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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 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

31.10.2017 S. Grygoruk  
powrócił do pracy 

27.10.2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej (MPEC) zwolnił Przewodniczą-
cego NSZZ Solidarność w Spółce- Sławomira Gry-
goruka. Sławek od 1992 r. pracuje w MPEC. Jako 
powód zwolnienia podano –straszenie członków 
zarządu!!! 

Wiele równoległych działań doprowadziło do tego, że 31.10.2017 w 
godzinach wieczornych Zarząd MPEC cofnął wypowiedzenie i 
przywrócił Sławka do pracy. 

6.11.2017 EMERYTURY I RENTY Z ZUS. 

Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. była 
organizatorem spotkania z Dyr. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Gorzowie Wlkp. Jerzym Krzyżanowskim. 
Pan Dyrektor w krótkim wystąpieniu oraz prezentacji multimedialnej 
w przystępny sposób przedstawił tematykę związaną z szeroko pojęty-
mi uprawnieniami do rent i emerytur. Poznaliśmy między innymi: 
-sposoby obliczania wysokości emerytur, -terminy w jakich najko-
rzystniej odejść na emeryturę, -kryteria jakie upoważniają do 
skorzystania z wcześniejszych emerytur, oraz emerytur pomosto-
wych, - na jakich zasadach można odziedziczyć uprawnienia eme-
rytalne- renty rodzinne, -w jakiej wysokości odprowadzana jest 
składka do ZUS za pracę w warunkach szczególnych i szczegól-
nym charakterze. 
Po wystąpieniu można było zadawać szczegółowe pytania dotyczące 
indywidualnych przypadków, oraz rozwiać wątpliwości związane 
z tym czy i kiedy skorzystać z prawa do emerytury. Pan Dyrektor 
nie rozwiał wszystkich wątpliwości, na część pytań odpowie jesz-
cze telefonicznie.  

Organizatorzy przygotowali się do rozmowy na inne tematy związane 
z sytuacją w GK Enea, ale jak się później okazało, tematyka rent i 
emerytur zdominowała spotkanie, i na inne tematy nie starczyło 
po prostu czasu. 

8.11.2017 Solidarność GK Enea  
obradowała w Połańcu. 

W Połańcu spotkały się władze NSZZ Solidarność z  Enei, Elek-
trowni Kozienice, Kopalni Bogdanka, MPEC Białystok i  
Elektrowni Połaniec. 
Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele Elektrowni Połaniec z pre-
zesem Lechem Żakiem  na czele, zapoznali wszystkich z historią, 
parametrami technicznymi oraz perspektywami rozwoju nowego 
nabytku GK Enea (repolonizacja –odkupienie elektrowni  

od Francuzów nastąpiło w marcu 2017 r.) Z prezesem Żakiem 
powspominaliśmy stare czasy, kiedy był pierwszym prezesem Enea 
Operatora. (zdjęcie poniżej) 

Po poznaniu zasad funkcjonowania oraz problemów pracowniczych 
elektrowni, przystąpiliśmy do realizacji, głównego celu naszego poby-
tu w Połańcu, czyli ustalenia wspólnej strategii Solidarności do 
końca roku. 

Solidarność Grupy Kapitałowej Enea 

Niestety wszyscy zebrani potwierdzili, że „dobra zmiana” nie dotar-
ła do Enea. Fakty, które ostatnio występują można śmiało podcią-
gnąć pod szykanowanie za działalność związkową.  
1.Jednogłośnie przyjęto stanowisko w, którym wyraziliśmy głębo-
kie oburzenie faktami, które występują w Enea: -rozwiązanie 
umowy o pracę z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” MPEC 
Białystok!!!, -brak działań zmierzających do powrotu pracowni-
ków przeniesionych do spółek zewnętrznych w Elektrowni Poła-
niec, -dyskryminacja ze względu na poglądy polityczne (sympatia 
do partii PiS) oraz przynależność związkową (do NSZZ 
„Solidarność”) obserwowaną w Enea S.A.,-prowadzenie pozoro-
wanego dialogu społecznego, -stosowanie polityki faktów dokona-
nych,- unikanie rozmów na temat nowej Umowy Społecznej w GK 
Enea, -niekończące się działania audytowe w obszarach związa-
nych z działalnością społeczną i związkową przy jednoczesnym 
unikaniu kontroli obszarów budzących poważne wątpliwości co do 
poprawności ich funkcjonowania, -brak działań korygujących 
funkcjonowanie zapisów Kodeksu Grupy i aktów pochodnych, 
tym samym tolerowanie rozmycia odpowiedzialności w najważniej-
szych procesach decyzyjnych w GK Enea oraz stosowanie metod za-
rządzania niezgodnych z obowiązującym Kodeksem spółek han-
dlowych. Wszystkie sygnalizowane sprawy wymagają dogłębnego 
wyjaśnienia oraz stanowczych działań, dlatego oprócz zarządów 
spółek stanowisko do wiadomości przesłaliśmy : Ministrowi Ener-
gii, Radzie Nadzorczej Enea S.A., Komisji Krajowej NSZZ Soli-
darność oraz Sekretariatowi Górnictwa i Energetyki NSZZ Soli-
darność. 2.Zmiana statutu Enea S.A. Podsumowaliśmy działania 
zmierzające do zmiany statutu. Stosowną korespondencję otrzy-
mał Krzysztof Tchórzewski. Czekamy na decyzję Ministra Ener-
gii.  3.Umowa społeczna na okoliczność konsolidacji z LW Bog-
danka i El. Połaniec. Nasze wcześniejsze pisma z 15 maja i 22 
czerwca 2017r. nie doprowadziły do rozpoczęcia negocjacji, dlatego 
złożyliśmy wezwanie do negocjacji nowej umowy społecznej. Zapro-
ponowaliśmy dwa terminy rozpoczęcia negocjacji. Nieprzystąpienie 
do negocjacji w wyznaczonych terminach spowoduje  podjęcie ade-
kwatnych działań przez Organizacje Związkowe GK Enea. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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8.11.2017 Obradowała Rada  
KSE NSZZ Solidarność 

W Nałęczowie spotkali się członkowie Rady Krajo-
wej Sekcji Energetyków NSZZ  Solidarność 
(KSE) 
Głównymi tematami jakie omawiano na posiedze-

niu były zbliżające się  wybory na  kadencję 2018-2022r. Po zapozna-
niu  się z bieżącą dokumentacją, jaką posiada KSE NSZZ 
„Solidarność”,i analizą kadencji 2014r-2018r, Rada KSE NSZZ 
„Solidarność”  podjęła uchwałę o kluczu wyborczym na kadencję 
2018-2022r. Podjęto również uchwałę o przekształceniu Prezy-
dium KSE NSZZ „Solidarność” w komisję wyborczą,  
która przygotuje oraz przeprowadzi wybory w nadchodzącej kadencji. 
Omówiono również treść regulaminu KSE NSZZ „Solidarność”, 
podejmując decyzję o poinformowaniu członków KSE NSZZ 
„Solidarność” o obowiązkach, jakie wynikają z jego zapisów. 

