszedł wszystkie szczeble 

doświadczenia zawodowego, od zadań inżynier-

skich po menedżerskie. 

Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator. Posiada wszelkie 

uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce, jest autorem 

innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projek-

tów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. 

Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w stowa-

rzyszeniach branżowych, m.in. jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Od marca tego roku pełnił funkcję wiceprezesa 

ds. technicznych Enei Połaniec.  

Marek Ryński, wiceprezes ds. technicznych Enei Połaniec, jest 

absolwentem Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej. Karie-

rę zawodową związał z Elektrownią Połaniec, w której rozpoczynał 

pracę przed 21 laty jako operator turbozespołu i w kolejnych latach 

systematycznie awansował na wyższe stanowiska menadżerskie. Ma-

rek Ryński dotychczas pełnił funkcję dyrektora produkcji w Enei Poła-

niec. 

Jacek Kutz, wiceprezes ds. finansowych Enei Połaniec, jest absol-

wentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 15 lat pracuje w 

Elektrowni Połaniec na stanowiskach kierowniczych w obszarze fi-

nansów. Wcześniej związany m.in. z Hutą Szkła Ujście oraz Zakładem 

Porcelany i Porcelitu w Chodzieży. Jacek Kutz dotychczas pełnił funk-

cję dyrektora finansowego w Enei Połaniec.  

4.07.2017 Enea Sponsorem Tytularnym  
Energetyka Poznań– i wioślarzy. 

Enea została sponsorem strategicznym Energetyka Poznań, klubu 
z niemal 60-letnią historią i wiodącą sekcją siatkówki. Władze 

firmy poinformowały o tym na specjalnie zwołanej konferencji nad 

Wartą, przy boiskach do siatkówki plażowej. Przy okazji zaprezento-

wano nowe logo klubu, który od dziś nazywa się Enea  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Energetyk Poznań.  
Enea chce działać na rzecz lokalnego sportu i kultury, a w szczegól-

ności na rzecz sportu młodzieżowego. Będziemy więc rozwijać istnie-

jące projekty młodzieżowe i wspierać seniorów czterech klubowych 

sekcji, bo oprócz siatkówki w Energetyku mamy zdolnych kajakarzy, 

lekkoatletów i gimnastyczki. Jestem przekonany, że w ciągu najbliż-
szych lat wspólnie zrealizujemy wszystkie ambitne cele - przyznał 

Mirosław Kowalik, prezes Enei.  

Pod koniec maja Enea stała się też sponsorem polskich  
                                   reprezentacji wioślarskich. 

Enea towarzyszyła już polskim osadom podczas Mistrzostw Europy 

Seniorów w Czechach i Pucharu Świata na torze Malta w Poznaniu. 

Podjęcie współdziałania jest wynikiem inicjatywy m.in. Ministra 

Sportu i Turystyki, Witolda Bańki, który zapowiedział mariaż wiodą-

cych polskich związków sportowych ze spółkami Skarbu Państwa. 

Enea będzie wspierała juniorskie i seniorskie osady podczas krajo-

wych i zagranicznych zawodów w sezonie 2017. Jego zwieńczeniem 

będą Mistrzostwa Świata w USA – najważniejsza impreza sezonu.  

12.07.2017 Robocze spotkanie w Enea Operator. 
W Poznaniu odbyło się kwartalne spotkanie Zarządu Enea Operator ze 

związkami zawodowymi GK Enea.  

W spotkaniu  uczestniczył cały zarząd oraz przedstawiciele wszystkich 

organizacji związkowych działających w Operatorze. Agenda spotka-

nia obejmowała : uzgodnienie w sprawie aktualizacji procedury 
rekrutacji , uzgodnienie w sprawie wysokości posiłków regenera-
cyjnych na sezon 2017/2018, rozliczenie porozumienia płacowego, 
oraz sprawy bieżące. 
      W sprawie aktualizacji procedury rekrutacji zarząd uwzględnił 
uwagi strony społecznej oraz zalecenia pokontrolne Państwowej 
Inspekcji Pracy, co oznacza , że znowelizowana procedura , może 
zostać wdrożona w Operatorze. Strona społeczna zaproponowała , 

by osoby składające akces udziału w rekrutacji , otrzymywały zwrot-

nie informację potwierdzającą przyjęcie ich dokumentów do przebiegu 

procesu. Zarząd nie widzi przeszkód w tym temacie . 

      Ustalenie wysokość posiłków profilaktycznych na sezon 
2017/2018 okazała się wielki wyzwaniem .Strona społeczna argumen-

towała potrzebę podniesienia kwoty bazowej  12,20 zł do  kwoty 

12,70 zł , Zarząd argumentował pozostanie przy kwocie 12,20. Po 

zaliczeniu kilku przerw technicznych po obu stronach , strona spo-
łeczna podtrzymała swoją propozycję 12,70zł , zarząd 12,50zł . Z 
braku możliwości dalszego zbliżenia się stron, negocjacje odłożono na 

kolejne spotkanie. Na dzień dzisiejszy obowiązuje stawka 12,20zł. 

      Za pomocą prezentacji medialnej zarząd przedstawił stronie 
społecznej wyniki przeprowadzonej akcji podwyżek płac zasadni-

czych w ramach wykonania uzgodnienia płacowego na 2017r. Pre-

zentacja ta zostanie niezwłocznie przesłana przewodniczącym organi-

zacji związkowych. 

