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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 

3.01.2019 „Kolędnicy” z Operatora  
zawitali do OD Gorzów.  

Zarząd Enea Operatora zgodnie z nową tradycją w okresie świąteczno-

noworocznym odwiedza Oddziały i Rejony Dystrybucyjne. Nie inaczej 
było również w tym roku, i tym sposobem już po raz trzeci „kolędnicy” 
zawitali do hotelu Mieszko w Gorzowie Wlkp. W tym roku zarząd stawił 
się w mocno okrojonym składzie, przybył tylko v-ce prezes Tadeusz  
Dachowski. Pozostali członkowie zarządu musieli udać się do Warsza-
wy w związku z zamieszaniem związanym z taryfą dystrybucyjną na 2019 
r. Z zaproszonych gości obecni byli: ks. Jarosław Zagozda- Duszpasterz 
Gorzowskich Energetyków , Czesław Szablewski –Przewodniczący Kato-
lickiego Stowarzyszenia Energetyków „Nazaret”, członek Rady Nadzor-
czej Enea Operatora-Krzysztof Statucki, Dyrektor   HR Katarzyna 
Jarzębińska. Odczytano Ewangelię św. Łukasza, odśpiewano kolędę, 
łamiąc się opłatkiem złożono sobie życzenia na nowy 2019 r. 

Gospodarz spotkania Dyrektor Oddziału Dystrybucji Gorzów Edward 
Bułkowski ( na zdjęciu powyżej przy mikrofonie) podsumował miniony rok 
oraz złożył życzenia noworoczne. T. Dachowski i K. Statucki podsumo-
wali najważniejsze wydarzenia roku 2018r. , i również złożyli życzenia 
noworoczne. Przewodniczący NSZZ Solidarność Enea Gorzów Krzysztof 
Gonerski w imieniu całej Załogi podziękował za życzenia, podkreślił, że 
niestety przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą (co widać w brakach 
kadrowych wielu komórek) można to zmienić uzgadniając podwyżki płac 
w 2019 r.  
Organizatorzy zapewnili uczestnikom spotkania obiad.  

4.01.2019 Noworoczne spotkanie  
Koła Emerytów i Rencistów 

Okres świąteczno-noworoczny był okazją do spotkania „Starych Dobrych 
Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Rencistów działającego 
przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 
Jak zwykle przy takich spotkaniach był opłatek, życzenia oraz poczęstu-
nek złożony z potraw wigilijnych. Wspólny śpiew kolęd przypomniał 
zebranym atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.  
Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o tym co się dzieje w 
ich byłym zakładzie pracy, oraz w Katolickim Stowarzyszeniu Ener-
getyków „NAZARET.  
Okres świąteczny jest okazją do obdarowywania się, więc władze związku 

zadbały o drobne upominki dla członków Koła.  

 Duża frekwencja na spotkaniu kolejny raz utwierdziła nas w przekonaniu 
o konieczności organizacji tego typu imprez , gdzie byli Pracownicy mogą 
się spotkać i powspominać „ stare dobre czasy” czyli okres kiedy ra-
zem pracowali w energetyce.  

5.01.2019 Prezent na Święto III Króli 

Zarząd Enei Operator, dziękując za zaangażowanie pracowników w 
wypracowanie oszczędności, postanowił przyznać jednorazową nagro-
dę w wysokości 490 zł brutto proporcjonalnie do wymiaru etatu. 
Uprawnionymi do nagrody są pracownicy zatrudnieni na dzień 31 grudnia 
2018 r.  Wypłata nagrody nastąpiła razem z wynagrodzeniem za grudzień 

2018 r. 

7.01.2019 Umowa Społeczna –negocjacje  

Po przerwie świąteczno-noworocznej ponownie spotkał 
się zespół negocjacyjny stron dialogu społecznego w 

Grupie Kapitałowej Enea, którego celem jest zawarcie nowej Umowy 
Społecznej. Strona związkowa ponownie zwróciła uwagę na zbyt póź-
ne przesyłanie projektów dokumentów, których najważniejsze para-
metry zostały ustalone w toku wcześniejszych negocjacji. Uniemożliwia 
to uzgodnienie wspólnego stanowiska strony społecznej, tym bardziej, że 
ta wersja dokumentów miała być wcześniej uzgodniona wspólnie przez 
prawników stron dialogu. Takie postępowanie nie zbliża nas do konsensu-
su. Oczekiwaliśmy na przeprosiny, zamiast tego usłyszeliśmy uzasad-
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nienie dlaczego tak późno otrzymaliśmy projekty dokumentów (długo 
trwały uzgodnienie po stronie pracodawców).  

Po tym wstępie rozpoczęliśmy właściwe negocjacje. 
Zasugerowaliśmy, by prawnicy stron wyszli i w osobnym pomieszczeniu 
spróbowali uzgodnić wspólną treść dokumentów. Strona pracodaw-
cy zgodziła się z naszą sugestią. Negocjatorzy zostali i próbowaliśmy do-
mówić tematy, których dotychczas nie uzgodniono.  
1.Wyłączenia z gwarancji zatrudnienia. Strona pracodawcy dalej uwa-
ża za zasadne by tak zwane „białe kołnierzyki” N-1 i N-2 nie byli objęci 
gwarancjami zatrudnienia. Zdaniem strony związkowej takie postępowanie 
nosi znamiona dyskryminacji Pracowników w zależności zajmowanego 
stanowiska, i z tego względu jest dla nas nie do przyjęcia. Po dłuższej dys-
kusji strona pracodawców oświadczyła, że swoje stanowisko w tym tema-
cie przedstawi na następnym spotkaniu. 
2.Zmiana miejsca pracy. Dyskutowano czy definicja miejsca pracy 
dotyczy miejscowości w której stawiamy się do pracy, czy miejsca zatrud-
nienia. Strona pracodawcy ponownie podtrzymała swoje stanowisko zmia-
na miejsca pracy może być zaproponowana do 50 km. od dotychczasowe-
go miejsca pracy. Po negocjacjach uzgodniono 35 km. Do uzgodnienia jest 
jeszcze treść zapisu uniemożliwiającego kilkukrotną zmianę miejsca pracy. 
3.Termin ważności umowy.  Wnieśliśmy aby, zgodnie z wcześniejszymi 
uzgodnieniami znalazł się w porozumieniu zapis, że po 6 latach  strony 
przystąpią do negocjacji ewentualnego jej przedłużenia a w przypadku 
braku odzewu na wezwanie do negocjacji, umowa przedłużała się o kolej-
ny rok. Pracodawcy uściślili, że to nastąpi jeżeli w ciągu 30 dni od wezwa-
nia strona  pracodawcy nie podejmie negocjacji. 