10.11.2017 Robocze spotkanie  
w Enea Logistyka. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logisty-
ka. Głównym punktem zebrania były plany przejęcia działalności 
magazynowej od Enea Operatora oraz Enea Serwis. 
Uczestników spotkania przywitał prezes Enea Logistyka sp. zo.o. 
Marek Gembiak, podkreślając, że to pierwsze takie spotkanie i 
jego głównym zadaniem jest przybliżenie stronie społecznej zmian 
zachodzących w grupie kapitałowej, których uczestnikiem jest EL, 
w tym szczególnie projektu „Integracja Zarządzania Serwisem 
Dystrybucji”. Prezes Gembiak zaproponował żeby doradca w 
projekcie IZSD p. Tymon Kokoszka przedstawił główne założenia 
tego projektu a przedstawicieli strony społecznej zachęcił do zadawa-
nia pytań, które doprowadzą do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 
związanych z projektem. 
Doradca przedstawił założenia projektu, historię jego powstania, cele 
jakie sobie stawia i propozycje konkretnych rozwiązań, które zostały 
w trakcie projektu IZSD wypracowane. W swojej wypowiedzi doradca 
szczególny nacisk położył na optymalizacyjne aspekty przejęcia przez 
EL obszaru działań logistyczno- magazynowych, mówił o skut-
kach finansowych tych działań dla EL i jej pracowników oraz 
wpływie projektu na ewentualne zmiany kadrowe w grupie Enea, 
w tym szczególnie o możliwości przejęcia części pracowników EOP 
przez EL - sprawy, która z oczywistych powodów wzbudza szcze-
gólne zainteresowanie strony społecznej. Podkreślono: kosztowy a 
nie oparty na zysku (marżowy) model przejęcia obszaru magazynowo 
–logistycznego przez EL, przywiązywanie dużej wagi do określenia 
standardów jakościowych funkcjonowania tego obszaru oraz standar-
dów zatrudnieniowych, które umożliwią sprawne działanie również w 
sytuacjach awaryjnych. W przypadku konieczności zwiększenia za-
trudnienia w niektórych lokalizacjach magazynowych jednym z 
możliwych rozwiązań jest zatrudnienie w EL dotychczasowych 
pracowników innych spółek z maksymalnym zagwarantowaniem 
dotychczasowych praw i przywilejów pracowniczych między inny-
mi poprzez przechodzenie z jednej spółki do drugiej na mocy pa-
ragrafu 23(1) Kodeksu Pracy. 
Przedstawiciele strony społecznej wyrażali zrozumienie dla potrzeb 
optymalizacji działania obszaru magazynowo-logistycznego w grupie 
kapitałowej ENEA ale podkreślali swój niepokój losem pracowników 
spółek innych niż EL ( w tym głównie EOP) zatrudnionych dzisiaj 
w obszarze magazynowo-logistycznym. Podkreślano, że zmiana 
pracodawcy zgodnie z paragrafem 23(1) kp nie daje pełnych gwa-
rancji pracowniczych i po pewnym czasie warunki takiego zatrud-
nienia często ulegają pogorszeniu. 
Pracownicy Enea Logistyka biorący udział w pracach zespołu IZSD 

podkreślali, że przechodzenie pracowników z EOP ( lub innych spó-
łek )  do EL na mocy paragrafu 23(1) Kodeksu Pracy  to tylko jedna z 
możliwości i że w trakcie prac w projekcie IZSD wielokrotnie podkre-
ślano przywiązanie do poszanowania praw pracowniczych a EL w 
tych rozmowach opowiadała się za dobrowolnością zmian kadrowych 
między spółkami.  Przedstawiciele EOP i innych spółek w trakcie 
obrad IZSD podkreślali, że osobom zatrudnionym obecnie ( choćby w 
części) w obszarze magazynowo-logistycznym w pierwszej kolejności 
będą z przydzielane nowe obowiązki w ich macierzystych spółkach a 
ewentualne propozycje zmian kadrowych między spółkami będą po-
przedzone rozmowami ze stroną społeczną. 
Strona społeczna dopytywała się o korzyści jakie pracownicy Enea 
Logistyka odniosą z projektu IZSD, jak świadczenie usług logi-
styczno-magazynowych będzie finansowane, czy brak zysku zapisany 
w umowach SLA (związanych z projektem IZSD), pozwoli EL nie 
tylko na przetrwanie ale również na rozwój. 
Członkowie Zarządu oraz pracownicy Enea logistyka informowali 
członków strony społecznej o planach podpisania wieloletnich umów 
SLA z EOP i ES na obsługę magazynowo-logistyczną,  o planach 
rozwijania nie tylko kompleksowej obsługi spółek z grupy Enea ale 
również o działaniach na rynku zewnętrznym. Prezes Gembiak poin-
formował o rozwijaniu działalności spółki poza obszarem dystrybucji, 
głównie w Kozienicach i Białymstoku. 

Przedstawiciele NSZZ Solidarność ( na zdjęciu powyżej) zachęcali do 
negocjowania jak najkorzystniejszych długoterminowych umów 
SLA, które będą wychodziły poza formułę zysku „zero plus” co 
mogłoby umożliwić rozwój Enea Logistyka i stopniowe doganianie 
innych spółek w zakresie poziomu wynagrodzeń. 
Związkowcy dopytywali czy w ocenie pracowników ( nie Zarządu) 
Enea logistyka projekt IZSD odbierany jest jako projekt potrzeb-
ny i dla EL korzystny. Sławomir Nowak przedstawiciel pracowni-
ków Enea Logistyka w Radzie Nadzorczej stwierdził, że oczywiście 
należy negocjować jak najkorzystniejsze dla Enea logistyka umo-
wy na obsługę  , ale kompleksowe przejęcie przez EL gospodarki 
magazynowo –logistycznej w ramach projektu IZSD jest nie tylko 
konieczne ale również korzystne z punktu widzenia interesów 
pracowników Enea Logistyka. 
Przedstawiciele NSZZ Solidarność zapewnili, że zawsze będą wspie-
rać wszystkie działania Enea Logistyka, które będą leżały w inte-
resie pracowników. 
W dalszej części spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarność, zapew-
nili, że doceniają działania pracowników EL w czasie licznych awarii 
ale sygnalizują, że w odczuciu części pracowników brak jest w Enea 
Logistyka transparentnego systemu nagradzania pracowników za 
udział w obsłudze takich nadzwyczajnych sytuacji. 
Zarząd Enea Logistyka podkreślił, że w ramach ograniczonych możli-
wości finansowych EL starała się wypłacić dodatkowe środki pracow-
nikom biorącym udział w usuwaniu awarii, albo poprzez pełną wypła-
tę nadgodzin albo nagród w stosunku do pracowników którym nadgo-
dziny nie przysługują. 
Przedstawiciele strony społecznej, w tym również członkowie komisji 
wydziałowej w EL podkreślali, że Zarząd Enea Logistyka powinien 
bardziej naciskać o wypłatę dodatkowych środków przez EOP za 
udział w usuwaniu awarii. I powinno się dążyć nie tylko do wypła-
ty nadgodzin, ale również dodatkowych nagród lub premii jak to bywa 
w innych spółkach. Podkreślano też potrzebę pełnego informowania 
pracowników o zasadach przyznawania nagród i premii. 
 Na zakończenie Prezes Marek Gembiak dziękując za udział strony 
społecznej w spotkaniu podkreślił, że Zarząd Enea Logistyka sp. z o.o. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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przywiązuje bardzo dużą wagę do rozwoju współpracy ze związ-
kami zawodowymi i do organizacji spotkań na których można 
przekazać informacje o działaniach spółki i wymienić się pogląda-
mi o sprawach istotnych zarówno dla Enea Logistyka jak też dla 
strony społecznej.  Wszyscy uczestnicy spotkania pozytywnie od-
nieśli się do propozycji prezesa Gembiaka żeby takie spotkania  
organizować w przyszłości.               