       W sprawach różnych strona społeczna poruszyła zagadnienie 

dotyczące odprowadzania zwiększonej składki przez pracodawcę do 
ZUS w ramach osób zatrudnionych w warunkach szczególnych. 
Okazuje się , że nie wszyscy pracownicy , którym taka składka jest 

naliczana mają prawo do przechodzenia na wcześniejsze (pomostowe)

emerytury. ZUS odrzuca wiele wniosków z uwagi na jednoznaczne 

określenie nazewnictwa uprawnionych stanowisk zawarte w rozporzą-

dzeniu ( w energetyce są tylko uprawnione dwa stanowiska) . Nasz 

ZUZP przewiduje więcej stanowisk , które w kartach stanowiskowych 

zawierają wykonywanie czynności , które są identyczne z określonymi 

stanowiskami w rozporządzeniu , pomimo ,że ich nazewnictwo jest 

inne. To też  wiele spraw przeciwko ZUS kierowanych jest do Są-
dów. Sądy oczywiście stają po stronie uprawnionych pracowni-
ków. Na dzień dzisiejszy pracodawca zobowiązany jest do opłacania 

zwiększonej składki ZUS od wszystkich pracowników zatrudnionych 

w warunkach szkodliwych i szczególnych bez względu na to czy pra-

cownikowi przysługuje lub nie prawo do emerytury pomostowej. Za-
rząd zobowiązał się do weryfikacji listy pracowników , którzy mi-

mo nabycia prawa do wcześniejszej emerytury nie skorzystały z tego 

prawa i rozwiązały umowę o pracę z nabyciem normalnego wieku 

emerytalnego z listą ZUS , ponieważ takim osobom z racji przekazy-

wania zwiększonej składki należy się z ZUS dodatkowa gratyfikacja 

do emerytury. 

       Kolejny temat jaki poruszyła strona społeczna to kwestia awan-
sów . Wielu pracowników korzysta z możliwości dokształcania się 

zdobywania szeregu uprawnień, są kreatywni i zaangażowani w dzia-

łania na rzecz rozwoju firmy. Zapisy ZUZP dają takim osobą możli-
wości awansu i tylko możliwości bo na tym się kończy. Zarząd w 

odpowiedzi potwierdza , że dostrzegł taką sytuację . Jest w opraco-
waniu projekt programu etatyzacji , który ma być zakończony 
8.09.2017r. W oparciu o ten projekt Zarząd opracuje ścieżkę awansu 
poziomego dla takich pracowników, oczywiście w konsultacjach ze 
stroną społeczną. Na dzień dzisiejszy prezes zarządu przyznał , że 

owszem podpisuje awanse , ale w porównaniu do ilości osób ubiegają-

cych się, jest to kropla w morzu. 

      Następny temat bulwersujący  stronę społeczną to na siłę wpro-
wadzany system oceny pracowniczej. Informuje się pracowników , 
że zostały przeprowadzone konsultacje społeczne na szczeblu kor-
poracyjnym i zarząd Operatora wprowadza to w życie. Strona 
społeczna z całą stanowczością zaprzecza tej informacji . Owszem 

spotkanie w tym temacie odbyło się w Enea Centrum i strona społecz-

na stanowczo opowiedziała się za odrzuceniem tego projektu. ZUZP w 

swych zapisach jednoznacznie określa sposób oceny pracownika oraz 

jego nagradzania lub karania. Dodatkowo wprowadzane takiego 
systemu oceny  strona społeczna uważa za szkodliwe a tym samym 
niepożądane. Strona społeczna zażądała od zarządu wstrzymania 

dalszych prac wdrożeniowych tego projektu do czasu przeprowadze-

nia faktycznych konsultacji społecznych w Operatorze. Strona spo-

łeczna zażądała by w tych konsultacjach uczestniczyli pomysłodawcy 

tego projektu. Zarząd w odpowiedzi przychylił się do żądań strony 

społecznej oraz do zorganizowania takiego spotkania konsultacyjnego. 

         Kolejny temat poruszony przez stronę społeczną to sprawa na-
rzuconych przez URE wskaźników jakościowych przesyłu energii. 
Nie dotrzymanie przez firmę dystrybucyjną wyznaczonych wskaźni-

ków obarczone jest wysokimi karami. Problem w tym , że na większo-

ści przypadków firma dystrybucyjna nie ma wpływu (warunki atmos-

feryczne) . W związku z tym brygady wykonujące prace eksploatacyj-

ne , jak też usuwające awarie na sieci poddane są dużej presji by utrzy-

mać wskaźniki , do tego dochodzi współpraca z podwykonawcami 

oraz posługiwanie się przy pracach PPN agregatami prądotwórczymi o 

różnych charakterach zabezpieczeń przepięciowych , co może skutko-
wać dużą wypadkowością i to śmiertelną pracowników a, są tego 
przykłady w innych firmach dystrybucyjnych. Strona społeczna 

zaapelowała do zarządu o zainicjowanie osobnego spotkania w tym 

temacie w celu wypracowania wspólnych pism skierowanych do URE 

i nadzoru właścicielskiego. 

        Następny temat poruszony przez stronę społeczną to sprawa 
gospodarki magazynowej w Enea Operator. Zarząd wyjaśnił , że 

obecnie jest w trakcie realizacji projektu logistyki dla Operatora. Pro-
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jekt zakłada , że główną spółką zajmującą się obszarem magazy-
nowym i logistyką ma być Enea Logistyka . Projekt według harmo-

nogramu ma być wdrożony do końca I kwartału 2018r. Przed zakoń-

czeniem wdrażania będą prowadzone konsultacje społeczne. Strona 

społeczna podkreśliła , że będzie żywo zainteresowana skutkami spo-

łecznymi tego projektu. 

         Na koniec spotkania strona społeczna zapytała zarząd o uzgod-
nienie w sprawie nagrody na dzień Energetyka . Czas nagli a osta-

tecznie ten temat nie został załatwiony do końca. Zarząd odwołując się 

do porozumienia płacowego stwierdził, że na ten moment  nie zna 
jeszcze wyników za I półrocze, i nie może podejmować decyzji w 
tym temacie. Może tylko mówić o ustalonej kwocie minimalnej tz. 
1650zł . Jednocześnie Zarząd poinformował , że jak będą mu znane 
wyniki finansowe i okażą się one satysfakcjonujące , to zdecyduje 
się na wypłatę odrębnej nagrody dla pracowników. 
 

12.07.2017 Referendum w LW Bogdanka. 

12 lipca 2017  na terenie Kopalni Bogdanka przeprowadzono referen-

dum strajkowe. Załoga Lubelskiego Węgla Bogdanka (LWB) sprzeci-

wia się planom stosowania na terenie kopalni kodeksu GK Enea. Prze-

jęcie kodeksu ich zdaniem  spowoduje, że wszystkie decyzje (w tym 

dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń) zapadać będą w Poznaniu. Na 

ogólna liczbę zatrudnionych-4486 w referendum wzięło udział 2808.  

