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JESTEŚMY Z WAMI OD IV 2002 R. 
 

14 MARCA 2019 WYBIERAMY PRZEDSTAWICIELI  
PRACOWNIKÓW GK ENEA DO RADY NADZORCZEJ ENEA S.A.  

NASI KANDYDACI  

Sylwetki Kandydatów,  szczegóły  dotyczące wyborów str. 11-12 



Oddajemy w Wasze ręce jubileuszowe  200 wydanie  
Biuletynu Informacyjnego 

 Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność  
Enea Gorzów Wlkp.  

Poniżej przedstawiamy krótką  historię biuletynu: 
W Kwietniu 2002 roku z inicjatywy Wiesława Szydełki 
(ówczesnego  Członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidar-
ność Zakładu Energetycznego Gorzów)  zaczęliśmy wydawać biu-
letyn. Wydajemy go w cyklu miesięcznym nieprzerwanie od 17 
LAT !!!. W międzyczasie zmieniali się nam pracodawcy, struktura 
związku. Wielokrotnie zmieniała się też nam szata graficzna.  
Wiesław jako redaktor naczelny funkcjonował do grudnia 2008 r. 
Od tego czasu funkcję redaktora pełni Krzysztof  
Gonerski. Aktualnie w skład zespołu redakcyjnego wchodzą 
„cenzorzy” Mariusz Kępiszak i Zbigniew Mińczuk.  
Przez 17 lat staraliśmy się komentować i reagować na wydarzenia 
w kraju i energetyce. Robiliśmy i robimy to nie mając wcześniej 
doświadczeń w tej dziedzinie. Dlatego być  może nie jesteśmy zbyt 
profesjonalni, ale wkładaliśmy i wkładamy to wiele serca.  
Mamy jeszcze wiele pomysłów, cały czas wprowadzamy nowe ru-
bryki.  Wszystkie numery mamy zarchiwizowanie w formie dru-
kowanej. Większość numerów zarchiwizowana jest też w formie 
elektronicznej na  powstałej w 2007 r Nasze Stronie  
Internetowej: 
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/opcja/2/nasz_biuletyn.html 
  
 –zachęcamy do lektury, można powspominać z jakimi  
    problemami borykaliśmy się w minionych latach.  
                    

 Wiesław Szydełko                          Krzysztof Gonerski 
 
 

Zachęcamy też do współpracy, jesteśmy otwarci na 
nowe pomysły. Piszcie swoje komentarze na temat 
sytuacji w kraju , w energetyce w GK Enea. Komentujcie co Wam 
się nie podoba, lub co Wam się podoba. Anonimowość gwaranto-
wana.To tyle tytułem wstępu do Jubileuszowego Numeru. 
Wszystkim, którzy przyczynili  się do powstania biuletynu, i  
którzy pomagają by mógł dalej funkcjonować serdecznie  
dziękujemy.  Następne jubileuszowe wydanie już za 50 miesięcy  

czyli w kwietniu 2023 r. 
Przyjemnej lektury. K.G. 

=============================================== 

KONKURS JUBILEUSZOWY.  
Dla naszych czytelników mamy konkurs z nagrodami.  

Wśród uczestników konkursu, którzy poprawnie odpowiedzą 
 na trzy pytania rozlosujemy 5 nagród rzeczowych. 

Pytania konkursowe: 
1-Imię i nazwisko pierwszego Przewodniczacego NSZZ Solidarność 

Zakładu Energetycznego Gorzów.  
2.Imię i nazwisko Pierwszego  Przewodniczącego Zarządu Regionu 

Gorzów NSZZ Solidarność. 
3. Ilu członków liczy Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea 

Gorzów wybrana na obecną kadencję.  
Odpowiedzi  na karatach pocztowych prosimy przesłać na adres: 

NSZZ Solidarność Enea Gorzów 66-400 Gorzów Wlkp.  
ul. Sikorskiego 37. Losowanie nagród nastąpi  14 marca 2019 r. 

 
==================================================== 

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
 

4.02.2019 Umowa społeczna negocjacje. 

W Poznaniu kontynuowano negocjacje nowej Umowy Społecznej. Pod-
sumowując wcześniejsze spotkania strona społeczna miała nadzieję na 
przynajmniej parafowanie uzgodnionych dokumentów. Niestety po 
raz kolejny strona pracodawców nas zaskoczyła. Na wstępie poinfor-
mowano nas o: aktualnej sytuacji na rynku energii elektrycznej, dba-
niu o wizerunek GK Enea, zgodach korporacyjnych oraz audycie 
dokumentów związanych z umową społeczną. Po tym wstępie zapropo-
nowano nam odstępstwa od stabilizacji zatrudnienia w Enea Trading 
(ET) oraz Enea Centrum (EC). Poinformowano nas  też o tym, że w 
terminie późniejszym dostaniemy nową treść preambuły, która będzie 
zawierała wcześniej wymienione uwarunkowania . Odnosząc się do 
wizerunku GK Enea, podkreśliliśmy, że zachowanie wysokich standar-
dów pracy w bardzo dobrym świetle przedstawia Spółki GK Enea. 
Może kiedyś doczekamy czasu, że zarządy Grupy zasłużą na zaszczytny 
tytuł Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Następnie wróciliśmy do 
negocjacji mając nadzieję na zawarcie kompromisu. Długa i miejscami 
ostra dyskusja dotyczyła wyłączeń zaproponowanych przez prezesów ET i 
EC. Wielokrotnie powtarzano argumenty nie przekonały strony społecz-
nej. Oświadczyliśmy, że nie będziemy powtórnie negocjować uzgod-