11.11.2017 GORZÓW WLKP. 99 ROCZNICA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 

Msza św. w intencji Ojczyzny rozpoczęła obchody 99 rocznicy  
Odzyskania Niepodległości w Gorzowie Wlkp. Katedra po pożarze 
jest zamknięta, dlatego w tym roku Msza św. odbyła się w Kościele 
pw. Św. Antoniego Padewskiego i Św. Stanisława Kostki ( t/z  
Białym Kościółku).  

Eucharystii przewodniczył Bp. Stefan  
Regmunt. ( na zdjęciu po lewej). Kończąc  
okolicznościowe kazanie zacytował 
„Dekalog Polaka” Zofii Kossak Szczuckiej:  
"   Jam jest Polska, Ojczyzna twoja, ziemia 

Ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czymś jest, 

po Bogu mnie zawdzięczasz. 

1. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego 

nade mnie. 

2. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery 

albo nagrody. 

3. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobi-

ste i życie. 

4. Czcij Polskę, Ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną. 

5. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej 

kropli krwi w żyłach twoich. 

6. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że 

tchórz nie może być Polakiem. 

7. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. 

8. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. 

9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. 

10. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając Jej wielkość i Jej za-

sługi, Jej dorobek i Majestat. 

 Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.  

Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego" 

Po mszy kilkuset mieszkańców,  
władze wojewódzkie i miejskie ,  
kompania honorowa, poczty  
sztandarowe przemaszerowały pod 
pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie 
odbyły się Wojewódzkie Obchody 
Narodowego Święta Niepodległości.  

Podczas uroczystości pań-
stwowej odbył się m.in.: apel 
pamięci, oddanie salwy 
honorowej, ślubowanie 
kadetów I rocznika Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących w Gorzowie 
Wlkp. Delegacje złożyły też 
wiązanki kwiatów pod po-
mnikiem Marszałka.  

Po oficjalnych uroczystościach odbyły się pokazy sprzętu bojowego 
Wojska Polskiego, pokaz jazdy konnej grupy rekonstrukcyjnej 
Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, po-
kaz musztry paradnej Kadetów z Zespołu Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących.  

Można też było skosztować tradycyjnej "wojskowej grochówki". 
Świętowanie zakończył II Bieg Niepodległości. Biegacze mieli za 
zadanie pokonać dystans 11 km. Start i meta mieściły się na ul.  
Estkowskiego - przy pomniku Marszałka Piłsudskiego. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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13.11.2017 Zaduszki  
Energetyczne 

Duszpasterstwo Wspólnoty Zawodo-
wej  „Nazaret”   już po raz ósmy 
było organizatorem Zaduszek  
Energetycznych.  
W  Mszy świętej w intencji zmarłych 
Pracowników w kościele pw. Chry-
stusa  Króla w Gorzowie Wlkp. 

uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Centrali i Rejonów z Oddziału 
Dystrybucji Gorzów, Dyrekcji Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. 
Przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polski i Technikum 
Elektrycznego z Gorzowa Wlkp.  Pracownicy, Emeryci i Renciści 
oraz Poczty Sztandarowe i Przedstawiciele NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp. , NSZZ Solidarność z  Elektrociepłowni Go-
rzów Wlkp. i Technikum Elektrycznego w Gorzowie Wlkp.  

Eucharystii  przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków 
ks. Jarosław Zagozda.   Po Mszy w wypominkach wspomniano 
zmarłych Pracowników z w/w firm. Lista zmarłych co roku się 
zwiększa, i zmusza nas do refleksji i wniosków, że dzieli nas tylko 
czas…  

Po uroczystościach w kościele, dzięki gościnności proboszcza tutejszej 
parafii ks. ks. Jerzego Piaseckiego  przy  herbacie, kawie i cieście 
można było powspominać zmarłe osoby, oraz okres kiedy wspólnie z 
Nimi pracowaliśmy w energetyce. 

14.11.2017 Obradował  
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Za-
rządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Spotkanie roz-
poczęło się od miłego akcentu, Przew. ZRG Waldemar Rusakiewicz 
podziękował za wkład w rozwój związku Przewodniczącej NSZZ 
Solidarność z Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie Krystynie 
Heba. Krysia doczekała się zasłużonej emerytury. 
Tematyka posiedzenia ZRG: 
1.Odczytano i przyjęto protokoły z ostatnich posiedzeń (27 czerw-
ca i 10 października 2017 ). 
2.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej, jakie odbyło się 24-25 
października 2017 r. w Wieliczce. 
3.Spotkanie z przedstawicielem Open Finance. Propozycje do-
radztwa w zakresie finansów znajduje się na stronie internetowej 

ZRG. Istnieje możliwość dyżurowania przedstawicieli Open Finance 
w siedzibach firm. 

Emerytka Krysia Heba i członkowie Zarządu Regionu Gorzów. . 

4. Fundacja Solidarności. Wybrano 9 osobową reprezentację ZRG 
do Zarządu Fundacji.  
5. Ograniczenie w handlu w niedzielę. Omówiono przebieg prac 
związanych z inicjatywą ustawodawczą związku. 
6.Zmiana ustawy o związkach zawodowych. Omówiono propono-
wane zmian, zgłoszono szereg uwag. 
7.Sytuacja w zakładach pracy Regionu. Przedstawiciele: PKS Słu-
bice, Enea i Sanepidu pr zedstawili sytuacje w swoich zakładach 
pracy. 
8.Ustalono termin następnego zebrania ZRG- 9.01.2018 r. ( można 
składać wnioski o nadanie wyróżnienia FENIKS za 2017 r.) Będą 
rozpatrywane na tym posiedzeniu. 
9. Poczty sztandarowe. Apel o liczniejszy udział w uroczystościach, 
najbliższa okazja do wystawienie pocztów to 13 i 16 grudzień 2017 r. 
10. Spotkania z Komisjami Zakładowymi Regionu. Po zamknięciu 
posiedzenia ZRG, prezydium spotkało się z Przewodniczącymi Orga-
nizacji Związkowych z terenu Gorzowa Wlkp. Omówiono tematy 
związane z wyborami na kadencję 2018-2022, oraz najpilniejsze spra-
wy, którymi zajmują się władze związku. W drugiej części spotkania 
uczestniczył Poseł Jarosław Porwich -zapoznał zebranych z tematami 
jakimi aktualnie zajmuje się Sejm. 

16.11.2017 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea  

W Pieczyskach spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ Solidarność Enea (KM).  W zebraniu uczestniczyli zapro-
szeni członkowie zarządów : Enea Operator Tadeusz Dachowski i 
Enea Serwis Piotr Bogusławski oraz członkowie Bydgowskiej  
Komisji Podzakładowej. 

Przed oficjalną częścią obrad na zaproszenie Komisji Podzakładowej z 
Bydgoszczy w Wierzchucinku  uczestniczyliśmy w Mszy Św. wypo-
minkowej za zmarłych działaczy NSZZ Solidarność ( W. Delerta,  
B. Paszkiwicza, P. Balcerowskiego, W. Grzegorka. 
 Tematy roboczej części obrad: 
1-Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM 
( 8.08.2017 r.). 
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM. Człon-
kowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie mia-
ły miejsce od ostatniego zebrania. (spotkania w: Połańcu (pakiet so-
cjalny, pismo do ME ws sytuacji w Enea, Zwolnienie S.Grygoruka
-, w Enea Logistyka (plany przejęcia zakupów i magazynów od 
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Operatora i Serwisu), Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej i  
Krajowej Sekcji Energetyków.  