Strona społeczna podczas negocjacji 

4.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dyskutowano 
w jaki sposób ma być zapisania 2,5 krotność odpisu podstawowego w po-
rozumieniu i załączniku, który ma stanowić protokół dodatkowy do ZUZP. 
Po powrocie prawników dyskutowano nad wspólną treścią porozumienia i 
załączników. Wiele kwestii udało się uzgodnić, wydaje się, że udało nam 
się zbliżyć do finału, czyli zawarcia końcowego porozumienia. 
Następna tura negocjacji nastąpi 21 stycznia 2019 r.  

9.01.2019 Wspólna Działalność Socjalna w 2019 r. 
W Poznaniu strona związkowa i Administratorzy Wspólnej Działalności 
Socjalnej dyskutowali o działalności socjalnej w 2019 r. Przedstawiono 
przychody oraz planowane wydatki przy nowym odpisie podstawowym 
(średnia płaca z II półrocza 2013 r.). Podczas spotkania dyskutowano na 
następujące tematy: 
1.Odpis podstawowy na Pracowników zatrudnionych w warunkach 
szczególnych. Zdaniem strony związkowej podobnie jak w Enea Wy-

twarzaniu należy zwiększyć odpis na w/w Pracowników. Po dyskusji usta-
lono, że jest to możliwe po zmianie zapisów Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy. 
2. Zbiorowa działalność sportowo-rekreacyjna. Dyskutowano o utwo-
rzeniu w planie WDS takiej pozycji (została ona zlikwidowana dwa lata 
temu). Do końca stycznia organizacje związkowe mają przesłać propozycje 
dotyczące tego tematu. 
3.Progi dochodowe uprawniające do świadczeń socjalnych. Uzgodnio-
no podniesienie progów o 5 tys. zł. 
4.Dofinansowanie do wypoczynku emerytów i rencistów. Przywrócono 
dofinasowanie we wszystkich progach dochodowych. 
5.Indywidualna działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalna. Zwięk-
szono dofinansowanie tej formy wypoczynku we wszystkich progach o 
100 zł.  
6.Świadczenia grudniowe dla dzieci. Dyskutowano nad formą skorzy-
stania z tej formy świadczenia, gotówka- karta podarunkowa. Ostateczne 
decyzje w tym temacie zostaną podjęte w terminie późniejszym. 
7.Wypłata rezerw z roku poprzedniego. Poszczególne obszary WDS w 
przypadku niewykorzystania środków będą mogły wypłacić je w formie 
jednorazowych świadczeń.  
8. Przesuwanie środków w ramach przyznanych budżetów. Zgodnie z 
ustaleniami z roku poprzedniego Komisje Socjalne po uzyskaniu akcepta-
cji Administratora WDS będą mogły przesuwać środki na poszczególne 
działalności. 

Uczestnicy spotkania w/s wspólnej  działalności  socjalnej 

Strona związkowa otrzyma projekt planu WDS uwzględniający dzi-
siejsze ustalenia do 22 stycznia 2019 r.  
Następne spotkanie zaplanowano na 11 lutego 2019 r. 

 

9.01.2019 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego  
ds. Branży Energetycznej. 

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło 
się spotkanie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej (ZTdBE). 
W spotkaniu z ramienia Krajowej Sekcji Energetyki (KSE) NSZZ 
„Solidarność” uczestniczyli: 
Przewodniczący KSE – Marek Boiński 
Z-ca Przewodniczącego KSE – Bogdan Kieleczawa 

Członek Prezydium KSE – Krzysztof Marzec 

W czasie posiedzenia zrealizowano następujący porządek obrad: 
1. Sprawy organizacyjne 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia 

3. Zatwierdzenie aneksu do Regulaminu Trójstronnego Zespołu ds. Branży   
    Energetycznej. 
4. Nominacje nowych członków Trójstronnego Zespołu ds. Branży  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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      Energetycznej. 
5. Prezentacja, omówienie i dyskusja na temat Projektu Polityki  
     energetycznej Polski do 2040r. 
6. Informacja Ministerstwa Energii i Urzędu Regulacji Energetyki w  
     sprawie taryf na 2019r. 
7. Prezentacja przez stronę rządową aktualnego kształtu projektu  
         rozporządzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny     
         pracy przy urządzeniach energetycznych – z uwzględnieniem uwag  
       wniesionych w toku konsultacji. 
8.  Informacja strony pracodawców i strony rządowej w sprawie działań    
     dotyczących prac zespołu ds. standardów w energetyce. 
9. Działania związane z powołaniem związku pracodawców – strony   
    PUZP. 
10.Informacja o pracach zespołu. 
11. Informacja strony pracodawców i strony związków zawodowych o   
       sytuacji w poszczególnych grupach. 
12. Utrudnianie udziału w posiedzeniach TZ ds. BE członkom strony    
    związków zawodowych. 
13. Sprawy różne. 
Posiedzenie TZds.BE poprzedziło spotkanie Strony Społecznej tego zespo-
łu, które odbyło się dzień wcześniej. Omawiano na nim poszczególne 
punkty porządku posiedzenia plenarnego. 
  

10.01.2019 Nowy prezes Enea Logistyka 

Rada Nadzorcza Enei Logistyka, po przeprowadzeniu postępowania 
kwalifikacyjnego, podjęła decyzję o powołaniu Sławomira Hinca na 
stanowisko prezesa Enei Logistyka. Nowy prezes obejmie stano-
wisko 14 stycznia 2019 r. 
Sławomir Hinc ma za sobą pracę akademicką, z wyksztalcenia jest 
socjologiem, przez 2,5 roku był wiceprezydentem Poznania. Zajmował się 
kulturą, oświatą i sportem. Pracował również w wielkopolskim wojewódz-
kim inspektoracie inspekcji handlowej. 