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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nionych już dokumentów. Nie chcieliśmy też różnicować Pracowników 
oraz przeciągać negocjacji. Jeżeli prezesi określonych Spółek nie chcą 
parafować uzgodnionych dokumentów, to niech tego nie podpisują i 
biorą na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje.  
Byliśmy zdeterminowani negocjować dokumenty aż do pozytywnego skut-
ku, czyli ich parafowania. Takie postawienie sprawy spowodowało zmia-
nę decyzji prezesa EC, który po niewielkiej modyfikacji zapisów zgo-
dził się z nimi. Niestety prezes ET pozostał nieugięty i dalej chce po-
zbawić większość Pracowników stabilizacji zatrudnienia. Po 5 godzi-
nach negocjacji kolejny raz zbliżyliśmy się do końcowej wersji umowy. 
Do uzgodnienia pozostają jeszcze następujące kwestie: wcześniej zawarte 
porozumienia i umowy w kontekście zawarcia nowego porozumienia,- 
zapisy porozumienia w świetle art. 241/27 Kodeksu Pracy,- taryfa pra-
cownicza dla nowych Emerytów z Elektrowni Połaniec, -wykaz Spółek 
objętych stabilizacją zatrudnienia. Komplet dokumentów uwzględniają-
cy projekty zapisów w/w kwestii  na następne spotkanie przygotują praw-
nicy stron. Następne spotkanie zaplanowano na 11 lutego 2019 r.   
Podczas spotkania poinformowano nas, że strona pracodawców pozy-
tywnie ustosunkowała się do naszego wystąpienia z 21 stycznia 2019 r. 
w sprawie przyśpieszenia wypłaty Premii Rocznej.  
Wypłata nastąpiła 15 lutego 2019 r. 
 

5.02.2019 Obradował Sztab  
Protestacyjno-Strajkowy.   

W Warszawie ponownie spotkali się członkowie Sztabu Protestacyjno-
Strajkowego. Podsumowano dotychczasowe działania-w regionach odbyły 
się odwiedziny i spotkania z posłami i senatorami Zjednoczonej  
Prawicy (ZP) w ramach akcji informacyjnej sztabu protestacyjno-
strajkowego NSZZ „Solidarność”. Z większością parlamentarzystów udało 
się spotkać. Przekazano im stanowisko Związku z postulatami. 
Niestety w większości przypadków mogliśmy jedynie usłyszeć, że oni 
jako posłowie, senatorowie nic nie mogą i sugerowali spotkanie z wła-
dzami ZP . Niemniej parlamentarzyści zdeklarowali się o przekazaniu 
postulatów rządowi i władzom poszczególnych partii wchodzących w 
skład ZP. 
Przypominamy, że głównymi postulatami Solidarności są: wprowadze-
nie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę 
bez względu na wiek, podwyżki w państwowej sferze budżetowej na 
poziomie nie mniejszym niż podwyżki w służbach mundur-
wych, podniesienia kwoty wolnej od podatku i całkowitego odmrożenia 
kwoty naliczania funduszu socjalnego. Sztab oceniając efekty akcji zde-
cydował o uruchomieniu kolejnych działań. W pierwszej kolejności będą 
akcje we wszystkich regionach. Sztab powołał również grupę roboczą do 
opracowania kolejnych działań. 
Niezależnie od powyższego, NSZZ Solidarność deklaruje otwartość na 
dialog. 

7-8.02.2019 Obradowała  
Rada Krajowej Sekcji Energetyki. 

W Baranowie spotkali się Członkowie Rady Krajowej Sekcji  
Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Tematyka obrad: 
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania Rady. 
2.Sytuacja w Grupach Energetycznych. 
3.Ankiety Członków KSE.  
4.Sprawozdanie z działalności Prezydium KSE. 
5.Budżet na 2019 r. 
6.Zmiana Ustawy o Związkach Zawodowych. 
7.Branżowy Krajowy Sztab Protestacyjny. 
8.Stanowisko w/s sytuacji w branży energetycznej. 

 
 

8.02.2019Zmarł  
Jan Olszewski 

 
  
W warszawskim szpitalu 
na Szaserów zmarł Jan Olszew-
ski. Były premier, poseł 
i adwokat Miał 89 lat.  
 
 

Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. W czasie 
okupacji działał w Szarych Szeregach. W powstaniu warszawskim uczest-
niczył na Pradze jako łącznik. Po wojnie ukończył studia prawnicze 
na UW. Potem pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości i Polskiej  
Akademii Nauk.  
W latach 60. był obrońcą w procesach politycznych Melchiora  
Wańkowicza, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza  
Szpotańskiego, Adama Michnika i Jana Nepomucena Millera. W 1968 
r. zawieszono go na dwa lata w wykonywaniu zawodu – po tym, jak podjął 
się obrony studentów zaangażowanych w wydarzenia marcowe. W 1976 r. 
uczestniczył w zakładaniu Komitetu Obrony Robotników (KOR). 
We wrześniu 1980 włączył się w organizowanie struktur NSZZ Solidar-
ność. Był pomysłodawcą koncepcji, by wszystkie nowo powstałe związki 
zjednoczyły się w jedną strukturę ogólnopolską, co zostało zaakcep-
towane. Od października 1981 r. był doradcą Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność. Jeden z autorów pierwszego statutu „Solidarności”.  
W stanie wojennym był obrońcą między innymi Lecha Wałęsy,  
Zbigniewa Romaszewskiego i Zbigniewa Bujaka. W 1984-85 r. 
występował jako oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców ks. Jerzego 
Popiełuszki. Od 1989 r. współpracował z Tygodnikiem Solidarność.   
W grudniu 1991 r. został premierem rządu po pierwszych w pełni  
wolnych wyborach (w 1989 roku wolne wybory były tylko do Senatu, w 
Sejmie PZPR i jej sojusznicy mieli zagwarantowane 65% miejsc).  
Ambicjom ówczesnego rządu było odejście od kompromisu z komunis-
tami w tym również zatrzymanie złodziejskiej prywatyzacji.  

Rząd  
Olszewskiego 
upadł 4 czer-
wca 1992 r. 
w związku z tak 
zwaną “nocą 
teczek” . 
Oficjalnym 
powodem od-
wołania rządu 
Olszewskiego 
była lustracja, 
czyli ujawnienie 
agentury 
komunistycznej 
w Polsce ( na 
jednym z 
ujawnionych 
dokumentów 
był prezydent 
Lech Wałęsa -
TW Bolek). 
Tak naprawdę 
powodem od-
wołania rządu 
było zanegow-
anie pod-
stawowych 
ustaleń  
Magdalenki 
oraz 

„okrągłego stołu” z 1989 r., czyli kompromisu z komunistami, który 
zakładał utrzymanie struktur, ludzi i własności w rękach     spad-
kobierców PRL-u. Kluczową role w obaleniu rządu odegrał L. Wałęsa. O 
kulisach odwołania rządu Olszewskiego mówi dokument “Nocna 
Zmiana”. 
J.Olszewski założył Ruch dla Rzeczypospolitej i Ruch Odbudowy Pol-
ski, na którego czele stał do 2011 r. Był też posłem (1991–1993 i 1997–
2015) oraz członkiem Trybunału Stanu (1989–1991 i 2005–2006).  
W listopadzie 2007 r. Olszewski został szefem komisji weryfikacyjnej 
WSI.  
 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Doradzał też prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który w maju 2009 r. 
odznaczył go najwyższym odznaczeniem państwowym – Orderem Orła 
Białego.  

16 lutego w Warszawie odbył się pogrzeb Jana Olszewskiego.  

Na uroczystą mszę żałobną w katedrze Świętego Jana Chrzciciela przyje-
chali między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Mora-
wiecki, posłowie i senatorowie. Pod katedrą i na Placu Zamkowym zebra-
ły się tłumy ludzi pragnących pożegnać Jana Olszewskiego. Po zakończo-
nej mszy trumna została powieziona na lawecie, na plac Krasińskich, 
gdzie pod pomnikiem Powstania Warszawskiego czekali żołnierze 
Armii Krajowej i Powstańcy Warszawscy. Później na cmentarz Po-
wązkowski, gdzie spoczęła trumna z ciałem byłego Premiera. 
Byłego Premiera żegnało wielu polskich polityków. Obecni byli także 
bliscy współpracownicy Olszewskiego z lat 90-tych - Antoni Maciere-
wicz, Jarosław Kaczyński, czy Adam Glapiński. Na Cmentarzu Powąz-
kowskim pojawili się m.in. Janusz Korwin-Mikke i Jacek Kurski, autor 
głośnego filmu "Nocna zmiana". Wśród duchownych, koncelebrujących 
mszę, zwracała uwagę obecność zarówno o. Tadeusza Rydzyka, jak i      
ks. Adama Bonieckiego, reprezentujących dwa skrajne skrzydła polskiego 
Kościoła katolickiego. 
W kościelnych ławach próżno było szukać polityków opozycyjnych. 
Obecna była wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Małgorza-
ta Kidawa-Błońska. Wśród żałobników można było dostrzec także  
Pawła Kukiza. 
 

Lech Wałęsa, który w 1992 roku skutecznie zbudował koalicję, która 
doprowadziła do obalenia rządu Jana Olszewskiego, uroczystości komen-
tował na Twitterze, nie szczędząc złośliwości uczestnikom pogrzebu. 
Wpisy Lecha Wałęsy na Twitterze w czasie uroczystości pogrzebowych 
(pisownia oryginalna): 
"  Widze ze jest tak jak 13 grudnia 1981. Prezes wyspał się, przeczytał 
Gazetę Wyborcza na swój temat i jako ostatni przybył do kościoła gdzie 
wszyscy tylko na niego czekaja. „Panstwo” PIS na jednym zdjęciu. Do 
października 2019 roku." "  Upadek dyktatora. Te miny mówią same za 
siebie". 
Niezrozumiała była 
nieobecność by-
łych premierów czy 
prezydentów. Są 
takie momenty, jak 
śmierć, kiedy powinny 
ginąć wszystkie wcze-
śniejsze uprzedzenia 
czy spory. 
Na pogrzebie zamor-
dowanego przez sza-
leńca prezydenta 
Gdańska Pawła  
Adamowicza pojawili 
się zarówno Andrzej 
Duda, jak i Mateusz 
Morawiecki oraz inni 
politycy Prawa 
i Sprawiedliwości . 
Mimo że byli w spo-
rze z prezydentem  
Adamowiczem, ale jednak są takie momenty, kiedy ten spór schodzi na 
dalszy plan. Przeżyli tam lekcję pokory- podczas mszy pogrzebowej w 
Bazylice Mariackiej w Gdańsku posadzono ich w piątym rzędzie… 
Na pogrzebie  J. Olszewskiego nie pojawili się byli prezydenci Lech  
Wałęsa, Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski , którzy w 
2014 r. nie mieli oporów i pojawili się na pogrzebie prezydenta Wojciecha  
Jaruzelskiego… 