Gorące dyskusje podczas przerwy w  obradach KM 

3.Wystąpienia T. Dachowskiego i P. Bogusławskiego. Prezesi w, 
krótkich wystąpieniach zapoznali zebranych z najważniejszymi pro-
blemami z jakimi borykają się spółki Enea Operator oraz Enea Serwis. 
Członkowie KM zadawali pytania dotyczące:- szkoleń ( drastycznym 
ograniczeniu czasu i tematyki, sama teoria bez szkoleń praktycz-
nych, ile kosztuje życie ludzkie-na tym nie wolno oszczędzać) – 
przyszłości ośrodka szkoleniowego i poligonu w Zdroisku, -premii 
wypłacanych za udział w usuwaniu skutków nawałnic, -etatyzacja 
i standaryzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji, Systemu Oceny 
Pracowniczej. 
4.Wybory na kadencję 2018-2022. Stosownymi uchwałami przyję-
to kalendarz i klucz wyborczy do wyboru władz Organizacji Między-
zakładowej NSZZ Solidarność Enea. 
5. Porozumienie ze Zdroiska. Członków KM zapoznano z wyroka-
mi Sadów (Rejonowego i Okręgowego w Gorzowie Wlkp.), oraz efek-
tami prac zespołu powołanego do polubownego załatwienia tego tema-
tu. 
6.Praca w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. 
Konieczność aktualizacji osób pracujący w takich warunkach we 
wszystkich spółkach GK Enea. 
7.Sytuacja w Enea Centrum- obawy o przyszłość tej Spółki, -tabela 
płac zasadniczych. Przedstawiono pomysły jakie padały na zespole, 
który ma opracować nową tabelę płac zasadniczych w EC. 
8.Wspólna Działalność Socjalna (WDS). Bardzo negatywnie oce-
niono funkcjonowanie działalności socjalnej po wprowadzeniu WDS. 
Przyjmowane preliminarze w kolejnych latach są niezgodne z 
zapisami Regulaminu Działalności Socjalnej zawartej w Zakłado-
wym Układzie Zbiorowym Pracy. Należy podjąć działania w celu 
wyjścia z WDS i powrotu do obszarowego rozliczania działalności 
socjalnej ( w 2018 roku może okazać się to niemożliwe). 

Komisja Międzyzakładowa podczas obrad w Pieczyskach 

9.Zmiana ustawy o związkach zawodowych. Przedstawiono głów-
ne założenia zawarte w projekcie ustawy- możne zgłaszać swoje uwa-
gi do projektu rozesłanego członkom KM. 
10.System Oceny Pracowniczej (SOP). Niestety program pilotażo-
wy nadal jest prowadzony. Należy podjąć wszelkie przewidziane pra-
wem kroki, w celu zablokowania wejścia w życie tego programu. 
11.Bezpieczeństwo pracy w Biurach Obsługi Klienta. Można zgła-
szać osoby do zespołu „ Bezpieczny BOK”. 
 

20.11.2017 Nowe Spółki w GK Enea  
–Enea Ciepło i Enea Ciepło Serwis. 

Zmianie uległy nazwy spółek zależnych Enei Wytwarzanie: Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Białymstoku i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
„Zachód”. MPEC zmieniło nazwę na Enea Ciepło, 
a nowa nazwa PEC „Zachód” to Enea Ciepło Serwis. Pozostałe 
dane adresowe nie uległy zmianie. 
 

20.11.2017 Zespół ds. SOP zakończył pracę-

rekomendacje dla zarządu Enea S.A. 
W Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu do spraw Syste-
mu Oceny Pracowniczej (SOP). 
Po zapoznaniu się z prezentacją przygotowaną przez stronę pracodaw-
ców, i szerokich konsultacjach przeprowadzonych przez stronę spo-
łeczną, uwagi przesłano stronie pracodawcy. Uwagi dostaliśmy też 
w formie drukowanej, część Pracowników obawia się , że praco-
dawca może sprawdzać kto wysyła maile stronie związkowej. Wie-
le uwag krytycznych, nie wywarło wrażenia na współautorach SOP. 
Jednym zdaniem podsumowano te uwagi: „Grupa Enea mentalnie 
i kulturowo nie jest przygotowana do SOP”. Na pytanie o koszty 
związane z wprowadzaniem systemu SOP, nie uzyskaliśmy odpo-
wiedzi. Mamy ją dostać później.  
Po ponad dwóch godzinach miejscami gorącej dyskusji strony pozo-
stały przy swoich stanowiskach i sporządziły notatkę zawierająca 
rekomendacje dla zarządu Enea S.A dotyczące przyszłości SOP w 
GK Enea. 

Przedstawiciele pracodawcy w zespole ds. SOP 

Rekomendacje strony Pracodawcy: 
 Elastyczne podejście do terminu przeprowadzenia rozmów oce-
niających – po warsztatach przygotowujących Przełożonych do spo-
tkań (jest to również czas na przygotowanie się Pracowników ocenia-
nych przy wykorzystaniu szkoleń e-learningowych). Wprowadze-
nie SOP zgodnie z wypracowanym modelem w Spółkach Grupy 
ENEA po zamknięciu pilotażu, zebraniu opinii i sugestii doskona-
lących proces i wdrożeniu ewentualnych zmian, możliwych do 

realizacji. Wzmocnienie informacji do Pracowników. 
 

Rekomendacja Strony Społecznej: 
Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w pro-
jekcie Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), oraz 
szerokimi konsultacjami związanymi z pilotażem 
SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją 
rekomendację dla zarządu Enea S.A. 
W ocenie strony społecznej program SOP odziedzi-
czony po poprzednikach z 2015 oprócz generowa-
nia kosztów i kontynuacji dzielenia i skłócania 
pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. 
Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a na to 
nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze genero-
wanie kosztów w tym temacie może zostać podcią-
gnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę 
GK Enea. 

Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych 
(korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowni-
czej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjo-
nowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt 
demotywujący dla pracowników. 
Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych 
mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, któ-
re to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

str. 6  Pod Napięciem 185 / 11 / 2017 



co więcej: może być wykorzystywany jako na-
rzędzie mobbingu i dyskryminacji. 
Brak powiązania Systemu Oceny Pracowni-
czej z elementem zachęty natury finansowej 
(premia) czyni go systemem pozbawionym po-
zytywnego czynnika motywacyjnego sprowa-
dzając go wyłącznie do czynników  
negatywnych. 
Dlatego wnioskujemy o zakończenie 

wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej na etapie pilotażu. 
Jednocześnie apelujemy o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym 
przekażemy sugestie w jaki sposób można poprawić efektywność 
i atmosferę pracy w GK Enea. 

Ciekawe którą rekomendację przyjmie zarząd Enea S.A.? 

Komentarz do projektu SOP- "   Humor", który znajduje się na parterze budynku 

przy ul. Góreckiej w Poznaniu (siedziba Enea S.A i Enea Centrum)  

20.11.2017 Spotkanie z Pracownikami  
Enea Serwis w Gorzowie. 

Z inicjatywy Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Enea Serwis w 
Gorzowie doszło do spotkania z Dyrektorem Rejonu Enea Serwis 
Łukaszem Sobczakiem.  