11.01.2019 Powstał sztab protestacyjno-strajkowy 
NSZZ Solidarność. 

Konwent przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżo-
wych NSZZ „Solidarność” przekształcił się w sztab protestacyjno-

strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, 

których celem jest realizacja stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia, w 
której Związek zawarł listę postulatów. 
Wcześniej odbyło się spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu Rządu odniosła się do postula-
tów Związku. Zadeklarowała że w najbliższym czasie poszczególni mini-
strowie rządu odniosą się pisemnie na stanowisko Komisji Krajowej. 
 Przewodniczący KK NSZZ Solidarność Piotr Duda: 
„ Zostaliśmy oszukani przez rząd PiS. To mocne słowa, ale po 2,5 roku 

dobrej współpracy, mówimy dość dzieleniu pracowników budżetówki. Ci, 

którzy prowadzą dialog nie otrzymują nic, a wygrywają tylko ci, którzy 

wychodzą na ulicę”. „My się z tym nie zgadzamy. Staraliśmy się prowa-

dzić dialog merytoryczny w RDS. Zdawaliśmy sobie sprawę, że PO przez 

8 lat mroziła wynagrodzenia. To są zwykli kłamcy, którzy oszukali wybor-

ców. Ale PiS popełnia wielki błąd - dzieli pracowników na gorszych i 

lepszych”. 

P. Duda podkreślił także, że premier  Morawiecki obiecał, że wskaźnik 
funduszu socjalnego zostanie odmrożony o 2 lata, a został odmrożony o 
rok. 

12.01.2019 Pogrzeb ŚP Mirosława Łuczki. 

W Gorzowie pożegnaliśmy ŚP Mirosława Łuczkę Magazyniera z Oddziału 
Gorzów Enea Serwis. Mirek od roku zmagał się z chorobą.  Zmarł 8 
stycznia 2019 r. przeżywszy 56 lat.  
Msza Święta w intencji zmar łego odbyła się w Kaplicy Cmentarza 
Komunalnego w Gorzowie Wlkp. Po Mszy doczesne szczątki Mirka zło-
żono na Cmentarzu Komunalnym przy ul Żwirowej w Gorzowie 
Wlkp.  

W ostatniej drodze Mirka uczestniczyła rodzina, znajomi, współpracowni-
cy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów z Pocztem Sztan-
darowym na czele. 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,  
uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,   

a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,  
aż przed oblicze Boga Najwyższego. 

 SPOCZYWAJ W POKOJU 

17-18.01.2019 Obradowała KM NSZZ Solidarność 

W Grodzisku Wlkp. na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkali 
się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). 
Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa, po której przystąpiono do reali-
zacji wcześniej przyjętego programu zebrania: 
1.Protokół z ostatniego posiedzenia KM. Odczytano i przyjęto proto-
kół z 8.11.2018 (Pieczyska). 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zabrania KM.  
Członkowie Prezydium (na zdjęciu powyżej) zdali relację z najważniejszych 
zdarzeń jakie miały miejsce od 11 listopada 2018 r. Omówiono sytuację w 
poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej Enea. 
3.Zebrania Prezydium. Przekazano informacje na temat planu posie-
dzeń Prezydium KM. 
4.Informacja z prac Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energety-
ków. Relacja z posiedzenia konwentu przewodniczących zarządów 
regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”- przekształce-
nie się w sztab protestacyjno-strajkowy. Omówiono cele oraz postulaty 
związku. Informacja ze spotkania z prezesem Urzędu Regulacji Energety-
ki oraz posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. 
5. Plan zebrań KM na 2019 r. Ustalono har monogram oraz organiza-
torów poszczególnych zebrań.  
6.Wybory do Rad Nadzorczych Enea S.A. i Enea Oświetlenie. Po pre-
zentacji i pytaniach do kandydatów do ciał nadzorczych w tych Spółkach 
KM desygnowała do wyborów do: RN Enea S.A. w miejsce Marka 

 Michalczyka który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z kandydo-
wania  Mariusza Pliszkę, a do Enea Oświetlenia Rafała  
Gronikowskiego i Sławomira Jaremka. 

     Mariusz Pliszka                    Rafał Gronikowski                 Sławomir Jaremek 

7.Sytuacja w Enea Logistyka. Omówiono fakty jakie miały miejsce w 
ostatnim czasie. KM przyjęła oficjalne stanowisko w tym temacie. 
8.Sprawy różne. Poruszono temat nazewnictwa stanowisk w Enea 
Serwis (robotnik wykwalifikowany- monter, elektromonter) mimo 
wcześniejszych zapewnień temat w Oddziale Gorzów dalej nie został zała-
twiony. Po zebraniu zarządu Enea Serwis temat ma zostać załatwiony. 
Stosownymi uchwałami upoważniono Prezydium KM do podpisania Poro-
zumień o stosowaniu ZUZP w Spółkach GK Enea. 

W drugiej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele Solidarności z 
GK Enea (Enea Wytwarzanie i Enea Ciepło) (na zdjęciu powyżej)  ,  
rozmawialiśmy o strategii związku w 2019 r. dotyczącej najważniejszych 
tematów pracowniczych. 

17.01.2019 Rencista  
Wiesław Nowacki 

W Restauracji „PIWOSZ” w Witnicy 
odbyło się pożegnanie Wiesława  
Nowackiego (na zdjęciu po lewej)   

Elektromontera Pogotowia Posterunku 
Energetycznego Witnica.  
Wiesław z energetyką związany był od 15 
kwietnia 1986 r. Niestety stan zdrowia nie 

pozwalał mu na dłuższą pracę więc przeszedł na rentę. W okolicznościo-
wym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pracodawcy, związku zawo-
dowego do którego Wiesław należy oraz współpracownicy. Jak zwykle 
przy takich spotkaniach były: kwiaty, podziękowania za długoletnią 
współpracę, upominki oraz życzenia zdrowia szczęścia i pomyślności 
na „nowej drodze życia” 

Uczestnicy okolicznościowego spotkania w Witnicy 

Tą drogą przyłączamy się do życzeń-100 LAT. 
21.01.2019 Umowa społeczna –końcówka negocjacji. 
W Poznaniu odbyło się kolejne, mamy nadzieję, że już jedno z ostatnich, 
spotkanie zespołu negocjacyjnego dotyczące Umowy Społecznej 
w GK Enea. 