Pracownicy odpowiadali na dwa pytania: 

1. Czy sprzeciwiasz się stosowaniu w LWB Kodeksu GK Enea, 
który powoduje, że wszystkie decyzje dotyczące LWB (w tym po-
ziomu wynagrodzeń i zatrudnienia) zapadają w Poznaniu. 
2. Czy godzisz się na podjęcie akcji protestacyjnej przeciw stoso-
waniu Kodeksu GK Enea, zgodnie z prawem do strajku włącznie. 
Tak na pierwsze pytanie odpowiedziało 2707 osób. Na drugie pyta-
nie Tak odpowiedziało 2719 osób. 
"  Dopóki spółka Lubelski Węgiel Bogdanka związana jest postano-

wieniami Kodeksu GK Enea, wszystkie decyzje dotyczące poziomu 

wydobycia, cen zbytu węgla dla odbiorców z GK Enea (ok. 70 proc. 

produkcji LWB), warunków pracy i płacy pracowników zapadać 

będą w Poznaniu. Jeśli ktoś twierdzi, że uwzględniony przy tym bę-

dzie interes pracowników, społeczności lokalnej, czy wreszcie akcjo-
nariuszy mniejszościowych to jest z Poznania, albo jest naiwny" - 

napisali związkowcy w piśmie, które otrzymała PAP. Przesłali je  

szefowie trzech związków zawodowych w Bogdance - Stanisław 
Ćwirko, Zdzisław Cichosz, Antoni Pasieczny. 
 

Chodzi m.in. o zapis mówiący, że "celem Spółki jest prowadzenie 

działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy 
ENEA determinujących interes Grupy ENEA".  Według związkow-

ców taki zapis jest "  kuriozalny z punktu widzenia akcjonariuszy 

mniejszościowych". 
 

W ocenie związkowców zapisy Kodeksu Grupy Enea przyjęte w 

czerwcu uchwałami Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy są 

"niebezpiecznym dla Spółki, jej załogi i społeczności lokalnej narzę-

dziem", ponieważ "wszystkie decyzje" dotyczące Bogdanki i związa-

nych z nią ludzi "zapadać będą w Poznaniu, wyłącznie w interesie GK 

Enea".  Związkowcy obawiają się, że w przyszłości "   nieustannie po-

dejmowane będą próby +centralizacji+ kompetencji kosztem LWB". "   

Stopniowo, długofalowo i małymi kroczkami uda się przecież oszu-
kać czujność związkowców" - napisali. 

17.07.2017 Obradował SGiE NSZZ Solidarność. 
W Katowicach odbyło się posiedzenie Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki NSZZ „Solidarność”, na które został zaproszony mini-

ster Energii Krzysztof Tchórzewski, oraz Wiceminister Grzegorz 
Tobiszewski.  

                     G. Tobiszewski           K. Tchórzewski          K. Grajcarek 

Głównym tematem posiedzenia jest odpowiedź na pismo skierowane 
do Pani Premier RP Pani Beaty Szydło w przedmiocie szeregu za-

gadnień dotyczących sektora górnictwai energetyki, na które z upo-
ważnienia Pani Premier odpisał Minister Energii Krzysztof Tchó-
rzewski. Przewodniczący SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz 
Grajcarek w skrócie omówił treść pisma podkreślając, że w wielu 

kwestiach osobom do której kierowano zapytania jest Pani Premier, a 

odpowiedzi zawarte w piśmie Ministra miały charakter wymijający. 

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” 

kolejny raz poruszyli kwestie dotyczące pozorowanego dialogu w 

Zespole Trójstronnym ds. branży Energetycznej. Brak Związku Pra-
codawców  w sektorze energetycznym powoduje opóźnianie prac 
nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, który jest 

podstawa standardów dla energetyki. Przypomniano również Ministro-

wi, że od wielu miesięcy przyjęte uchwałą przez ZTds.BE zmiany do 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energe-
tycznych nie ujrzały światła dziennego ginąc w procedurach uzgod-

nień międzyresortowych. Wieloletnia skandaliczna polityka restruk-
turyzacyjna polegająca na optymalizacji kosztów , oraz likwidacji 
wielu tysięcy miejsc pracy po przez programy dobrowolnych 
odejść doprowadziła do sytuacji braku młodych pracowników w 
branży energetycznej, w czym pomaga jeszcze luka pokoleniowa 

spowodowana likwidacja szkół zawodowych związanych z branżą 

energetyczną. Brak reakcji Zarządów po przeprowadzonych audy-
tach, które wyraźnie wskazały nieprawidłowości nawet na wielo-
milionowe straty to niektóre z uwag jakie zostały skierowane w 
dyskusji do Ministra Energii. Minister Energii zadeklarował, że w 

związku z tak wieloma uwagami jakie są kierowane z poszczególnych 

branż zostaną zorganizowane cykliczne spotkania z Ministrem, które 

pozwolą na  bliższe omówienie problemów i poszukania wspólnych 
rozwiązań. Wstępnie ustalono spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki 

NSZZ „Solidarność” na 2 sierpnia 2017r. w Warszawie.                   
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19.07.2017 Robocze spotkanie w Enea Centrum. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum 

(EC). Zebrani omawiali najważniejsze problemy z jakimi borykają się 

Pracownicy w EC i nie tylko.  

Tematyka: 

1.Regulamin Pracy Enea Centrum. Z uwagi na zmiany organizacyj-

ne w Sp. zmianie musiały ulec zapisy w Regulaminie Pracy . W trak-

cie poprzednich spotkań zmiany te zostały uzgodnione i w dniu dzi-

siejszym strony podpisały Regulamin Pracy uwzględniający potrzebne 

zmiany. 

2. Nagroda na Dzień Energetyka. Zarząd powołując się na stanowi-

sko strony społecznej by wysokość Nagrody na Dzień Energetyka była 

jednakowa we wszystkich SP. GK i nie mniejsza niż 1650zł  a, zara-

zem z uwagi na brak jeszcze bilansu za I półrocze jest w stanie zaak-

ceptować proponowaną kwotę 1650zł i taką kwotę wypłaci uprawnio-

nym pracownikom. 