Tematyka spotkania przebiegała w spokojnej merytorycznej atmosfe-
rze i poruszała zagadnienia z zakresu prawa pracy, ZUZP, organi-
zacji zakładu pracy, czy spraw pracowniczych.  Dyrektor  Rejonu 
odpowiadał na wcześniej przesłane pytania od pracowników, a także 
na pytania, które pojawiały się w trakcie spotkania.  
Poruszane zagadnienia czasem wykraczały poza kompetencje dyrekto-
ra, co zostało wyjustowane podczas wypowiedzi. Tematy poruszane 
na spotkaniu to między innymi: 
Wspomaganie się firmami prywatnymi w prowadzeniu robót, 
likwidacja warsztatu, narzędziownia, zmiany strukturalne na 
stanowiskach kierowniczych, realizacja umów pomiędzy ES a 
Grupą Kapitałową, sprawy sprzątaczek, elektromonter- robotnik 
wykwalifikowany- monter, tabela płac zasadniczych, wyrównywa-
nie dysproporcji płacowych między stanowiskami i rejonami, kon-
serwatorzy sprzętu transportowego, warunki dokonywania prze-
glądów dziennych sprzętu, organizacja spraw administracyjnych 
dla pracowników, wyposażenia elektromonterów, zakupy wydzia-
łowe -budżet zakupowy. SOP,  1% fundusz nagród. 
Po spotkaniu załoga ma nadzieję, że poruszane zagadnienia będące w 
gestii dyrektora rejonu zostaną załatwione zgodnie z jego obietnicami, 

a pozostałe sprawy wykraczające poza jego kompetencje zostaną 
przedstawione zarządowi spółki.  
Strona związkowa i sami pracownicy uważają, że spotkania o takim 
charakterze mają wymierny wpływ na dobrą współpracę obu 
stron dialogu społecznego w Spółce. 

20.11.2017 Obradował KSGiE NSZZ Solidarność 

W Katowicach odbyło się posiedzenie Krajowego Sekretariatu  
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGIE).  
Na posiedzeniu przyjęto uchwałę w sprawie klucza wyborczego, we-
dług którego będą wybierani delegaci na Kongres KSGiE. Liczba 
członków Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSE) 
obecnie pozwala na wybór 15 delegatów. Zaplanowany termin 
Kongresu KSGiE NSZZ „Solidarność” to 28 czerwca 2018r. Z 
tego terminu wynika, że wybory w Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ 
„Solidarność” muszą się odbyć do końca maja 2018r.Na najbliż-
szym posiedzeniu Prezydium KSE zostanie ustalony termin wyborów 
w Sekcji.  

W dalszej części posiedzenia udział wzięli zaproszeni goście Minister 
Energii Krzysztof Tchórzewski, oraz Wiceminister Grzegorz  
Tobiszewski. (zdjęcie powyżej). Przedstawiciele KSE w swych pyta-
niach kolejny raz zarzucił Ministrowi prowadzenie pozorowanego 
dialogu w Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Brak 
Związku pracodawców uniemożliwia dalsze procedowanie w ze-
spole. Poruszono również kwestię blokowania zmian do Rozporzą-
dzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych. Minister  Energii zapewnił, że 
do końca stycznia 2018r. powołany zostanie Związek Pracodawców a 
sprawa Rozporządzenia zostanie załatwiona.           

21.11.2017 Rozmowy o regulaminie  
wynagradzania w Enea Logistyka. 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logisty-
ka. Głównym tematem spotkania było omówienie projektu nowe-
go regulaminu wynagrodzeń w Enei Logistyka  
Rozpoczynając spotkanie, Prezes Marek Gembiak, zaznaczył, że 
wprowadzenie nowego regulaminu jest uzasadnione, gdyż obecny 
dokument obowiązuje od 2005 r. i wymaga uaktualnienia. Szcze-
gółowe proponowane zmiany omówił Dawid Serafinowicz: 
- zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania z 12 do 10 (zostały 
usunięte najniższe),  
- zmieniony został zapis dotyczący zawierania umów o pracę,  
- w związku z tym, że w ostatnich latach Spółka przejęła magazyny w 
Kozienicach i Białymstoku wraz z pracownikami, zaszła konieczność 
ujednolicenia nazewnictwa stanowisk we wszystkich jednostkach 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

str. 7  Pod Napięciem 185 / 11 / 2017 



firmy.    
Wątpliwości strony związkowej budził zapis regulaminu stanowiący o 
możliwości przyznania w wyjątkowych sytuacjach stawki wyna-
grodzenia wyższej o 30% od podstawy zaszeregowania. Po krót-
kiej dyskusji wykreślono ten zapis. Kolejnym punktem budzącym 
wątpliwości strony społecznej był zapis mówiący o budowie tabeli 
płac zasadniczych. Stawka zasadnicza wynikająca z tabeli mogłaby 
być umniejszona – 10% dla pracowników określonych kompeten-
cyjnie jako ,,młodszy” lub zwiększona o  10% dla ,,starszych”. 
Przedstawiciele związków zaproponowali wykreślenie tego zapisu. Na 
wykreślenie tego zapisu nie zgodził się Zarząd, gdyż jest w Spółce 4 
pracowników mających wynagrodzenie w najniższym przedziale i 
zmiana w regulaminie pociągałaby ze sobą konieczność podwyż-
szenia wynagrodzeń tym osobom, co nie ma uzasadnienia z punk-
tu widzenia interesu firmy.  Ostatecznie obie strony ustaliły, że w 
tabeli zaszeregowania pozostaną ,,widełki” określające stawkę 
minimalną i maksymalną (bez wpisu procentowego – 10% i 
+10%).   Związki zawodowe zaproponowały też zapis, mówiący o 
tym, że najniższe wynagrodzenie w Spółce nie może być niższe od 
najniższego wynagrodzenia w kraju.  
Ustalono, że Zarząd przygotuje 6 egzemplarzy regulaminu, które zo-
staną przekazane wszystkim stronom po naniesieniu zmian. Za datę 
uzgodnienia przyjęto 21 listopada 2017 r.  
Przy okazji spotkania uzgodniono wysokość stawki na posiłki regene-
racyjne w sezonie 2017-18 r. (12,80 zł.)  
 

 

23.11.2017 Zysk netto Enea za III kwartały 

 837,9 mln. zł. 

Prezes Piotr Olejniczak prezentuje wyniki GK Enea 

Wyniki Enea za III kwartał są zgodne z przedstawionymi wcześniej 
szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 214,1 mln zł, a zysk netto 
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 204,4 mln zł.  
 

W III kwartale 2016 roku zysk netto grupy wynosił 249,4 mln zł, a 
zysk przypisany jednostce dominującej 233,1 mln zł. 
 

Zysk operacyjny wyniósł w III kwartale 288,2 mln zł wobec 338,6 
mln zł zysku rok wcześniej. 
EBITDA grupy wyniosła 588,8 mln zł, co oznacza spadek o 5,3 %  
rok do roku (rdr). 
W segmencie Dystrybucji EBITDA wyniosła 281 mln zł (spadek o 
2 % rdr), a w Obrocie 25,9 mln zł (spadek o 61,4 %  rdr). EBITDA 
obszaru Wytwarzanie wyniosła 182,3 mln zł (wzrost o 36,4 % rdr), 

a w Wydobyciu 129,8 mln zł (spadek o 15,8 % rdr). 
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w III kwartale 2,831 mld zł 
wobec 2,704 mld zł przed rokiem. 
 

Narastająco, po trzech kwartałach, Enea miała 8,398 mld zł przy-
chodów, 1,07 mld zł EBITA, 1,947 mld zł EBITDA i 837,9 mln zł 
zysku netto. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł po 9 mie-
siącach 785,5 mln zł. 
W okresie trzech kwartałów 2017 r. grupa Enea wydała na inwestycje 
3.123 mln zł, z czego 1.610 mln zł pochłonęły inwestycje kapitało-
we, 625 mln zł inwestycje w obszarze Wytwarzania, 593 mln zł w 
obszarze Dystrybucji, a 254 mln zł w obszarze Wydobycia.  