Korzystając z obecności przedstawicieli zarządów z GK Enea strona spo-
łeczna złożyła protest związany z utrudnianiem działalności związkom 
zawodowym. Pod płaszczykiem bezpieczeństwa informatycznego od 
dłuższego czasu wprowadza się obostrzenia: blokowanie stron związko-
wych i rządowych, brak możliwości odtwarzania nośników na płytach 
CD i DVD, blokowanie poczty innej niż służbowej, kontrolowanie 
poczty na sprzęcie podłączonym do sieci- łamie to ochronę danych 
wrażliwych związanych z RODO, - inwigilacja treści drukowanych 
dokumentów, oraz ostatni przykład- zablokowanie portów USB i czyt-
ników kart pamięci. Strona pracodawców zaskoczona tematem 
stwierdziła, że obostrzenia te wynikają z zaleceń Biura Bezpieczeństwa w 
Enea S.A. Po dłuższej dyskusji postanowiono, że strona pracodawców do 
końca tygodnia przedstawi propozycje uwzględniające specyfikę sprzętu 
użytkowanego przez stronę społeczną, oraz niezależność Związków Za-
wodowych. 
Po tym wstępie przystąpiono do końcowych negocjacji Umowy Społecz-
nej - ostatnich punktów, które nie zostały jeszcze uzgodnione: 
1. Taryfa pracownicza. Zdecydowana większość Pracowników GK Enea 
posiada uprawnienie do taryfy pracowniczej, dla Enea Ciepło określono 
termin dojścia maksymalnie na 3 lata. 
2.Pakiet medyczny. Dyskutowano nad jakością świadczonych usług w 
ramach umowy z PZU. Padło wiele negatywnych przykładów, co innego 
jest w umowie, a co innego w życiu ( próba skorzystania z tych świad-
czeń jest bardzo utrudniona i nie mieści się w ustalonych ramach). 
Być może powodem jest zbyt niska kwota pakietu płaconego przez więk-
szość pracodawców -9 zł. Podkreślono, że pakiet opłacany w Enea Wy-
twarzanie (34 zł) gwarantuje wyższy poziom świadczeń, padła propozycja 
podwyższenia składki do wysokości 34 zł. Umowa z PZU za rok wygasa, 
możliwe będą renegocjacje, lub wybór innej firmy. Na dzień dzisiejszy 
pracodawcy zaproponowali zapewnienie pakietu medycznego na poziomie 
nie niższym niż 9 zł.  Propozycja została przyjęta. W ZUZP poszczegól-
nych Spółek można negocjować wyższy poziom świadczeń. W tym tema-
cie zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące współpracę z PZU, 
na którym zapadną decyzje co do dalszej współpracy. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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3.Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).  
Maksymalny czas dojścia do 2,5 krotnego odpisu na ZFŚS dla wszystkich 
Spółek określono na 3 lata. Strony ZUZP w poszczególnych Spółkach 
mogą uzgodnić inne uregulowania odpisu na ZFŚS (nie mniejsze niż 2,5 
krotność). 

Przedstawiciele strony społecznej z GK Enea 

4.Miejsce pracy w przypadku modyfikacji stanowiska pracy.  
Przyjęto granicę zmiany miejsca pracy do 35 km. z obostrzeniami w przy-
padku kilkukrotnych prób jego zmian.  
5.Wyłączenia stabilizacji zatrudnienia. Strona pracodawców zapropo-
nowała wyłącznie stabilizacji dla stanowisk bezpośrednio podległych pod 
zarządy Spółek oraz maklerów, z zastrzeżeniem możliwości zaproponowa-
nia im nowych warunków zatrudnienia. Strona związkowa nie chciała 
zgodzić się z tą propozycją, padały różne inne propozycje strony związko-
wej. Długa miejscami burzliwa dyskusja doprowadziła do uzgodnień w 
tym temacie. 
6.Wypadek przy pracy -uprawnienia Pracownicze. Uzgodniono zasa-
dy postępowania przy utracie zdolności do pracy na dotychczasowym 
stanowisku, wynikającej z wypadku przy pracy, oraz prawo do odprawy w 
przypadku przejścia na rentę.  

Podczas 5 godzinnych negocjacji uzgodniono najważniejsze parame-
try przyszłego porozumienia, gwarantującego zachowanie wysokich 
standardów zatrudnienia w GK Enea. Teraz nastąpi przeniesienie 
uzgodnionych parametrów do porozumienia i załączników. 
 Następne spotkanie zaplanowano na 4 lutego 2019 r.  

Zawarcie porozumienia jest już naprawdę blisko. 
22.01.2019 Energa  

optymalizacja  
struktury grupy  

(z 44 pozostały 22 spółki)   
Energa zakończyła projekt wdrożenia 
optymalnej struktury w grupie, który 
skutkuje zwiększeniem efektywności 

zarządzania, redukcją liczby spółek oraz zmniejszeniem kosztów ad-
ministracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia - podała 
Energa w komunikacie prasowym. W ciągu półtora roku liczba spółek 
została zredukowana z 44 do 22, co ma wydatnie wpłynąć na obniżenie 
kosztów Grupy.  
Projekt WOS polegał m.in. na zmniejszeniu liczby podmiotów Grupy z 44 
do 22 na rzecz synergii i pełnego wykorzystania kompetencji konsolido-
wanych spółek. W Linii Biznesowej Dystrybucja liczba spółek została 
zmniejszona z 13 do 2, w Linii Biznesowej Sprzedaż z 6 do 3, w Linii 
Biznesowej Wytwarzanie z 9 do 6, natomiast w Linii Biznesowej Usłu-
gi i Pozostałe liczba spółek z 15 zredukowana została do 10. Restruk-
turyzacja pozwoliła m.in. na skrócenie ścieżek decyzyjnych, płynniejsze 
zarządzanie budżetem inwestycyjnym, lepsze wykorzystanie kompetencji 
pracowników, a w dłuższej perspektywie - uzyskanie znacznych oszczęd-
ności. 
Jak podkreśla Grzegorz Ksepko, wiceprezes zarządu Energi wdrożenie 
projektu WOS to operacja bez precedensu. - Największym sukcesem  

projektu jest jego realizacja w założonym terminie, własnymi siłami pra-

cowników naszej Grupy, a także wsparcie społeczne, które towarzyszyło 

zmianom organizacyjnym. Wdrożenie optymalnej struktury Grupy  

Energa to bezprecedensowa operacja restrukturyzacji przeprowadzona w 

spółce Skarbu Państwa, przeprowadzona bez kosztów społecznych,  

ponieważ nie wiązała się z żadną redukcją zatrudnienia. 