 Dla wszystkich ludzi 
„Solidarności” przykra prawda 
o Lechu Wałęsie  jest bardzo 
bolesna. Brak dekomunizacji i 
lustracji po 1989 r. umożliwiał 
granie „teczkami”. Sprawcą, a 
zarazem ofiarą tej sytuacji 
został L. Wałęsa. Na pewno nie 
pozostało to bez wpływu, na to 
w jakiej sytuacji gospodarczej i 
politycznej znajduje się obec-
nie Polska. (na ile lat zakonser-
wowano stare komunistyczne 
układy?) 
Niestety sprawca całego za-
mieszania L. Wałęsa nie po-
trafił wcześniej, przyznać się i 

przeprosić za współpracę z  tajnymi służbami PRL,  w latach 1970-76. 
Pewnie poszło by to już dawno w niepamięć, mając na uwadze jego 
zasługi przy tworzeniu NSZZ Solidarność. Niestety nie potrafił tego 
zrobić również po ujawnieniu dokumentów przez wdowę po  
sowieckim generale Czesławie Kiszczaku (teczka Kiszczaka) . Dalej 
kłamie i zapiera się współpracy.  Tak nie powinien postępować laureat 
Pokojowej nagrody Nobla, noszący w klapie Matkę Boską.  
 
Niezrozumiały  jest też fakt, że niektóre media oraz „autorytety” nie 
przyjmując do wiadomości powszechnie znanych już faktów, ut-
wierdzają go w tym kłamstwie.   

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Szczególnie teraz po śmierci Jana Olszewskiego nasuwa się pytanie?- 

Co by było gdyby „nocna zmiana” nie obaliła rządu J. Olszewskiego i 
przeprowadzono lustrację i dekomunizację ? Prawdopodobnie zapo-
biegłoby to rządom Leszka Milera i 10 latom prezydentury Aleksandra 
Kwaśniewskiego.  

Gdzie byłaby teraz Polska? 

 

11.02.2019 Finisz negocjacji Umowy Społecznej. 

W Poznaniu po tygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których 
celem jest zawarcie Porozumienia gwarantującego zachowanie wyso-
kich standardów pracy w GK Enea. Strona pracodawców nie wywiąza-
ła się z ustaleń z ostatniego spotkania i nie przesłała wersji dokumentów 
uwzględniającej uzgodnienia z 4 lutego 2019 r. Spotkanie rozpoczęło się 
z półgodzinnym opóźnieniem- negocjatorzy ze strony pracodawcy nie 
mieli wcześniej czasu się spotkać. Po tej nieprzewidzianej przerwie 
kolejny raz nas zaskoczono. Okazało się, że tylko strona pracodawcy 
posiadała nowe wersje dokumentów-17 wersję. Poinformowano nas, że 
ta wersja „rodziła się” jeszcze dzisiaj rano. Pracodawcy mieli na to 
tydzień czasu, ale jak zwykle przypomniała sobie o tym w ostatnim mo-
mencie czyli w dniu negocjacji. Podczas kolejne przerwy dostaliśmy aktu-
alne dokumenty, w których próbowano przemycić nowe zapisy do wcze-
śniej uzgodnionych dokumentów, które zdecydowanie obniżałyby 
parametry porozumienia. Po kolejnej przerwie dowiedzieliśmy się, że 
pracodawcy są zdeterminowani do podpisania umowy, ale jak się póź-
niej okazało w zaproponowanej przez nich wersji. Podkreśliliśmy, że na-
sza determinacja jest większa- w w związku z tym zamierzamy negocjo-
wać dzisiaj do skutku i zasugerowaliśmy zaproszenie na negocjacje 
prezesa Enea S.A. Mirosłwa Kowalika.. 
Z zaproponowanych nowych zapisów najwięcej emocji budzi fakt ewen-
tualnego zwieszenia obowiązywania porozumienia w przypadku trud-
ności finansowych pracodawcy. „Sparametryzowany automatyzm” 
miałby umożliwić pracodawcom taką sytuację. Akceptowalnym dla 
strony związkowej zapisem dotykające tej tematyki jest ten obowiązujący 
w Kodeksie Pracy: Art. 241/27. § 1.  Ze względu na sytuację finansową 
pracodawcy strony układu zakładowego mogą zawrzeć porozumienie o 
zawieszeniu stosowania u danego pracodawcy, w całości lub w części, 
tego układu oraz układu ponadzakładowego bądź jednego z nich, na 
okres nie dłuższy niż 3 lata. W razie gdy u pracodawcy obowiązuje jedy-
nie układ ponadzakładowy, porozumienie o zawieszeniu stosowania tego 
układu lub niektórych jego postanowień mogą zawrzeć strony uprawnio-
ne do zawarcia układu zakładowego. 
Kolejne przerwy trochę rozładowały napiętą sytuację. Postanowiono ne-
gocjować załączniki do umowy. Załącznik nr 1 Zasady stabilizacji 
zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych. Dyskusja 
dotyczyła: - stabilizacji zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych,-
zdefiniowania następców prawnych spółek objętych porozumieniem, -
wykazie spółek objętych stabilizacją zatrudnienia. Zaproponowane 
przez zarząd Enea Trading (ET) zapisy wyłączające Pracowników 
Spółki ze stabilizacji, nie uzyskał akceptacji strony związkowej. Na-
szym zdaniem jednakowe zapisy mają obowiązywać we wszystkich Spół-
kach objętych tym porozumieniem, w tym również w ET.  
Następnie przystąpiliśmy do uzgodnień w zakresie Załącznika nr 2 -
transferowanie zapisów porozumienia do umów i układów zbioro-
wych. Ustaliliśmy, że na podpisanie takiego załącznika zarządy stron po-
rozumienia będą miały 30 dni. 
Na deser pozostało uzgodnienie treści głównej części Porozumienia. Po 
ponad 8 godzinach negocjacji udało się parafować Załącznik nr 1 oraz 