W samym III kwartale CAPEX wyniósł 677,8 mln zł, porównywalnie 
rdr. 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po 
trzech kwartałach 2,23 mld zł (wzrost o 22,6 % rdr), a w samym III 
kwartale wzrosły o 33,3 % rdr do 880,3 mln zł. 
Wskaźnik dług netto / EBITDA na koniec września 2017 r . wyno-
sił 2,1. 
W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. produkcja i sprzedaż węgla han-
dlowego kształtowały się na porównywalnym poziomie r/r i wynosiły 
po 6,7 mln ton. 
Grupa wytworzyła w tym okresie 15.178 GWh energii elektrycz-
nej (wzrost o 49,3 %  rdr), z czego 13.834 GWh (wzrost o 41,6 %  
rdr) pochodziło ze źródeł konwencjonalnych. 
Sprzedaż usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym wyniosła 
14.322 GWh, czyli zwiększyła się o 2,9 %  w stosunku do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku. W okresie 9 miesięcy br. Enea zwiększy-
ła wolumen sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom detalicznym o 
942 GWh, czyli 7,6 % rdr. 
 

W samym trzecim kwartale produkcja netto węgla spadła o 10,1 
% rdr do 2,15 mln ton, a sprzedaż o 13,7 % rdr do 2 mln ton. 
Produkcja energii wyniosła 5.841 GWh (wzrost o 73,9 % rdr), z 
czego produkcja energii w Enea Wytwarzanie (z wyłączeniem bloku 
nr 11 w Kozienicach) wyniosła 3.282 GWh, w nowym bloku była na 
poziomie 74 GWh, a w Elektrowni Połaniec wyniosła 2.485 GWh. 
Dystrybucja energii wyniosła w III kwartale 4.668 GWh (wzrost o 
1,6 % rdr), a sprzedaż energii i paliwa gazowego odbiorcom koń-
cowym 4.530 GWh (wzrost o 5,6 % rdr).  

23.11.2017 Cykliczne spotkanie w Enea Centrum 

W Poznaniu przedstawiciele zarządu Enea Centrum i strona związko-
wa spotkali się by podyskutować o problemach i najpilniejszych 
sprawach do załatwienia w Spółce. Agenda spotkania obejmowała 
w pierwszej części uzgodnienie wysokości nagrody świątecznej , 
uzgodnienie limitów skierowań na leczenie sanatoryjne oraz 
uzgodnienie nominalnego czasu pracy w roku 2018.  W drugiej 
części spotkania zarząd wraz z dyrektorami pionów obsługi posprze-
dażowej mieli omówić projekty wdrożonych zmian organizacyjnych w 
podległym pionie. Wracając do tematyki pierwszej części spotka-
nia. Zarząd argumentując sytuacją finansową spółki, może zapropono-
wać kwotę nagrody świątecznej adekwatnie do zapisów porozumienia 
płacowego tz. niemniej niż 600zł i tylko 600zł (miał być KARP propo-
nują karpika). Strona społeczna mając na uwadze coraz większe 
zaangażowanie  pracowników w realizację zadań im postawio-
nych , a tym samym polepszenie tegorocznego wyniku finansowe-
go GK , uważa , że kwota 600zł jest kwotą zaniżoną o co najmniej  
150zł. Ponad to jest to kwota niższa niż w latach ubiegłych. Z uwa-
gi na brak uzyskania konsensusu w tej sprawie, strony postanowiły do 
tematu powrócić na następnym spotkaniu , może będzie już znana 
kwota wynegocjowana dla GK.  

Następnie strony porozumiały się w sprawie limitów skierowań na 
leczenie sanatoryjne w 2018r i podpisały stosowne uzgodnienie. 
Limit na 2018r. przewiduje między innymi 120 skierowań. W 
sprawie nominalnego czasu pracy  na rok 2018 , strona społeczna 
przyjęła propozycję zarządu i podpisano stosowne uzgodnienie . 
Między innymi za dzień świąteczny 6 stycznia będzie wolny 2 
stycznia, średnioroczny czas nominalny wyniesie 166,66 godzin.  
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Drugą część spotkania uzupełnili swoją obecnością dyrektorzy pionów 
obsługi posprzedażowej i dystrybucji. (Zdjęcie powyżej). Za pomocą 
prezentacji multimedialnej stronę społeczną zapoznano z potrze-
bami oraz sposobem wdrażania zmian organizacyjnych , celem 
sprawniejszej organizacji obsługi klientów posprzedażowych oraz 
usprawnienia przebiegu procedur z tym związanych. Zarząd pod-
kreślił , że otwarty jest na wszelkiego rodzaju sugestię ze strony spo-
łecznej.  
Przebieg i realizacja wprowadzanych zmian jest monitorowana na 
bieżąco zgodnie z harmonogramem projektu , ponadto w okresach co 
6 miesięcy będzie podsumowywana i w razie potrzeb korygowana. 
Strona społeczna uczula zarząd by nie marginalizować sugestii i 
spostrzeżeń pracowników szczególnie mających bezpośredni kon-
takt z klientem, bo uwagi tych pracowników mogą być szczególnie 
przydatne w realizacji projektu. Zarząd obiecuje spotkania z pra-
cownikami.  
Kolejnym tematem, który wrócił pod dyskusję jest sprawa oświad-
czeń , które pracownicy w ramach akcji „Tajemniczy Klient” mu-
szą podpisać . Strona społeczna ma zastrzeżenia co do całej akcji , 
ponieważ w tym projekcie występuje firma zewnętrzna , i w jaki 
sposób zostaną pozyskane i przetworzone dane wrażliwe uczestni-
ków projektu. Czy dane te pracodawca wykorzysta tylko i tylko 
do oceny jakości sprzedawanych usług? 

Czy też może to być źródło informacji służącej również ocenie pra-
cowników? Strona społeczna w trakcie dyskusji złożyła do zarządu 
wniosek (ustnie) , by oświadczenie nie były obligatoryjne , a w 
stosunku do pracowników niewyrażający zgody na ich podpisa-
nie , nie były wyciągane żadne konsekwencje personalne. Zarząd 
nie oponował przeciw takiemu wnioskowi.                                                                                                                                                                                                                      

24.11.217 r. Nowa Emerytka        
Grażyna Zawadzka. 

Po przepracowaniu 41 lat w tym 26 lat w 
energetyce do szczęśliwego grona emerytów 
dołączyła Grażyna Zawadzka Elektromonter 
Układów Pomiarowych z Centrali Oddziału 
Dystrybucji Gorzów.  

Pożegnanie z pracą zawodową było okazją do 
okolicznościowego spotkania, jakie odbyło się w 

świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów. Uczestniczyli w nim przed-
stawiciele kierownictwa, byli i obecni współpracownicy oraz 
przedstawiciele związku do , którego Grażyna należy. J ak zwykle 
przy takich okazjach były: życzenia, wspomnienia, prezenty oraz tra-
dycyjne STO LAT. Tą drogą przyłączamy się do życzeń i zapra-
szamy do aktywnej działalności w coraz większym Kole Emerytów 
i Rencistów- wybory władz Koła na kadencję 2018-2022 odbędą się 
już 15 grudnia 2017 r.  

Uczestnicy pożegnalnego spotkania. 