3. Rozliczenie przeszeregowań. Zarząd przy pomocy prezentacji 

omówił szczegółowo proces przeszeregowań , który nie do końca był 

zgodny z zapisami Porozumienia Płacowego . Argumentacja zarządu , 

która ukierunkowana była na osoby z najniższymi płacami uzyskała 

akceptację strony społecznej . 

4. Sprawy różne. W sprawach różnych strona społeczna poruszyła 

następujące kwestie: 14.08. dzień wolny również dla pracowników 
BOK-ów , tabela płac zasadniczych, pracownicy ATP, system oce-
ny pracowniczej SOP. 
Zarząd nie może w pełni na ten moment uwzględnić propozycji  za-
mknięcia BOK-ów w dniu 14.08. ale obiecuje , że w tym dniu po-
stara się o minimalną ilość obsady pracowników , którzy otrzymają 

wszystkie dodatki związane z pracą w tym dniu. 

Strona społeczna ponownie zażądała by w spółce były respektowane  

zapisy porozumień , a sprawa dotyczy tabeli płac zasadniczych . 
Zarząd uważa , że obowiązującą tabelą jest przyjęta w 2012r. 
Strona społeczna uważa , że powinna obowiązywać uzgodniona w 
Porozumieniu Płacowym z 2014r. Strona społeczna uważając , że 

temat ten jest na tyle pilny do uzgodnienia , że jest w stanie wejść w 
spór zbiorowy by móc wyegzekwować od zarządu respektowania 

prawa pracy. Zarząd w końcu zauważył pilną potrzebę załatwienia tej 

sprawy ,zaproponował termin spotkania 24 sierpnia w całości poświę-

cony pracą nad uzgodnieniem tabeli płac.  

Związkowcy po raz kolejny poprosili o informację w sprawie polity-
ki kadrowej pracowników APT . Zarząd poinformował , że ilość 

takich osób maleje , ok. 100 pracowników zostało przejętych już 
przez EC , wyjaśnił również by nie sugerować się liczbą pracowni-

ków ponieważ liczba stanowisk jest znacznie niższa , wielu pracowni-

ków (przede wszystkim studenci) pracują w niepełnym wymiarze 

godzin. Strona społeczna zaapelowała do zarządu by pracowników 
przechodzących z APT do EC nie zatrudniać na czas określony , 
czy próbny - jest to niepoważne . Pracownicy ci przecież wykonują 

swoje obowiązki przez szereg miesięcy co stanowi już okres na pod-

stawie , którego można ocenić przydatność i predyspozycje takiej 

osoby. Zarząd rozważy tą prośbę. 

Strona społeczna po raz kolejny informuje zarząd , że nie wyraża 
zgody na wprowadzenie systemu oceny pracowniczej SOP . W 

argumentacji zarządu ,strona społeczna  w żaden sposób nie jest w 

stanie dostrzec pozytywnych aspektów tego projektu , do tego wszyst-

kiego powoływanie się na rzekomo przeprowadzone  konsultacje spo-

łeczne jest kłamstwem. Zarząd zaproponował stronie społecznej udział 

w warsztatach związanych z SOP . Strona społeczna rozważy taką 

możliwość. 

Na zakończenie spotkania strona związkowa poprosiła zarząd o przed-

stawienie danych dotyczących wysokości kwot jakie Sp. musi wy-
płacić klientom z tytułu nie terminowego załatwiania reklamacji. 
Zarząd przygotuje taką informację. 

 

20.07.2017 Obradowała KP NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. 

W Przyłęsku  spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ 

Enea Gorzów Wlkp. (KP G).  

Komisja podczas obrad w Przyłęsku. 

Tematy poruszane  podczas zebrania: 

1.Odczytano i przyjęto  protokół z ostatniego zebrania KPG 

( 26.05.2017 Choszczno). 

2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej 

Organizacji przyjęto kolejne dwie osoby. 

3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zapoznali 

zebranych z najważniejszymi wydarzeniami jakie miały miejsce od 26 

maja 2017 r. 

4.Sprawy płacowe. Podsumowano akcję przeszeregowań w Grupie 

Enea. 

5.Posiedzenie Komisji Krajowej. Relacja z zebrania jakie odbyło się 

w Rydzynie. 

6.Porozumienie Zdroisk. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnie-

niem wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (oddalenia po-

wództwa przeciwko Enea), Komisja podjęła decyzję o złożeniu ape-
lacji w Sądzie Okręgowym. 
7. Pakiet socjalny. Omówiono działania jakie zostały podjęte w celu 

zawarcia nowego pakietu socjalnego na okoliczność dalszej konsolida-

cji GK Enea. 

8.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Enea Operator, 

Enea Centrum i Enea Serwis przedstawili najważniejsze problemy z 

jakimi borykają się pracownicy w tych Spółkach. 

9. System Oceny Pracowniczej (SOP). Zebrani bardzo negatywnie 

ocenili pomysły wprowadzenia SOP w spółkach GK Enea.  Program 

nie był konsultowany ze stroną społeczną. Próba wprowadzenia na siłę 

tego projektu spotka się z reakcją NSZZ Solidarność. Dawno już nie 

mieliśmy w grupie sporów zbiorowych. 

10.Sprawy różne: - udzielono jednej zapomogi losowej, -
dyskutowano o kolejnej edycji turnieju piłkarskiego, -zapoznano 
się z relacją z zebrania PKZP Gorzów, -podjęto decyzję w sprawie 
zakupu cegiełek na odbudowę Gorzowskiej Katedry, -okulary 
korekcyjne dla osób pracujących z tabletami w terenie.  
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11. Pożegnanie E. Rupenthal. (Zdjęcie powyżej i 

poniżej). Przewodnicząca Komisji Wydziałowej 

z Dębna Emilia Rupenthal odchodzi na zasłu-
żoną emeryturę. Członkowie Komisji podziękowali Emilce za 
współpracę i wkład w rozwój Naszej Organizacji. Były prezenty, 
życzenia oraz tradycyjne STO LAT. Tą drogą również życzymy 
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. 