Porozumienie główne bez pkt 18 dotyczącego zwieszenia 
obowiązywania porozumienia w przypadku trudności 
finansowych pracodawcy. Pod parafowanymi dokumentami zabrakło 
podpisów Enea Trading.  
Negocjacje dotyczące pkt 18 kontynuowano 18 lutego 2019 r.  
 

11.02.2019 Współpraca z PZU,  
Wspólna Działalność Socjalna w 2019 r. 

W Poznaniu strona społeczna spotkała się z administratorami Wspólnej 
Działalności Socjalnej w GK Enea (WDS). Celem spotkania było ustale-
nie zasad według jakich będzie można korzystać z działalności socjal-
nej w 2019 r. w Spółkach objętych WDS. 
Wcześniej doszło do spotkania dotyczącego dalszej współpracy ubez-
pieczeniowej z firmą PZU w ramach pakietów PZU ZDROWIE. Od 
Pracowników wpływa wiele negatywnych opinii dotyczących dostęp-
ności do świadczeń medycznych oferowanych przez PZU. 
Uczestnicy spotkania: 
Sebastian Tabaka Członek Zarządu PZU Zdrowie S.A. ,Beata Szafarz 
Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Damian Rybak Dyrektor 
ds. Klienta Korporacyjnego, Aleksander Sadowski Dyrektor ds.  
Współpracy Strategicznej 
ze strony GK Enea:  
Tadeusz Dachowski Członek Zarządu Enea Operator Sp. z o.o. ,Dariusz 
Szymczak Członek Zarządu Enea Centrum Sp. z o.o. przedstawiciele 
Związków Zawodowych., Aleksandra Kilanowska Dyrektor Pionu 
Spraw Pracowniczych, Małgorzata Jeżewska Kierownik Biura Kadr 
Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor A. Kilanowska witając uczestników i 
oddała głos inicjatorom spotkania czyli przedstawicielom Związków Za-
wodowych. Głos zabrał Robert Jusis, który przedstawił skargi zgłaszane 
przez pracowników:- brak dostępności specjalistów w terminach zawar-
tych w umowie- umawianie pracowników na badania w różnych miejsco-
wościach- najgorzej działająca realizacją świadczeń medycznych jest 
lokalizacja w Gorzowie Wlkp.- działanie Centrum Telefonicznego (CC) 
- pracownik umówił się na wizytę, dostał potwierdzenie SMS-em, placów-
ka w której był umówiony nic nie wiedziała na temat tej wizyty 
Prezes T.Dachowski potwierdził problemy z prawidłową realizacją 
świadczeń w Gorzowie Wlkp., zwrócił uwagę na przypadki niekompe-
tentnego działania CC PZU Zdrowie S.A. Pan Prezes zauważył znaczną 
poprawę jakości udzielanych świadczeń w pozostałych lokalizacjach, 
uznał również, że w Poznaniu świadczenia medyczne udzielane są na naj-
wyższym poziomie i nie ma żadnych zastrzeżeń. 
Członek Zarządu PZU Zdrowie stwierdził, że wszystkie uwagi są bardzo 
cenne i dają możliwość weryfikacji i wprowadzenia zmian. Zostaną 
sprawdzone placówki medyczne w małych miejscowościach pod wzglę-
dem dostępności specjalistów.  
Damian Rybak poprosił również o to aby sugerować pracownikom zgła-
szanie reklamacji bezpośrednio do PZU poprzez dedykowany adres e-
mail. Zapewnił również, że dołożą wszelkich starań aby świadczenia były 
udzielane na jak najwyższym poziomie.  
Przedstawione zastały także nowe usługi, które PZU ma zamiar  
wprowadzić w tym roku:- umawianie pracowników na badania okresowe 
z zakresu medycyny pracy przez PZU (pracownik nie będzie musiał pa-
miętać aby zadzwonić i umówić się na badania, to PZU będzie się kontak-
towało z pracownikiem i umówią dogodny termin)- portal medyczny PZU 
na którym będzie widoczny grafik lekarzy.  