27.11.2017 Nowa Umowa Społeczna w GK Enea. 

W Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu, którego celem 
jest zawarcie nowej umowy społecznej na okoliczność dalszej kon-
solidacji z Lubelskim Węglem „Bogdanka” i Elektrownią Poła-
niec. Nasze wcześniejsze pisma z 15 maja i 22 czerwca 2017r. nie 
doprowadziły do rozpoczęcia negocjacji, dlatego 8.11.2017 r. zło-
żyliśmy wezwanie do negocjacji nowej umowy społecznej. Zapro-
ponowaliśmy dwa terminy rozpoczęcia negocjacji. Ostatecznie 
zarząd zaproponował trzeci termin -27.11.2017 r. na, który się zgo-
dziliśmy. Strona społeczna wytypowała swoich przedstawiciele do 
prac w zespole i wcześniej przesłała założenia przyszłej umowy.  
W rozmowach ze strony zarządu Enea S.A. uczestniczyli Piotra  
Adamczak i Zbigniew Piętka. Część strony społecznej uczestniczy-
ła w rozmowach na zasadzie telekonferencji. Ustalono, że dalsze ne-
gocjacje będą kontynuowane w formule 7 na 7 (po siedmiu przedsta-
wicieli ze strony pracodawcy i społecznej). Pozostali mogą uczest-
niczyć w rozmowach bez prawa głosu. Na następne negocjacje związ-
ki zawodowe przygotują uszczegółowienie zaproponowanych 21 po-
stulatów do Nowej Umowy Społecznej w GK Enea. 

28.11.2017 Praca w dni wolne i w nadgodzinach 
interpretacja zapisów ZUZP Enea. 

W Poznaniu dyskutowano o zapisach Zakładowego Układu Zbiorowe-
go Pracy (ZUZP) dotyczących pracy w nadgodzinach.  
Przed rozpoczęciem głównego tematu strony dialogu w Enea S.A. 
uzgodniły liczbę skierowań do sanatorium „Energetyk” dla Pra-
cowników Enea S.A. na 2018 r. (16 skierowań) W 2017 zarezerwo-
wano 12 skierowań –wykorzystano 10. 
Po powrocie do tematu nadgodzin, strona społeczna podkreśliła, że 
różne interpretowanie tych zapisów ZUZP przez przełożonych 
prowadzi do wielu niepotrzebnych nerwowych sytuacji. Strona 
pracodawcy i związkowa większość zapisów interpretuje tak samo. 
Kwestią sporną pozostaje praca w nadgodzinach w dni wolne 
otrzymane w zamian za pracę w soboty i święta. Dotyczy to osób 
pracujących według harmonogramu. 
Uzgodniono, że oddawanie dnia wolnego za święta przypadające w 
sobotę, w przypadku osób pracujących w te dni –skutkuje wypłatą 
dodatku jak w za pracę w sobotę i święta. (za 11 listopada 2017- 

wolny był poniedziałek 13 
listopada 2017 r.) 
Zasygnalizowano problem 
z niewłaściwym rozlicza-
niem nadgodzin w Enea 
Serwis. Padło pytanie czy 
możliwe jest wyrównanie 
ewentualnych strat finan-
sowych? Temat zostanie 
sprawdzony i wyjaśniony. 
Strona pracodawcy prześle 
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prezentację dotyczącą tematu nadgodzin i zaproponuje interpreta-
cję zapisu art. 21 pkt 1. ZUZP „ Za każdą godzinę pracy w niedziele i 
dni wolne od pracy”. W interpretacji pracodawcy przez dni wolne 
należy rozumieć soboty. 
Zapisy ZUZP dotyczące pracy w nadgodzinach: 

Art. 18/ 1 
1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w 

art. 8 ust. 2 niniejszego Układu stanowi pracę w godzinach nadliczbo-

wych. 
2. Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych 

oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagro-

dzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 100% godzinowej stawki 

osobistego zaszeregowania. 

3. Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pra-

cy jest dla niego wolnym od pracy, może nastąpić w razie konieczności 

prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkie-

go, albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz w przypadku 

szczególnych potrzeb pracodawcy, natomiast 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, wymie-

nionym w Załączniku nr 30 do Układu, wykonującym w razie koniecz-

ności prace poza normalnymi godzinami pracy, nie przysługuje prawo 

do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbo-

wych. Pracownikom tym przysługuje tylko wynagrodzenie i dodatki za 

prace przypadające w niedziele i święta. 
6. Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga polece-

nia lub zgody pracodawcy. 
Art. 21 
1. Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy, oprócz 

normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości 100% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszere-

gowania. 
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 dodat-

kowe 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 prze-

łożonym, 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  
choroby. 
4. Pracownikom, którzy w zamian za pracę w dniu wyznaczonym dla 

nich jako dzień wolny od pracy, nie otrzymali dnia wolnego w innym 

wyznaczonym z góry terminie, przysługuje za każdą godzinę pracy w 

tym dniu, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatkowe wynagro-

dzenie w wysokości określonej w art. 18 1 ust. 2. 

29.11.2017 Nie tylko o płacach w Enea Serwis. 

W Poznaniu spotkały strony dialogu społecznego w Enea Serwis.     

Na spotkaniu obecni ze strony pracodawcy byli: Piotr Stube - Wice-
prezes Zarządu ds. Technicznych, Piotr Bogusławski – Wiceprezes 
Zarządu ds. Pracowniczych. 
Dyskutowano o najważniejszych problemach Spółki: 
1.Sprawy płacowe. Strona społeczna stosownym pismem 
20.11.2017 r. wystąpiła o rozpoczęcie negocjacji dotyczących przyro-
stu wynagrodzeń w 2018. Na te negocjacje dostaniemy osobne 
zaproszenie. Nagroda świąteczna -zarząd zaproponował 600 zł. Strona 
związkowa nawiązując do bardzo dobrych wyników GK Enea ma 
wyższe oczekiwania. W tym temacie poczekamy na ustalenia korpora-
cyjne. Nagrody za usuwanie skutków nawałnic. Strona społeczna za-
sugerowała wypłacenie nagród również tym, którzy pracowali przy 
usuwaniu skutków „Ksawerego” z września 2017 r. Zdaniem zarządu 
wypłaty nagród za nawałnice w sierpniu mocno nadwyrężyły budżet 
wynagrodzeń i ciężko będzie je powtórzyć, tym bardziej, że czeka 
nasz jeszcze wypłat nagrody na Święta Bożego Narodzenia.   
2.Czas pracy w 2018 r. Podpisano stosowne uzgodnienie w tym 
temacie. (między innymi wolny 2 styczeń za Święto III Króli przypa-
dające w sobotę) 
3.Wykaz stanowisk na którym występują prace bardzo brudne. 
Pracodawca przedstawił projekt porozumienia w tej sprawie. Strona 
społeczna po otrzymaniu tej propozycji w wersji  elektronicznej odnie-
sie się do tego na kolejnym spotkaniu. 
4.Sanatorium Energetyk. Uzgodniono limit skierowań do sanato-
rium na 2018 r. (50 –tyle samo co w 2017 r.) 
5.Tabela płac zasadniczych. Zarząd zaproponował przyjęcie tabeli 
z Operatora. Ze względu na duże koszty tej operacji okres dojścia 
rozciągnięto by na trzy lata. Strona związkowa wstępnie zaakceptowa-
ła tą propozycję, i poprosiła o odpowiedni materiał. 
6.Dodatki do wynagrodzeń. Dodatek za prowadzenie pojazdu od 
stycznia 2018 zostanie wciągnięty do płacy zasadniczej w Rejonach: 
Gorzów Wlkp., Gniezno, Leszno. Dodatek brygadzistowski-różne 
wysokości naliczania tego dodatku. 
7.Bony regeneracyjne- wypłacane na różnych zasadach, szczególnie 
przy pracy w nadgodzinach. 
8.System Oceny Pracowniczej. Pilotaż przeprowadzono na stano-
wiskach nierobotniczych. Czekamy na decyzje korporacyjne w ty 
temacie. 
9.Umowa eksploatacyjna z Operatorem. Aktualna umowa wygasa 
18 stycznia 2018 r. Trwają negocjacje z Operatorem nad zawarciem 
nowej umowy. Decyzje korporacyjne, kto ma się zajmować eksploata-
cją. 
10.Usługa naprawy samochód dla Operatora. Rejon Dystrybucji 
Szczecin, odtworzył warsztat naprawy samochodów, nad tym samym 
zastanawia się RD Gorzów. Czy nie celowe jest powrót do tej działal-
ności. Analiza kosztowa nie wskazuje na celowość takich działań. 
Coraz więcej jest sprzętu specjalistycznego, który można naprawiać 
tylko w punktach serwisowych. 
11. Robotnik wykwalifikowany, monter, elektromonter. Niektórzy 
przełożeni mają problem z przyznaniem określonej właściwej katego-
rii zaszeregowania.  