W ocenie spółki najtrudniejszym i najdłużej trwającym procesem była 
zmiana struktury Grupy w obszarze dystrybucji. Do spółki Energa-

Operator dołączyło ponad 2300 pracowników, przejętych ze spółek - 
Energa-Operator Techniczna Obsługa Odbiorców i sześciu spółek 
eksploatacyjnych z Płocka, Torunia, Gdańska, Kalisza, Elbląga i 
Słupska. 30 kwietnia 2018 r . cztery spółki linii biznesowej Dystrybucja 
łącząc się utworzyły spółkę o nazwie Energa-Operator Wykonawstwo 
Elektroenergetyczne z centralą w Słupsku i czterema oddziałami. 15 paź-
dziernika 2018 r. w Elblągu otwarto kolejny oddział spółki Energi-
Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne. 
Zmiany w strukturze Grupy Energa w ramach WOS: 
Linia Dystrybucji  
- było 13 spółek - są 2 - Energa Operator i Energa Operator Wykonawstwo 
Elektroenergetyczne. 
Linia Sprzedaży  
- było 6 spółek - są 3 - Energa Obrót, Energa Oświetlenie oraz Energa 
Slovakia 

Linia Wytwarzania  
- było 9 spółek - jest 6 - Energa Wytwarzanie, Energa Elektrownie Ostro-
łęka, Energa Ciepło Ostrołęka, Energa Serwis, Energa Kogeneracja, Ener-
ga Ciepło Kaliskie. 
Linia Usługi i pozostałe 

- było 15 spółek - jest 10 - Energa Informatyka i Technologie, Energa 
Centrum Usług Wspólnych, Energa Invest, Enspirion, Energa Logistyka, 
Energa Ochrona, Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya, Ener-
ga Finance, ENSA PGK 8, EOB PGK1. 

22.01.2019 Kiedy Premia 
Roczna? 

Wspólna Reprezentacja Związkowa wysto-
sowała pisma do zarządów Spółek GK Enea 
w sprawie wypłaty premii rocznej: 

Na podstawie  Załącznika 21 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
dla Pracowników ENEA wnosimy o wypłacenie premii rocznej za rok 
2018 do dnia 08 lutego 2019 r. Według naszej oceny nie występują żadne 
racjonalne, ekonomiczne ani finansowe przesłanki, uzasadniające 
wstrzymywanie wypłaty premii rocznej do ostatecznych terminów 
określonych w ZUZP ENEA. gdyż wg naszej wiedzy w zarządzanej 
przez Państwa spółce na wypłatę premii rocznej zostały zabezpieczone 
odpowiednie rezerwy finansowe. 
Zapisy ZUZP Enea S.A. obowiązujące również w innych Spółkach: 
Załącznik nr 21 do ZUZP 

REGULAMIN TWORZENIA PODZIAŁU I WYPŁATY PREMII ROCZNEJ 
W ENEA S.A.  
§ 7 

Wypłata premii za rok ubiegły następuje do końca pierwszego kwartału na-
stępnego roku, a w przypadku trudności finansowych wypłata musi nastąpić w 
terminie do 31 maja. 

29.01.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w 2019 r. zebraniu 
spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. 
Tematyka obrad: 
1.Powstanie Sztabu Protestacyjno - Strajkowego NSZZ Solidarność. 
Szef ZRG Waldemar Rusakiewicz poinformował zebranych o ustaleniach 
jakie zapadły na spotkaniu Konwentu Przewodniczących Regionów oraz 
Szefów Sekretariatów Branżowych. Omówiono harmonogram działań 
oraz możliwe scenariusze akcji protestacyjno-strajkowej. 5 lutego ponow-
nie spotka się sztab akcji i podejmie dalsze kroki w celu realizacji postula-
tów związku. 
2.Cena energii elektrycznej. Przedstawiciele Enei zapoznali członków 
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ZRG z powodami zamieszania związanego z ceną energii na 2019 r. Głównym 
powodem wzrostu  cen produkcji i przesyłu energii elektrycznej jest drastyczny 
wzrost cen certyfikatów CO 2. Jest to celowa polityka, mająca na celu obniżenie 
konkurencyjności Polskiej Energetyki opartej na węglu. 
3.Sytuacja w Szpitalu w Obrzycach. Częste zmiany kadrowe w tej placówce nie 
uzdrowiły sytuacji. W dalszym ciągu łamane jest prawo. Odpis na Zakładowy Fun-
dusz Świadczeń Socjalnych dalej nie jest odprowadzany zgodnie z Ustawą o FŚS. 
Związek podejmie kroku w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 
4.”Feniks” za działalność na rzecz związku w 2018 r. Jednogłośnie podjęto 
decyzję o uhonorowaniu tym zaszczytnym tytułem następujące osoby: Mirosława 
Rawę, Jerzego Morawca i Jarosława Palickiego. 
5.Sytuacja w Oświacie. Przedstawiciele Regionalnej Sekcji Oświaty i Wycho-
wania zrelacjonowali posiedzenie sekcji oraz przedstawili podjęte decyzje, w związ-
ku z brakiem postępu negocjacji z Minister Edukacji. 
6.Szkolenia dla członków Komisji Rewizyjnych. 15 lutego 2019 r . o godz. 10.00 
odbędzie się szkolenie, które poprowadzi Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej Anna Kaurzel. Można jeszcze zgłaszać osoby na szkolenie. 
7.Pracownicze Plany Kapitałowe. Radca Prawny Anna Forstner-Kluj przedsta-
wiła najważniejsze założenia Ustawy, które wejdzie w życie 1 lipca 2019 r. 
8. Oferta Banku Pocztowego. Przedstawicielki Banku przedstawiły ofer tę dla 
Komisji Zakładowych oraz Członków Związku. Oferta zostanie przesłana do Komi-
sji w wersji elektronicznej. 
9.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak co roku Związek włączy 
się w obchody Święta. W parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie 
Wlkp. o godz. 18.00 odprawiona zostanie Msza Święta. Później odbędzie się Marsz 
Żołnierzy Wyklętych. Planowany też jest bieg Żołnierzy Wyklętych. 
10.Sprawy różne: -Imprezy organizowane przez Związek  w 2019 r.: -wyjazd 
integracyjny Szczawnica (9-16.04.2019),-majówka nad Bałtykiem (3-5.05.2019), -
wczasy rodzinne w Niechorzu (13-21.07.2019 r.). Elektroniczna legitymacja człon-
kowska-karty rabatowe Lotos dla członków NSZZ Solidarność. Małe opóźnie-
nia w wydawaniu dokumentów są spowodowane awarią urządzeń. 
11. Następne spotkanie ZRG. Wstępnie ustalono termin -5 marzec 2019 r. Ter -
min może ulec zmianie po ustaleniach Krajowego Sztabu Protestacyjnego. 