21.07.2017 Pożegnaliśmy kolejne Koleżanki. 
       W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (ODG) 

odbyła się uroczystość pożegnania elektromonterek urządzeń spe-
cjalistycznych z Centrali ODG 
Koleżanek Bożeny Krakowiak 

(  po lewej) oraz Urszuli Kus. 

( po prawej) Obie Panie skorzy-

stały z oferty pracodawcy , i 

pożegnały się z GK Enea w 

ramach Pakietu Dobrowolnych 

Odejść. W pożegnalnym spotka-

niu uczestniczyli: kierownictwo, 

koleżanki i koledzy z pracy i 

związku. Bożenka przepracowała w sumie 38 lat z czego 33 w ener-
getyce, a Urszula 30 lat wszystkie lata w energetyce. Jak zwykle 

przy takich okazjach były: prezenty, życzenia, wspomnienia oraz tra-

dycyjne sto lat. Koleżanki zadbały o pyszne wypieki, więc wszyscy 

wzbogaciliśmy się o kilkaset kalorii. Urszuli i Bożence tą drogą rów-
nież życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.  

23.07.2017 Msza Energetyczna w Bledzewie 
W Ośrodku Wypoczynkowym Bledzew, odbyła się Msza Święta Po-
lowa, zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Energety-
ków „Nazaret” Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Mszę św. 

odprawił ks. Jarosław Zagozda, kapelan Stowarzyszenia.  

         Czesław Szablewski                 Jarosław Zagozda 

Uczestnikami byli głównie członkowie Stowarzyszenia ale też i 

wypoczywający w ośrodku. Na mszę przybyło mimo niepoko-

jących prognoz pogodowych około 20 osób, w tym  Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Elektryków Oddział w Gorzowie 
Wlkp., Eugeniusz Kaczmarek z małżonką Reginą, działacze 
NSZZ „Solidarność” Oddziału Gorzowskiego Enea Opera-
tor sp. z o o,  pani Grażyna Zych i pan Mariusz Kępiszak z 
małżonką. Uczestnicy mszy to w większości stali jej zwolenni-

cy, którym leży na sercu podtrzymanie tej pięknej ponad 
dwudziestoletniej historii odprawiania mszy świętych polo-
wych w Bledzewie. Wielkie słowa podziękowania należą się 

Pani Grażynie Kolendzie za umożliwienie jej odprawienia w 
Ośrodku Wypoczynkowym Bledzew. Bezpośrednio po mszy 

była kawa, smaczne babeczki, rogaliki i ciasteczka, które 
upiekły panie Grażyna Kos, Regina Kaczmarek i Ela Sza-
blewska. Towarzyszyła temu miła i serdeczna atmosfera.  

27.07.2017 Spotkanie w Enea Serwis 
26.07.2017 spotkali się Przewodniczący Komisji Wydziało-

wych NSZZ Solidarność Enea Serwis, aby przygotować i omówić 

sprawy, które będą przedstawione na spotkaniu z zarządem Spółki. 

Nazajutrz doszło do spotkania stron dialogu społecznego w Enea Ser-

wis.  Było to pierwsze posiedzenie z nowo powołanym wiceprezesem  
ds. Pracowniczych Piotrem Bogusławskim. Na spotkaniu podzięko-

wania za dotychczasową pracę złożył wiceprezes  ds. Technicznych 
Andrzej Wicik który żegnał się z Enea Serwis przechodząc do spółki 
Enea Innovation. A.Wicik przedstawił swego następcę Piotra Stube. 

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis 

Tematy które były poruszane nie mogły być procedowane w sposób 
wyczerpujący i nie mogło zostać podpisane żadne porozumienie 

zgodnie z zarządzeniem sądu, który polecił 
wstrzymać podpisywanie dokumentów doty-
czących zbiorowego prawa pracy do czasu 
rozpatrzenia sprawy o reprezentatywność 
związków Synergia. Tematy zgłoszone na spo-

tkaniu : 

- Nagroda na Dzień Energetyka – czekamy na 

ustalenia korporacyjne. 

- tabela płac – powstanie komisja  do opracowa-

nia propozycji regulacji i ujednolicenia tabeli 
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płac. 

- System Oceny Pracowniczej –strona związkowa wyraziła dezapro-

batę dla działań zarządów GK Enea, i  zapowiedziała , że podejmie 

kroki w celu zatrzymania tych działań.  

- nadgodziny – prawidłowe naliczanie nadgodzin dla pracowników 

pracujących poza miejscem zatrudnienia. 

- dyżury i praca awaryjna.  Ujednolicenie działania podczas zgłosze-

nia awarii na dyżurach i jego odpowiednie wynagradzanie. 

- dodatki za czynności łączeniowe jak i pracę w technologii PPN – 

jest to praca o podwyższonym ryzyku która według ZUZP winna być 

odpowiednio wynagradzana. 

- dodatek za prowadzenie pojazdów ( dodatek za obsługę techniczną 

pojazdu). Sugerowanie niektórych związków, aby zostało to uregulo-

wane poprzez „albo wszyscy, albo nikt” jest niedorzeczne.  Zarząd 

przeanalizuje w jaki sposób temat załatwić. 

- środki czystości- komu co  przysługują i w jakiej ilości, a komu nie. 

Podczas spotkania prezes Sławomir Bielecki poinformował, że spół-
ka posiada 563 pracowników i jest otwarty na prowadzenie roz-
mów w sprawach rozwoju spółki. Jednakże konkretne decyzje mogą 

zapadać dopiero po rozwiązaniu pata związanego z działaniami  
związku Synergia. 