W spotkaniu dotyczącym WDS uczestniczyli przedstawiciele strony 
społecznej i administratora fundusz świadczeń socjalnych. Na wstępie 
strona administratora przedstawiła propozycję planu - budżetu prelimi-
narza na 2019 roku po zmianie progów dochodowych i zwiększonym 
odpisie. 
Na poprzednim spotkaniu ustalono, iż strona społeczna przygotuje pro-
pozycje zapisów dotyczących zbiorowej działalności socjalnej. Jedynie 
przedstawiciele Solidarności pochylili się nad tematem i zapropono-
wali dwa warianty zasad dofinansowania zbiorowej działalności so-
cjalnej. Po długiej dyskusji zaakceptowano jeden z wariantów. Powyższa 
działalność została ujęta w zaakceptowanym planie wydatków  WDS na 
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2019 rok. Przeanalizowano pozostałe zapisy preliminarza, po naniesieniu 
uwag wstępnie zaakceptowano preliminarz WDS na 2019.  
Szczegóły i wnioski mają być doprecyzowane przez pracowników fundu-
szu świadczeń socjalnych. Całość zostanie przedstawiona stronie społecz-
nej i po zaakceptowaniu naniesionych uwag nastąpi podpisanie prelimina-
rza przez strony.  

12.02.2019 Negocjacje płacowe w Enea Centrum 

W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu w Enea Centrum. 
Głównym tematem spotkania była polityka płacowa Spółki w 2019 r.  
Zarząd przedstawił wykonanie funduszu płac za 2018 r. oraz realizację 
porozumienia płacowego z 18 marca 2018 r. skupiając się na wypłacie 
części uznaniowej płacy zasadniczej. Strona związkowa poprosiła o 
uzupełnienie informacji płacowych z 2018 r. o następujące elementy:- 
procentowy podział części uznaniowej w rozbiciu na komórki organi-
zacyjne,-średnia płaca,-średnia płaca zasadnicza,-indywidualne prze-
szeregowania nie wynikające z porozumienia płacowego (źródło ich 
pochodzenia),-rozliczenie 1% funduszu nagród, -rozliczenie nagrody 
na Święta Bożego Narodzenia (źródło jej sfinansowania). Bez uzyska-
nia tych informacji, ciężko jest rozmawiać o polityce płacowej w 2019 r. 
Kolejny temat płacowy, który ostatnimi czasu wzbudził wiele emocji- 
nagrody wypłacone w styczniu 2019 r. Dyskusja dotyczyła źródła  
pochodzenia oraz przyjętych kryteriach do wypłaty nagród. Nie do przyję-
cia jest dyskryminacja Pracowników, którzy z różnych przyczyn korzystali 
ze zwolnień chorobowych. Wywołało to wiele emocji i negatywnych ko-
mentarzy. Odpowiedzi na pisma związków w tym temacie delikatnie mó-
wiąc mijają się z prawdą. Zarząd kolejny raz podkreślił, że nie było takich 
kryteriów-wiele osób, które były na zwolnieniu otrzymało też nagrody. 
Całą winę próbowano zwalić na kadrę kierowniczą średniego szczebla. 
Wyjaśnienia nie zadowoliły strony związkowej. Na następne spotkanie 
mamy dostać szczegółową informację dotyczącą tego tematu. 
Pozostałe tematy poruszane podczas spotkania: 
Aktualna sytuacja w Spółce. Podsumowano akcję ujednolicenia we-
wnętrznych źródeł prawa pracy. Podziękowano za pomoc w przeprowa-
dzeniu tego tematu. 
Regulamin Pracy (RP). Przedstawiciele NSZZ Solidarność odmówili 
podpisania nowej wersji RP. Nie do przyjęcia są zapisy zawarte w Roz-
dziale VII dotyczące Monitoringu miejsca wykonywania pracy i systemów 
kontroli. Kontrola poczty elektronicznej, geolokalizacja (kontrola miedzy 
innymi telefonów), monitorowanie przeglądanych stron internetowych. W 
odpowiedzi usłyszeliśmy, że przedłużamy proces uzgodnień 
(przekroczyliśmy czas na zgłaszanie uwag). 
Konkursy dla BOK-ów. Nie zatwierdzono jeszcze taryf na 2019 r., dlate-
go nie uruchomiono nowych konkursów. Strona społeczna wyraziła wolę 
uczestniczenia w opracowywaniu zasad konkursowych.  
Tabela płac zasadniczych. W dalszym ciągu według zarządu obowiązują-
cą tabelą płac zasadniczych jest tabela z 2012r. (zdaniem strony związko-
wej jest ta z 2014 r.) W celu uzdrowienia tej sytuacji powołano zespół 
roboczy, który ma opracować zasady budowy nowej tabeli płac zasadni-
czych. Po ogólnym spotkaniu, na sali pozostali wydelegowani przedstawi-
ciele związków i pracodawcy (członkowie zespołu problemowego). Pod-
czas pierwszego posiedzenia zespołu zapoznano zebranych z efektami 
prac wcześniejszych zespołów. Członkowie zespołu mają przesłać swoje 
propozycje rozwiązania tego tematu. Ustalono termin następnego zebrania
- 25 luty 2019 r. 