29.01.2019 Spotkanie w Enea Centrum. 
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). Wiodą-
cym tematem spotkania była sytuacja w spółce, będąca konsekwencją budowa-
nia jej na zasadzie przeniesień pracowników innych spółek GK Enea 
z wykorzystaniem art. 231 Kodeksu Pracy (KP). Przy takim trybie, jeśli 
w zakładzie pracy z którego przenoszony jest pracownik funkcjonuje Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy, wtedy u nowego pracodawcy staje się on swoistym załącz-
nikiem do umowy o pracę danego pracownika i przez rok nie można go wypowie-
dzieć. Tym samym, mimo że u jednego pracodawcy nie może obowiązywać kilka 
ZUZP, w praktyce stoi on przed zadaniem uwzględniania zapisów różnych ZUZP 
w odniesieniu do różnych pracowników. 
Po upływie roku czasu od przeniesienia pracowników z wykorzystaniem 
art. 231 KP nowy pracodawca nie jest już zobowiązany do uwzględniania zapisów 
wewnętrznego prawa pracy poprzedniego zakładu pracy, może tego zaprzestać 
zawierając porozumienie o zmianie warunków pracy lub je wypowiadając. Po upły-
wie okresu wypowiedzenia pracownik w pełni podlega już tylko pod wewnętrzne 
prawo pracy nowego pracodawcy. 
W spółce Enea Centrum pracuje obecnie nieco ponad 100 osób, których dotyczy 
opisana powyżej sytuacja. Aby ujednolicić sytuację wszystkich pracowników spółki 
warunki ich umów o pracę zostaną poddana szczegółowej analizie tak, aby ich 
dostosowanie do funkcjonowania wyłącznie pod kontrolą ZUZP Enea przebiegło 
jak najmniej problemowo. 
Poza tematem głównym poruszone zostało zagadnienie kryteriów, które Zarząd 
przesłał przełożonym dla rozdziału premii z tzw. funduszu 1% za rok 2018. 
Szczególne emocje budziły informacje o niemożności uzyskania nagrody przez 
osoby, które przekroczyły próg 10 dni nieobecności z powodu choroby. Zarząd 
oznajmił, że wśród nagrodzonych ostatecznie znalazły się i takie osoby jeśli zostały 
wytypowane przez swoich przełożonych ze względu na poziom swojej pracy… 

30.01.2019 Czwarta  
rocznica śmierci  

ks. Witolda  
Andrzejewskiego 

 „Człowiek żyje tak długo, jak 
długo trwa pamięć o nim ''  

Przedstawiciele Zarządu Regionu Go-
rzów NSZZ Solidarność, Biura Posel-
skiego Jarosława Porwicha i NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów spotkali się przy 
Pomniku Swojego Kapelana ks. Witolda 
Andrzejewskiego. 
 Okazją do spotkania była czwarta rocz-
nica śmierci Wielkiego Człowieka jakim 
na pewno był Witold Andrzejewski. Pod 
pomnikiem, który powstał dzięki Lu-
dziom Solidarności złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze (odsłonięcie 
pomnika nastąpiło 7.10.2018 r.) 
 

31.01.2019 Obradowała  
KP Gorzów NSZZ Solidarność 

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów spotkali się Członko-
wie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). 
Na obrady zostali zaproszeni goście: Członek Zarządu Enea Serwis-Piotr Bogu-
sławski, Koordynator ds. Transportu Enea Operator-Ireneusz Grzegolec, Dy-
rektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Oddziału Gorzów Wlkp. –Jerzy 
Krzyżanowski.  Po załatwieniu spraw formalnych, przystąpiono do realizacji wcze-
śniej przyjętego programu zebrania: 
1. Protokół z ostatniego zebrania KP G. Odczytano i przyjęto protokół z Mię-
dzychodu- 23.10.2018 r. 
2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji 
przyjęto kolejne 5 osób. 
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie Prezydium 
zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od Zjazdu Delegatów 
w Barlinku 29.12.2018 r. 
4.Umowa Społeczna w GK Enea. Przew. KP G Krzysztof Gonerski zrelacjono-
wał negocjacje nowej umowy społecznej, oraz zapoznał zebranych z najważniejszy-
mi ustaleniami. Dyskutowano nad parametrami umowy.  
5.Negocjacje płacowe 2019 r.- premia roczna za 2018 r. Omówiono korespon-
dencję pomiędzy nami i zarządami. Dyskutowano o oczekiwaniach Pracowników i 
realnych kwotach podwyżek. Omówiono możliwe działania związku w tym tema-
cie. Przewodniczący Komisji Wydziałowych przeprowadzą rozmowy z Pracownika-
mi i na tej podstawie będą podejmowane dalsze decyzje. 
6.Wspólna Działalność Socjalna (WDS) w GK Enea na 2019r. Sekretarz KP GF 
Mariusz Kępiszak zdał r elację ze spotkania w tym temacie jakie odbyło się 9 
stycznia 2019 r. w Poznaniu. Zapoznał zebranych z najważniejszymi ustaleniami 
oraz tematami o jakie jeszcze walczymy. 
7.Powołanie Krajowego Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność.  
K. Gonerski poinformował zebranych o ustaleniach jakie zapadły na spotkaniu 
Konwentu Przewodniczących Regionów,  Szefów Sekretariatów Branżowych oraz 
Zebraniu Zarządu Regionu Gorzów. Omówiono harmonogram działań w naszym 
regionie. 5 lutego ponownie spotka się sztab akcji i podejmie dalsze kroki w celu 
realizacji postulatów związku. 
8.Sprzęt komputerowy. Komisja pojęła decyzję o zakupie sprzętu, który będzie 
gwarantował niezależność związku. 
9.Emerytury Pomostowe -nazewnictwo stanowisk- Dyrektor ZUS  Jerzy Krzy-
żanowski zapoznał zebranych z zasadami związanymi z nabywaniem praw do 
wcześniejszych emerytur i emerytur pomostowych. Omówiono nazewnictwo stano-
wisk uprawniających do emerytur pomostowych, oraz kwestię  wysokości odprowa-
dzanych składek przez pracodawców. Przedstawiciel ZUS odpowiadał też na wiele 
pytań i wątpliwości Członków KP G. Obszerny materiał informacyjny ZUS został 
przekazany członkom Komisji, i jest dostępny w siedzibach związku. 
10.Sytuacja w Spólkach GK Enea: - Enea Centrum. Wiele emocji i negatyw-
nych komentarzy budzi fakt rozdysponowania 1 % funduszu nagród wynikającego z 
zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Odpowiedź na naszą interwencję 
w tym temacie, delikatnie mówiąc mija się z prawdą. Temat będzie dalej wyjaśnia-
ny. Enea Serwis-widać „światełko w tunelu” większość tematów zgłaszanych przez 
związek ma szansę no pozytywne załatwienie. Enea S.A. omówiono temat związany 
z wyborami do Rady Nadzorczej Enea S.A. oraz strategię związku. 
11. Imprezy organizowane przez KP G w 2019 r. Jak co roku będziemy organi-
zatorami:- Turnieju piłki siatkowej, -Pielgrzymki do Częstochowy, -Turnieju piłki 
nożnej, -Wycieczki zagranicznej,- Turnieju Bowlinga, -Wyjazdów integracyjnych. 
Decyzja o organizacji spływu kajakowego na Drawie jeszcze nie zapadła. 
12. Sprawy różne- wolne wnioski. -Udzieliliśmy jednej zapomogi losowej.-
Uprawnienia dodatkowe dla kierowców. I. Grzegolec przedstawił aktualny stan 
prawny wynikający z przepisów oraz przedstawił jakie decyzje w tym temacie zo-
stały podjęte w Oddziale Dystrybucji Gorzów. Długa dyskusja w tym temacie nie 
rozwiała wszystkich wątpliwości. Wytypowano osoby, które spotkają się Dyrekto-
rem Oddziału Dystrybucji Gorzów, i spróbują znaleźć rozwiązanie tego problemu. 
Następne spotkanie KP G odbędzie się w Rejonie Dystrybucji Dębno. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Mój komentarz.  
Szkolenie BHP-e learning 