28.07.2017 Nagroda na Dzień Energetyka –
ustalenia z Enea S.A. 

Telekonferencja w OD Gorzów Wlkp. 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Mikołaj Franzkowiak zaprosił 

stronę społeczną na telekonferencję, która dotyczyła ustalenia wysoko-

ści Nagrody na Dzień Energetyka (14 sierpnia). W toku wcześniej-

szych negocjacji oraz w zawartym porozumieniu płacowym ustalono , 

że „ kwota Nagrody na Dzień Energetyka wyniesie nie mniej niż 

1650 zł. na etat, jej ostateczna wysokość zostanie ustalona w lipcu 
2017”. Po niespełna godzinnych negocjacjach udało się uzgodnić 
wysokość nagrody- 1750 zł. Wypłata nagrody nastąpi razem z 
wypłatą za lipiec -10 sierpnia 2017 r.  Te same zasady obowiązują w 

Spółkach objętych ZUZP Enea. Nawiązując do zapisów Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) strona związkowa negatywnie 
oceniła postępowanie niektórych pracodawców w GK Enea- pla-
nowanie pracy w dniu Święta Energetyków.  
Poniżej zapisy ZUZP dotyczące Dnia Energetyka: 

ROZDZIAŁ  I PRZEPISY WSTĘPNE 

Art. 1 Ilekroć w Układzie jest mowa o: 

14-„Dniu Energetyka” - rozumie się przez to święto energetyków 

przypadające w dniu 14 sierpnia, który jest dniem wolnym od pracy; 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW DO WYNAGRO-
DZENIA I INNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ 

Art. 21 

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 dodatko-

we wynagrodzenie w wysokości 120% godzinowej stawki wynikają-
cej 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 bezpośrednim 

przełożonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich przepracowania, w 

wyznaczonym z góry terminie na wniosek pracownika. Przesunięcie 

tego terminu może nastąpić jedynie w przypadku długotrwałej choro-

by. 

Art. 22- Uznaje się, że 14 sierpnia - Dzień Energetyka, jest trakto-
wany na równi ze świętem wynikającym z ustawy o dniach wol-
nych od pracy. 

Art. 30-1.Z okazji Dnia Energetyka pracownik otrzymuje nagrodę       

pieniężną z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.Jeżeli w aktach osobowych pracownika jest zapis o zastosowaniu 

kary porządkowej decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje 
pracodawca. 

3.Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niż 25% średniego 
wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA. 

4.Wypłatę dokonuje się pracownikowi, który był zatrudniony na dzień 
31 grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość jest na-
dal w zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieżącego, w 
którym dokonuje się wypłaty nagrody. 

5.Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich 
uprawnionych pracowników proporcjonalne do wymiaru 
etatu. 

28-30.07.2017 Drawa 2017 Szlakiem JP II 

Jak co roku w lipcu  zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w Draw-

nie aby uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności szlakiem Jana 
Pawła II -Drawa 2017. Organizatorem już XI edycji spływu była Komisja 
Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Niestety  chore 
zasady Wspólnej Działalność Socjalnej zabroniły w tym roku finansowania 
tego typu imprez z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dlatego 
ciężar finansowy organizacji tej imprezy przejął na siebie  
NSZZ Solidarność-dziękujemy. 
Pierwszego dnia (28.07.2017) po przyjeździe i zakwaterowaniu w namiotach 

uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić sprawy organizacyj-
ne ,oraz skosztować specjałów przywiezionych z domu 
oraz  przygotowanych przez organizatorów spływu. Była też gra w siat-
kówkę, oraz wspólna biesiada. Niektórzy skorzystali też z kąpieli w jeziorze. 
Noc była krótka, rano czekała na nas „próba sił” 

29.07.2017 „Próba sił”. Po śniadaniu udaliśmy się pierwszy najtrudniejszy 

etap spływu tj. na  odcinek od Drawna do Bogdanki-18km  Drawą płynącą po 

terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Tegoroczna „próba sił” okazała się 

bardzo trudna, związane to było z bardzo wysokim stanem Drawy. Więk-
szość uczestników zaliczyła „wodowanie”. Trasa spływu prowadziła przez 

teren jednego z najdzikszych i najpiękniejszych zakątków Europy . Widoki 

jakie można było podziwiać rekompensowały trudy spływu. Krótki odpoczy-
nek w Barnimu oraz pyszna grochówka  serwowana przez organizato-
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rów  pozwolił nam nabrać sił na dalszą walkę z Drawą. Ok. godz.16.00 zwy-
cięsko dotarliśmy  do Bogdanki. Autokarem udaliśmy się do  Posterunku 
Energetycznego Drawno gdzie czekał na nas obiad .Po krótkiej sjeście poob-

iedniej spotkaliśmy się przy ognisku i na boisku do siatkówki. Na telebimie 

powspominaliśmy wcześniejsze spływy, oraz kibicowaliśmy polskim żużlow-

com, którzy wywalczyli złoto podczas World Games 2017 we Wrocławiu. 
Były śpiewy, tańce oraz pasowanie na kajakarza  tych , którzy pierwszy raz 

uczestniczyli w naszym spływie.  Zabawa była przednia, potrawy pyszne-

wszystkim najbardziej smakował cieplutki wędzony pstrąg. Noc znowu  

okazała się bardzo krótka. 

30.07.2017  Opalanie na Drawie. Po śniadanku przy pięknej słonecznej pogo-

dzie wyruszyliśmy na drugi łatwiejszy odcinek spływy tj. Prostynia – Draw-
no -19 km. Kąpiele słoneczne i nie tylko, oraz dzika Drawa  pozwoliły w pełni 

ocenić piękno Drawieńskiego Parku Narodowego. Mieliśmy też okazję podzi-

wiać ujście Starej Drawy, oraz miejsce gdzie obie odnogi łączą się ponownie 

w jedno koryto. Spływ zakończyliśmy przypływając obok Góry Zamko-
wej  na jezioro Dubie zwane również  Adamowo w Drawnie. Organizatorzy 

zamówili  piękną pogodę (temp. 30 °C) więc słoneczko zadbało o odpowiednią 

opaleniznę. Najbardziej zahartowani skorzystali z kąpieli w chłodnej wodzie 

Drawy. Wypoczęci ,szczęśliwi i naładowani pozytywną energią ok. godz. 
14.30 udaliśmy  się na teren PE Drawno by odbudować stracone kalorie. O 
potrawy z grilla zadbali Ania Agnieszka i Wojtek-dziękujemy. Pełni nieza-

pomnianych wrażeń udaliśmy się do swoich miejsc zamieszkania. Uczestnikom 

spływu pozostały wspomnienia , opalenizna, zdjęcia oraz nadzieja ,że za rok 
znów się spotkamy na XII Spływie Solidarności.  ( liczymy na dofinanso-
wanie z ZFŚS).                                                                     
Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu Dys-
trybucji Choszczno a szczególnie  Damianowi, Alkowi, Andrzejowi oraz 
wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację spływu wielkie słowa 
podziękowania za wzorową organizację. 

Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych spływów dostępna jest na  
naszej stronie: Menu-Aktualności. 

 
 

CBA zatrzymało  
Maksymiliana G. byłego  
wiceprezesa Enea S.A.  

Sąd zdecydował o areszcie. 
9.06.2017 Sąd zdecydował o areszcie 
dla czwartego z niedawno zatrzy-
manych przez CBA mężczyzn, po-
dejrzewanych o handel nierzetelny-

mi fakturami VAT - Maksymiliana G. Oszust dołączył do swoich kompa-
nów i współsprawców przekrętu: Artura J., Krzysztofa M. oraz byłego 
posła partii Janusza Palikota - Jana C. 
Śledztwo prowadzone przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej 

w Warszawie dotyczy wieloosobowej grupy przestępczej, zajmującej się wy-

stawianiem nierzetelnych faktur VAT i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobo-

wiązań podatkowych, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środ-

ków unijnych. 

Wobec zatrzymanego Maksymiliana G. sąd zdecydował 
o trzymiesięcznym areszcie. 
– potwierdziło biuro prasowe Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Maksymilianowi G. zatrzymanemu przez CBA w środę, prokurator zarzu-
cił sprawstwo kierownicze przy przestępstwach zarzuconych Krzysztofowi 
M. i Arturowi J. Według nieoficjalnych informacji chodzi o jednego 
z byłych wiceprezesów koncernu energetycznego Enea. 
Trzem wcześniej aresztowanym prokurator zarzucił uszczuplenia podatkowe 

na łączną kwotę około 60 mln zł oraz pranie brudnych pieniędzy, o wartości 

ok. 14 mln zł. 

Portal wPolityce.pl dotarł do kulis zatrzymania osób zaangażowanych w obrót 

fikcyjnymi fakturami VAT. Jedną z nich jest Maksymilian G., były wicepre-
zes Enei, właściciel spółki Roca Trade, przyjaciel śp. Konstantego Miodo-
wicza, osoba z utrzymująca kontakt z wieloma osobami powiązanymi 
z dawnymi służbami specjalnymi, a także byłym szefem ABW Krzyszto-
fem Bondarykiem, Janem Burym i byłym głównym komendantem policji 
Zbigniewem Majem. W sprawie zatrzymanych jest obecnie 31 osób. 
W spółce Roca Trade i jej spółkach-córkach pojawiają się takie postaci jak 

były wiceszef UOP płk Mieczysław Tarnowski, były szef BOR gen. Miro-
sław Gawor, a także żona Elżbieta Binder i siostra byłego komendanta 
głównego policji Zbigniewa Maja. W działalność spółki zaangażowanych jest 

także wielu byłych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Z Maksymilianem G. według ustaleń „Gazety Finansowej” powiązane 
są również inne spółki oprócz Roca Trade, m.in. Silesia Petrol, Momo Proper-

ty, Roca Property. W przeszłości zatrzymany był również łączony 

z następującymi spółkami Termokor, Elko, Krex, Silesia Petrol i wielu innych. 

Był również udziałowcem kancelarii prawnej (Kancelaria Radców Prawnych 

Górak, Tomala, Górniak, spółka partnerska) która obsługiwała elektrow-
nię w Kozienicach.  
Osoba Maksymiliana G. pojawia się również przy osobie byłego prezesa 
Elektrowni Kozienice, Krzysztofie Zborowskim, którego mentorem był 
Jan Bury z PSL. Zborowski był również wiceprezesem Enei, wiceprezesem 
Elko Trading, a takę członkiem rady nadzorczej Elektrociepłowni Biały-
stok. W okresie kiedy Zborowski był prezesem Elektrowni Kozienice blisko 

z nim współpracował Henryk Byzdra, który do 2007 r. był szefem Delegatury 

ABW w Radomiu. Osobą , która przez pewien czas doradzała Maksymilianowi 

G. jest Aleksandra Sieczkowska-Pachelska, która pełniła funkcję wiceprezesa 

PERN, a wcześniej była doradcą Zarządu w Enei oraz zasiadała w radach nad-

zorczych Rafinerii Trzebinia, spółek ORLEN Petro Zachód i Orlen Polimer 

oraz NAFTOPORTU-u. Co ciekawe, Sieczkowska-Pachelska do zarządu 

PERN trafiła z opinią protegowanej ministra Jana Burego.  

Było to środowisko, w którym obracał się śp. Konstanty Miodowicz, który 
za pośrednictwem Maksymiliana G. był mózgiem wielu energetycznych 
biznesów. Sprawa Miodowicza łączy się z byłym szefem ABW Krzysztofem 

Bondarykiem, który miał według nieoficjalnych informacji wyhamo-
wać sprawę postawienia Miodowiczowi zarzutów karnych. 
Maksymilian G. zamieszany jest również w aferę związaną z zakupem 

za ponad 15 milionów złotych  61 % udziałów w nieczynnej linii ener-
getycznej łączącej Polskę z Białorusią relacji Wólka Dobryńska -
 Brześć. Sprzedającym była firma Annacond Enterprises powiązana 
z biznesmenem Wiesławem Michalczykiem-zajmującym się handlem 
bronią na całym świecie, głównie na rzecz białoruskiej firmy Belteche-

xport. Michalczykowi pomagał białoruski oligarcha Vladimir Peftiev, 

który  był właścicielem Beltechexportu, największej białoruskiej firmy 

zajmującej się eksportem broni. 

Więcej informacji na temat przekrętów  z udziałem zarządów 
Enea dostępnych jest na naszej stronie –Menu-Aktualności. 

Oszustwa przy zawieraniu umów  
na sprzedaż energii elektrycznej. 