12.02.2019 O ZUZP i US  
w ENEA Trading. 

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading odbyło się kolejne spotkanie z 
cyklu „negocjujemy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy”. Ten pozoro-
wany dialog w tym zakresie trwa już od dłuższego czasu, tym razem stro-
na społeczna mówiła jednym głosem, gwarancją spokoju w spółce 
ENEA Trading jest podpisanie porozumienia o stosowaniu ZUZP 
ENEA S.A. 
Ten warunek, jest również związany z faktem iż, Enea Trading wyła-
mała się z podpisania Umowy Społecznej jaka jest negocjowana na 
poziomie GK. (szersza informacja na ten temat w relacjach z negocjacji 
Umowy Społecznej)Zarząd  Spółki ustami prezesa Dawida Klimczaka 
oznajmił że, doprowadzi do włączenia niektórych składników do płacy 
zasadniczej co jest niezbędnym elementem ujednolicenia płac w spółce. 
Do końca tygodnia ma zostać przygotowane porozumienie w tej sprawie. 

 

13.02.2019 Nie tylko o płacach w  
Operatorze. 

W Poznaniu w siedzibie Enea Operator (EO) zarząd spotkał się z przedsta-
wicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Sytuacja w obszarze dystrybucji. Prezes A. Kojro przedstawił zawiro-
wania związane ze zmianą ustaw, które wpływają na to, że do dnia dzisiej-
szego nie została zatwierdzona taryfa dystrybucyjna, i na dzień dzisiejszy 
nie wiadomo kiedy będzie zatwierdzona. 
2.Zmiana Regulaminu Pracy (RP). Przedstawiciele pracodawcy zapo-
znali zebranych z propozycjami nowego RP. Zmiany związane są z: -
RODO,-dostosowaniem do zmiany nazewnictwa i godzin pracy Departa-
mentu Ruchu, -monitoringiem poczty wewnętrznej i miejsca pracy. Związ-
ki dostaną przedstawiony materiał i będą mogły wnieść uwagi do końca 
miesiąca. 
3.Negocjacje płacowe. Przedstawiono wykonanie funduszu płac za 2018 
w rozbiciu na komórki organizacyjne. Poinformowano nas też, że fundusz 
uznaniowy został rozdysponowany  w całości od maja do grudnia 2018 r. 
Poprosiliśmy o szczegółowe informacje dotyczące tego tematu oraz inne 
informacje związane z tematykę płacową z 2018 r. Przedstawiciele NSZZ 
Solidarność przedstawili oczekiwania Pracowników odnośnie podwyż-
ki płacy zasadniczej-1000 zł. Proporcjonalnie do etatu. Zarząd używa-
jąc argumentacji z  pkt.1 stwierdził, że dzisiaj nie jest w stanie negocjować 
podwyżek. Do przedstawionej propozycji odniesie się podczas kolejnych 
negocjacji -28.02.2019 r.  
4.Model ścieżki rozwoju zawodowego na stanowiskach elektromonter-
skich. Przedstawiono efekty prac zespołu do tego powołanego. Materiał 
dostaniemy do konsultacji. Na wyrażenie opinii związki zawodowe mają 
czas do 15 marca 2019 r.  
5.Regulamin wyborów i odwołania członka zarządu wybieranego 
przez Pracowników EO. Przedstawiono kosmetyczne zmiany regulaminu 
z proponowanymi terminami wyborów. Poproszono nas o wyrażenie opi-
nii do 18 lutego 2019 r. 
W sprawach różnych zgłoszono następujące tematy: 
6.Szkolenia.Kolejny raz zwrócono uwagę na stele obniżający się poziom 
szkoleń. Aby „odfajkować” szkolenia coraz częściej odbywają się w for-
mie  e-learning. Na przykładzie szkolenia  BHP dla pracowników admini-
stracyjno- biurowych zwrócono uwagę na bezcelowość takiej formy szko-
leń. Odpowiedzi na pytania podczas testu są nielogiczne, żeby nie powie-
dzieć głupie. Przykłady:  -Z mikrofalówki wydobywa się dym i swąd, co 
powinienem zrobić. Odp. Wywiesić kartkę, poinformować przełożonego i 
wszystkich kierowników. Ciekawe w jaki sposób Pracownik ma poinfor-
mować wszystkich kierowników?, - Koleżanka wypiła coś o zapachu 
cytrynowym, co robimy? Odp. ustalam, że był to płyn do naczyń, i 
organizuję pomoc medyczną. Ciekawe jak pracownik ma to ustalić? 
Kolejnym absurdem jest temat związany z udzielaniem pierwszej pomocy. 
Również to szkolenie odbywa się przy komputerze. Z jednej strony szczy-
cimy się służbami ratownictwa, które jeżdżą po szkołach i przedszkolach  i 
uczą jak w praktyce można ratować życie człowieka, a z drugiej strony 
pozbawia się takiej możliwości  swoich Pracowników. Może ktoś zastano-
wi się, czy dalej warto tak „szkolić” Pracowników. 

Polecamy lekturę Biuletynu POD NAPIĘCIEM 199   
str. 8 w którym dokładnie opisano szkolenie e-learning.  

7.Warunki szkodliwe-wykaz stanowisk -składki do ZUS.  Temat do-
skonale znany stronie pracodawcy-aktualnie zespół do tego powołany 
opracowuje nową listę stanowisk od których przepisy wymagają opłacania 
wyższej składki na ZUS. 