Co jakiś czas dostajemy informację o konieczności odbycia 
szkolenia e-learning. Nie inaczej było w moim przypadku.  
Szkolenia niezwiązane z BHP i specyfiką wykonywanej pracy 
(etatowy pracownik NSZZ Solidarność) celowo pomijałem - 

nie mam po prostu na to czasu, częste delegacje oraz inne nawarstwiające się tematy 
(pracodawcy w GK dbają o to, byśmy się nie nudzili). Moja poczta co jakiś czas 
zasypywana była upomnieniami, że mam odbyć szkolenia. Drogą służbową poprzez 
Dyrektora próbowano nawet wymusić na mnie do odbycie tych szkoleń. Moje wyja-
śnienia, że takie szkolenia nie mają nic wspólnego z wykonywaną obecnie pracą 
poskutkowały i w końcu odpuszczono mi.  
W styczniu 2019 dostałem informację o konieczności odbycia szkolenia BHP dla 
pracowników administracyjno- biurowych, no cóż praca związkowca może być też 
tak oceniana. Dlatego rozumiejąc, że takie szkolenie powinienem odbyć 
(niekoniecznie w formie e-learning) podjąłem się tego zadania. Czas który musiałem 
na nie poświęcić pewnie był krótszy od tradycyjnego szkolenia, ale efekty moim 
zdaniem były dużo gorsze. Z komputerem nie mogłem podyskutować na temat nie-
których pytań i odpowiedzi. Dlatego moim zdaniem tradycyjna forma szkolenia była 
lepsza i należy do niej wrócić. Ale po kolei. 
15 stycznia 2019 roku podjąłem 1 próbę. Niestety system poinformował mnie , 
że komputer służbowy nie ma odpowiedniej wtyczki i powinienem poszukać odpo-
wiedniego oprogramowania w celu odbycia szkolenia. Ponieważ nie jestem admini-
stratorem służbowego laptopa, więc nie mogłem tego uczynić. Szkolenie niezaliczo-
ne. Kiedyś jak coś w komputerze nie działało, wykonywało się telefon i temat 
był szybko i sprawnie załatwiony. Po wprowadzeniu Centrum Usług Wspólnych  
trzeba takie problemy zgłaszać przez portal Service Desk-Wsparcie IT  do odpo-
wiednich służb ( mała dygresja-jak trzeba było zablokować porty USB to zrobiono 
to bardzo szybko i sprawnie, ale jak trzeba zadbać byśmy mieli oprogramowania 
odpowiednie do obsługi programów służbowych to już nie). Ok pokonałem tą prze-
szkodę, zgłosiłem to gdzie trzeba i  po kilku dniach i zaangażowaniu kilku osób 
uaktualniono mi oprogramowanie, i przeszkolono jaką przeglądarką internetową 
powinienem je odbyć. 
Przez kilka dni byłem w delegacji. Po powrocie z nich załatwiałem najpilniejsze 
sprawy pracownicze. Co chwilę dostawałem przypomnienia o konieczności odbycia 
szkolenia do 30 stycznia 2019 r.  
23 stycznia 2019 r. podjąłem 2 próbę. Zalogowałem się do systemu o godz. 9.02 
po pierwszym kroku dowiedziałem się, że „operacja w toku” czekałem do godz. 9.43 
niestety komunikat się nie zmieniał „operacja w toku”. Dałem sobie spokój i zająłem 
się pracą za którą później rozliczają nas członkowie NSZZ Solidarność. Szkolenie 
niezaliczone. 
24 stycznia 2019 r. podjąłem 3 próbę. Tym razem system zadziałał i mogłem 
odbyć szkolenie które trwało 3 godziny. Kilkakrotnie musiałem wracać do poprzed-
nich testów, aż do zaznaczenia odpowiednich odpowiedzi. Nie ze wszystkimi odpo-
wiedziami się zgadzałem, ale żeby zaliczyć szkolenie system zmuszał mnie do ich 
zaznaczenia.  
Kilka przykładów:  
1. Z mikrofalówki wydobywa się dym i swąd, co powinienem zrobić. Odp. Wy-
wiesić kartkę, poinformować przełożonego i wszystkich kierowników. Ciekawe w 
jaki sposób mam poinformować wszystkich kierowników.  

2. Procedury uprawniające do otrzymania okularów do pracy przy monitorach. 
Odp. Należy złożyć podanie i dostarczyć fakturę. W Enea nikt nie składa takich 
podań.  
3. Co jest pomieszczeniem stałej pracy. Odp.1- pomieszczenie Open space, w 
którym przebywa 25 osób (a gdzie poszanowanie języka ojczystego, ciekawe jak 
będą 24 osoby?) odp. 2 Hala maszyn gdzie na stałe znajduje się tylko operator. Cie-
kawe czy mamy hale maszyn z operatorami i co to ma wspólnego z pracą pracowni-
ków administracyjno-biurowych.  
4. Koleżanka wypiła coś o zapachu cytrynowym, co robimy? Odp. ustalam, że 
był to płyn do naczyń. Ciekawe jak mam to ustalić… 