Nawet 30 tys. osób z całego kraju mogli oszukać nieuczciwi akwizytorzy 
nakłaniający - głównie seniorów - do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i 

usług telekomunikacyjnych czy zawarcia umowy na usługi telemedyczne. 

Poszkodowanych poszukuje obecnie prokuratura w Płocku. "Prowadzone przez 

płocką prokuraturę śledztwo dotyczy terenu całej Polski, w tym m.in. Warsza-

wy, Wrocławia, Ciechanowa, Płońska Wyszkowa oraz innych miast, w któ-

rych doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, poprzez 

wprowadzenie ich w błąd co do faktu zawarcia umowy z innym niż dotychcza-

sowy sprzedawcą energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i teleme-
dycznych" - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku 

Iwona Śmigielska-Kowalska. 

W trwającym od roku śledztwie, które obejmuje lata 2014-2017, prokurato-
rom udało się dotrzeć do ponad 4,9 tys. poszkodowanych. Jednak - jak 

zaznaczyła Śmigielska-Kowalska - szacunki wskazują, że może ich być na-
wet 30 tys. Zarzuty oszustwa i podrabiania dokumentów postawiono do tej 
pory 25 podejrzanym. "Pomimo trwającego postępowania i przedstawienia 

zarzutów już kilkudziesięciu osobom, prokuratura wciąż ujawnia nowe przy-

padki zawierania oszukańczych umów, których ofiarami padają głównie 
ludzie starsi" - dodała prokurator. 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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Śledztwo obejmuje działalność siedmiu firm oferujących usługi telekomuni-

kacyjne, telemedyczne lub sprzedaż energii elektrycznej, które współpracowały 

z agencjami zatrudniającymi akwizytorów. Nakłaniali oni - często w nieuczci-
wy sposób i głównie osoby starsze - do zmiany dostawcy usług telekomuni-
kacyjnych lub sprzedawcy energii czy zawierania umowy na usługi teleme-
dyczne. Akwizytorzy za skutecznie zawarte umowy otrzymywali określoną 
prowizję, zaś klienci w przypadku odstąpienia od umowy (po upływie 14 
dni od podpisania umowy) zobowiązani byli do zapłaty kar umownych. 
Według prokuratury akwizytorzy stosowali nieuczciwe praktyki, np. podszy-

wali się pod dotychczasowych operatorów, wprowadzali nabywców w błąd co 

do warunków zawieranych umów, a w przypadku próby wycofania się z nich, 

pojawiało się żądanie wysokich kar umownych."Często posługiwali się doku-

mentami pisanymi drobnym drukiem, działali z przesadnym pośpiechem, 

podsuwając starszym osobom umowy do podpisu, a z potwierdzeniem zawar-

cia umowy zwlekali 14 dni, aby osoby, które je podpisały, nie mogły się już 
wycofać" - wyjaśniła prokurator. Skala nieuczciwych działań podejmowanych 

na terenie całego kraju jest tak ogromna, że zajmuje się nimi specjalny ze-
spół złożony z czterech prokuratorów i czterech funkcjonariuszy Policji. 
Akta postępowania obejmują już ponad 750 tomów. Przewiduje się, że będą 

sukcesywnie rosnąć w miarę zgłaszania się kolejnych poszkodowanych; powin-
ni oni kontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Płocku. "Zależy nam na 

dotarciu do wszystkich poszkodowanych. Jednocześnie chcemy przestrzec 

przed działalnością nieuczciwych akwizytorów, ponieważ wciąż zgłaszają się 

do nas osoby pokrzywdzone przez nich w ostatnim czasie - i to mimo wielo-
krotnego nagłaśniana mechanizmów działania oszustów" - podkreśliła rzecz-

niczka płockiej prokuratury. Prokuratorzy apelują, by nie zawierać żadnych 
umów pod presją czasu i bez przemyślenia tej decyzji. Przypominają o 

konieczności zapoznawania się z treścią dokumentów przed ich podpisa-
niem, wyjaśnienia z przedstawicielami firmy wszelkich wątpliwości doty-
czących umowy i zachęcają do zasięgania przed jej zawarciem rady osób 
bliskich czy Rzecznika Praw Konsumenta.  

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

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

   Lata 80Lata 80Lata 80---te Brygady Liniowe RD Dębnote Brygady Liniowe RD Dębnote Brygady Liniowe RD Dębno   

OKIEM JUJKIOKIEM JUJKIOKIEM JUJKI   

GORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTOGORZÓW MOJE MIASTO   

Katedra lata 50Katedra lata 50Katedra lata 50---tetete   

   ZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATORZARZĄDY ENEA OPERATOR   

LICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCALICZBY MIESIĄCA   
10,79 zł.  wartość akcji Enea  17.05.2017 r.  godz.13.15 

-7,2 %  stopa bezrobocia w czerwcu 2017 r. Liczba bezrobotnych na 

końca czerwca wyniosła 1,15 mln osób i w porównaniu z majem br. spadła o 

49,3 tys. (o 4,1 proc.). Spadek liczby osób bez pracy nastąpił we wszystkich 

województwach, najsilniej w: lubuskim (o 5,9 proc., czyli 1,7 tys. osób), 
pomorskim (o 5,2 proc., czyli 2,9 tys. osób) i warmińsko-mazurskim (o 5,1 

proc., czyli o 3,3 tys. osób). Liczba bezrobotnych w końcu czerwca br. była o 
239,7 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 17,2 proc.). Stopa bezro-
bocia na poziomie 7,2 %. to najniższy wynik od 1991 r. 
-12.951 GWh- zużycie energii elektrycznej w Polsce w czerwcu wynio-

sło, co oznacza, że spadło o 0,32 % w stosunku do 2016 r.  W czerwcu wypro-

dukowano w Polsce 12.664 GWh energii elektrycznej.  
9,1 tys. -liczba  zmian sprzedawcy energii elektrycznej w kwietniu, a 

w maju zmiany dokonało prawie 8,8 tys. To zdecydowanie więcej niż w 

analogicznych miesiącach roku ubiegłego i na poziomie zbliżonym do poprzed-

nich miesięcy 2017 r.  
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