29.11.2017 O nagrodach, płacach i SOP-ie  i  
Umowie Społecznej w Operatorze. 

Na zaproszenie zarządu Operatora do Poznania stawiła się strona 
związkowa.  

Liczyliśmy, że rozpoczniemy negocjacje dotyczące wzrostu płac w 
2018 r. ( stosowne zaproszenie do podjęcia negocjacji wysłaliśmy 
20.11.2017 r.) Niestety poinformowano nas, że o wzroście płac w 
2018 będziemy rozmawiać 8.12.2017 r., a teraz mieliśmy przyjąć 
propozycję nagrody świątecznej -600 zł. 
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 Zanim jednak rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące nagród, wysłuchali-
śmy Emisariuszy „Mamusi” ( Dyr. Aneta Pelczarska i Doradca 
zarządu Bogdan Klepas) , którzy próbowali zmienić nasze nega-
tywne stanowisko w/s Systemu Oceny Pracowniczej (SOP). Pre-
tekstem do zmiany naszego stanowiska miałyby być rozpoczęte roz-
mowy na temat Nowej Umowy Społecznej w GK Enea. Strona 
społeczna nie widziała związku między tymi tematami, a łączenie ich 
można podciągnąć pod szantaż. W odpowiedzi usłyszeliśmy , że to 
nie jest szantaż, ale „dobrze by było” gdybyśmy mieli to na uwadze, 
wiążąc to jeszcze z wysokością nagrody świątecznej. Po krótkie j 
dyskusji strona związkowa pozostała przy swoim stanowisku w spra-
wie SOP. A. Pelczarska poprosiła jeszcze związki o pozytywne zaopi-
niowanie Regulaminu premiowania. W tej sprawie zamierzamy 
porozmawiać w trakcie negocjacji płacowych, niestety zaproszenie 
na 4.12.2017 wysłane 20.11.2017  nie spotkało się z aprobatą za-
rządu Enea S.A. W tym czasie zarząd ma inne ważne tematy do 
załatwienia ( Barbórka w LW Bogdanka). Strona związkowa zażądała 
pilnego spotkania celem uzgodnienia między innymi wysokości 
nagrody świątecznej. Bez ustalenia jej wysokości u „Mamusi” nie 
ma sensu rozmawiać w tym temacie w Spółkach GK Enea. W po-
rozumieniu płacowym z 9 marca 2017 r. uzgodniliśmy, że kwota na-
grody świątecznej wyniesie nie mniej niż 600 zł., a jej ostateczna 
wysokość zostanie ustalona w III kwartale. Dla przypomnienia 
mamy już końcówkę IV kwartału. Emisar iusze wykonali kilka 
telefonów i zaproponowali termin spotkania w Enea S.A. na 
14.12.2017 r. Natłok obowiązków nie pozwala wcześniej spotkać 
się z przedstawicielami załogi…   
Po tej dyskusji z przedstawicielami Enea S.A. nikt już nie dyskutował 
o wysokości nagrody świątecznej w Operatorze.  
Rozmawiano jeszcze o nierównym traktowaniu Pracowników, którzy 
usuwali skutki nawałnic w sierpniu i wrześniu. Zarząd Operatora 
chcąc być „dobrym wujkiem” bez uzgodnienia ze stroną związko-
wą wypłacił nagrody dla osób, które usuwały skutki nawałnic z 
sierpnia. Decyzja o wypłacie zapadła już po orkanie „Ksawerym”, 
który wystąpił na początku września. Skutki „Ksawerego” były 
wielokrotnie większe od sierpniowej medialnie nagłośnionej nawałni-
cy. „Dobry Wujek” zapomniał o tych, którzy usuwali skutki nawałnicy 
z września…  
================================================== 

     
       
    

Ograniczenie handlu w niedzielę.  
Sejm przegłosował ustawę, która w pierwszej fazie ogranicza, a od 
2020 r. w praktyce zakazuje handlu w niedziele. Za uchwaleniem 
ustawy głosowało 254 posłów. Przeciw było 156, a 23 wstrzymało 
się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zgodnie z projektem 
od 1 marca 2018 r. w kolejnych miesiącach będą dwie niedziele 
handlowe, w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu, a od 2020 r. 
zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z 
pewnymi odstępstwami). 
Najpierw od marca do końca 2018 r. będzie można handlować w dwie 
niedziele w miesiącu. Zakaz handlu nie będzie jednak obowiązywał 
wszędzie, np. na stacjach benzynowych i dworcach kolejowych. Po-
nadto sklepy internetowe również wyłączono z zakazu – dzięki temu 
nie trzeba będzie ustawy notyfikować w Komisji Europejskiej. Handel 
będzie się mógł również odbywać w dwie niedziele przed świętami 
Bożego Narodzenia i jedną niedzielę przed Wielkanocą (we wszyst-
kich sklepach). Wprowadzono również poprawkę, która dopuszcza 
handel w każdą niedzielę w piekarniach, cukierniach i lodziarniach. 
Będzie można handlować również na terenie rolno-spożywczych ryn-
ków hurtowych, w aptekach, kwiaciarniach, sklepach z pamiątkami i 
dewocjonaliami oraz w kioskach i stoiskach przy cmentarzach. 
Kolejne zmiany odczujemy już 1 stycznia 2019 r. Wtedy w ciągu całe-
go roku będzie 15 niedziel handlowych i 37 niedziel bez handlu. 
Sprzedawać i kupować będzie można w każdą ostatnią niedzielę w 
miesiącu i trzy niedziele przed świętami (w tym dwie przed wigilią, a 
jedną przed Wielkanocą). 
Prawie wszystkie niedziele będą wolne od handlu dopiero w 2020 r. 
Wciąż jednak będą 3 niedziele handlowe przed świętami, ale też wpro-
wadzono cztery dodatkowe niedziele handlowe w roku. Dlatego w 
roku 2020 handel będzie możliwy w 7 niedziel, a 45 pozostanie od 
niego wolnych. 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

Od lewej: B. Klepas, A. Pelczarska, T. Dachowski, W. Drożdż, K. Jarzębińska 
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-11,78 zł. wartość akcji Enea  1.12.2017 r . godz. 12.50. 

-837,9 mln zł zysku netto wypracowała za  
                  III kwartały GK   Enea. 
-288,2 mln zł zysk operacyjny GK Enea za III kwartał. 

-4.509,57 zł. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sekto-
rze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w III kw.2017 roku):  

76 %Polaków nie ma nic przeciwko wprowadzeniu  
                    ograniczeń w handlu w niedziele  
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