System kilkakrotnie informował mnie, że jeszcze nie zaliczyłem szkolenia, mimo, że 
przeszedłem wszystkie 4 kroki. Dopiero telefonicznie, w porozumieniu z administra-

torem szkolenia, udało mi się je odbyć i zaliczyć. Dostałem też powiadomienie na 
maila-Gratulacje! Ukończyłeś/-aś szkolenie z powodzeniem. Poczułem się do-
wartościowany…  
Jeżeli tak wyglądają wszystkie inne szkolenia to współczuję Pracownikom… 

Pisanie tego materiału też oderwało mnie od podstawowych obowiązków, ale uzna-
łem to za zasadne.  
Może ktoś zastanowi się, czy dalej warto tak „szkolić” Pracowników. 
K. Gonerski 
Zachęcamy Wszystkich do pisania komentarzy-Komentujcie to co Wam się nie 

podoba w kraju i w GK Enea. Dyskrecja zapewniona 
=========================================================== 

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE  
 

 1 lipca 2019 wejdzie w życie ustawa o Pracowniczych Pla-
nach Kapitałowych (PPK). 
 W GK Enea od 12 lat funkcjonuje Pracowniczy Program 

Emerytalny, dlatego PPK nie będzie wprowadzony. 
 Informacyjnie przedstawiamy najważniejsze założenia PPK- mogą się one przydać 
Członkom Naszych Rodzin. 
Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędza-
nia, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia 
do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami okre-
ślonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co naj-
mniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym. Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidual-
ny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we 
współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać 
wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę 
powitalną i dopłaty roczne. Poza prezentacją logotypu, który ma kojarzyć się z 
efektywnym inwestowaniem w długim terminie uruchomiono portal mojePPK.pl, 
gdzie pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju prezentowane będą m.in. informacje o 
PPK oraz lista podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia. Uruchomiony portal 
jest wersją wstępną. Ostateczną formę ma przyjąć w kwietniu br. Wtedy call center 
działające przy PFR ma uzyskać zdolność do obsługi kilkudziesięciu tysięcy telefo-
nów dziennie. Pieniądze gromadzone przez pracowników w PPK będą inwestowane 
przez wyznaczone TFI, m.in. w spółki notowane na GPW. Jednak największym 
wyzwaniem będzie wykazanie różnicy między PPK a Otwartymi Funduszami Eme-
rytalnymi. Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzone Ustawą z 4 października 
2018 r. mają być odpowiedzią na problem niskich emerytur, który nasili się w mo-
mencie, gdy liczba pracujących niebezpiecznie zbliży się do liczby pobierających 
świadczenie. PPK mają stanowić swoisty program oszczędnościowy dla pracują-
cych. 
I tak, w wersji „minimum” co miesiąc od naszej pensji netto odjęta zostanie kwota 
równa 2 proc. pensji brutto. Pracodawca dorzuci równowartość 1,5 proc. wyna-
grodzenia, a budżet za każdy rok uczestnictwa w PPK dorzuci 240 zł. PPK nie 
zostaną powiązane bezpośrednio z systemem emerytalnym, ale będą stanowić jego 
kapitałowe uzupełnienie. Pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe pojawią się w 
Polsce 1 lipca tego roku. To wówczas obowiązek ich prowadzenia obejmie naj-
większych pracodawców – zatrudniających ponad 250 osób. 1 stycznia 2020 r. dołą-
czą do nich pracownicy firm zatrudniających od 50 do 249 osób. Pół roku później 
tych z zatrudnieniem na poziomie od 20 do 49 osób, by 1 stycznia 2021 stać się 
powszechnym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji 
publicznej. Tym, co różni PPK od OFE, jest wyraźnie zaznaczone w ustawie 
obostrzenie, iż „środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika 
PPK”.  

Wiersz Henryka 

 

KONIEC 

 ŚWIATA 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

str. 8/Pod Napięciem 199 /  1 / 2019 

U ludzkości pokutuje, 

Wciąż nieuki też się rodzą, 

Jak ciemnota gdzieś króluje, 

Prawdy wtedy w dal odchodzą. 

 

A głupota ciągle wraca, 

Ona łatwo się mutuje, 

Komuś czasem się opłaca, 

Wtedy ją się też promuje. 

 

Ciągle słychać banialuki, 

Naród niby wykształcony, 

Nami kręcą niedouki, 

Tworzą obraz wypaczony. 

Jak gdzieś zboczka wylansują, 

Choć ma miałko pod sufitem, 

Mu proroctwa przypisują, 

Staje się świętości mitem. 

 

Potem taki jak coś gada, 

I podobno on ma wizje, 

Koniec świata przepowiada, 

Choć ogląda telewizje. 

 

Bo w głupocie nic nie zmienisz, 

Jest ludzkości przypisana, 

I ciemnoty nie wyplenisz, 

Ona jest zakodowana.   

 

HEN-JAR 
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Sylwester 

Trzech studentów siedzi w pokoju i opowiada o sylwestrze. Pierwszy 
mówi: -Ja to byłem na Hawajach, słoneczko grzało, dziewczyny w 
bikini, fajnie było. Na to drugi: - Ja byłem w Austrii, fajerwerki, dziew-
czyny się przytulały z zimna. A ty gdzie byłeś pytają trzeciego?  
A ja siedziałem z wami w pokoju, tylko nie paliłem tego gówna…

10,92 zł. wartość akcji Enea - 1.02.2019 r. godz.10,12 

-5,9 % -stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w grudniu 2018 r. w   
              porównaniu do listopada wzrosła o 0,1 %. 
-971,3 tys. liczba bezrobotnych osób na koniec 2018 r. Najlepsza sytuacja 
była w Wielkopolsce -3,1 %, a najgorsza w warmińsko-mazurskim – 10,4 proc. Na 
koniec 2018 r. w rejestrach urzędów pracy figurowało o 110,4 tys. osób bezrobot-
nych mniej niż na koniec 2017 r. To spadek o 10,2 %. Wskaźnik bezrobocia w 
końcu 2018 r. osiągnął poziom niższy niż w końcu 2017 r. o 0,7 % .Od 1990 r. jest 
to najniższy poziom tego wskaźnika 

-3000 zł kwota świadczeń z ZFŚS wolna od podatku dla Emerytów    
            (powyżej 10 % podatek). 
-1000 zł. kwota świadczeń z ZFŚS wolna od podatku dla Pracowników  
              (powyżej 18 % podatek). 
-119 osób o tyle więcej osób zameldowało się w Gorzowie Wlkp. w 
2018 r.( w porównaniu do tych , którzy się wymeldowali). Aktualnie zameldowa-
nych jest około 120 tys. osób (z uwagi na porody i zgony liczba zmienia się prak-
tycznie codziennie). 
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