8.Zagrożenia dla elektromonterów-ochrona przed wilkami i dzikami . 
Pracownicy coraz częściej narażani są na ataki: wilków, psów  a ostatnio 
także dzików. Od pracodawców oczekujemy wyposażenia osób narażo-
nych na takie zagrożenia w środki odstraszania.  
9.Nadgodziny- czas ich liczenia, prace wykonywane jednoosobowo na 
obiektach energetycznych. Dyskutowano o tym jak powinno być, a jak 
jest. Konkretne przypadki należy zgłaszać stronie pracodawcy. 
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14.02.2019 Rocznica powstania Armii Krajowej. 

Armia Krajowa powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej 
(powstałego w listopadzie 1939) rozkazem Naczelnego Wodza generała 
broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. Ostatecznie uznany 
został tym samym wojskowy charakter siły zbrojnej podziemia, armii jak 
podkreślał Sikorski w rozkazie: wszystkich żołnierzy w służbie czynnej 
w Kraju. 
Z pojęciem „Armia Krajowa” kojarzyć się może dzień 27 września. 
Tego dnia uroczyście bowiem obchodzimy w Polsce Dzień Polskiego 
Państwa Podziemnego, święto żołnierzy AK. Faktycznie jest to data 
upamiętniająca dzień zawiązania pierwszej ogólnopolskiej organizacji 
konspiracyjnej, podporządkowanej Rządowi RP – Służby Zwycięstwu 
Polski. Organizacja ta szybko uległa przekształceniu w Związek Walki 
Zbrojnej. 

Nowy, utworzony na emigracji rząd Polski miał wątpliwości co do poli-
tycznego wizerunku SZP (kojarzonego z przedwojennym „rządem sana-

cyjnym”) i postanowił utworzyć organizację podporządko-
waną bezpośrednio władzom polskim na uchodźstwie. Już 
w grudniu 1939 r. Naczelny Wódz zalecił scalenie całego podziemia w 
ramach ZWZ. Odpowiednia uchwała Rady Ministrów brzmiała: 
„wszystkie istniejące w kraju organizacje pokrewne muszą się podporząd-
kować ustanowionym przez Naczelnego Wodza komendantom ZWZ”. 
Jednak to nie nazwa ZWZ jest dziś symbolem oporu społeczeństwa wobec 
okupantów. 
Ogólnopolska organizacja, która powstała w 1939 roku, to dla ogółu 
mieszkańców Polski Armia Krajowa. Historycy i osoby zainteresowane 
dziejami konspiracji wiedzą o dacie 14 lutego 1942 r. To wtedy bowiem 
oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa „Armia Krajowa”. Nazwa-
symbol, nazwa obejmująca niemal całokształt wysiłku zbrojnego pol-
skiej konspiracji.  
 

18.02.2019 Umowa Społeczna- koniec negocjacji. 

Po tygodniowej przerwie w Poznaniu kontynuowano negocjacje, których 
celem jest zawarcie nowej Umowy Społecznej. Podczas ostatnich nego-
cjacji uzgodniono ostatnie parametry nowej Umowy Społecznej.Dyskusja 
dotyczyła pkt. 18 A głównego porozumienia- ewentualnego podjęcia 
negocjacji związanych z zawieszeniem określonych postanowień aktów 
prawnych zawartych w Porozumieniu lub ich renegocjacji w przypad-
ku trudności finansowych pracodawcy. Po dwugodzinnych negocjacjach 
uzgodniono ostateczną treść tego punktu. Pracodawcy zrezygnowali ze 
„sparametryzowanego automatyzmu” a strona związkowa zgodziła się 
zasiąść do stołu w przypadku trudności finansowych Spółek w określo-
nych sytuacjach.  
Dyskutowano jeszcze o Załączniku nr 1 do Porozumienia-Zasad stabi-
lizacji zatrudnienia i wypłaty odpraw dodatkowych. Na wniosek praco-
dawcy uzupełniono zapis dotyczący kadry kierowniczej bezpośrednio 
podległej zarządowy. 
Strona społeczna poruszyła jeszcze temat objęcia zapisami Porozumie-
nia Pracowników Enea Trading (ET). Niestety podczas tych negocjacji 
nieobecny był prezes Spółki, który jest w zespole negocjacyjnym. Od in-
nych pracodawców dowiedzieliśmy się, że zarząd ET zamierza wynego-
cjować Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i to jest dla niego priorytetem.  

Zespoły negocjacyjne strony społecznej i pracodawców GK Enea pa-
rafowały Porozumienie główne oraz Załącznik nr 1.  

Treść zawartych dokumentów podlegać będzie jeszcze audytowi oraz 
ustaleniom korporacyjnym.  
Uzgodniono termin uroczystego podpisania Nowej Umowy Społecznej 
-18 marzec 2019 r. Do tego czasu prawnicy stron uzgodnią treść Załączni-
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ka nr 2 -przeniesienie zapisów zawartych dokumentów do wewnętrznych 
źródeł prawa pracy poszczególnych Spółek objętych Nową Umową Spo-
łeczną. 

Szczegóły zawartych porozumień do uzyskania w  
siedzibach NSZZ Solidarność. 

19.02.2019 O płacach, RP i ZUZP w Enea Pomiary. 

W Poznaniu w siedzibie Enea Pomiary zarząd Spółki spotkał się z 
przedstawicielami Załogi. Tematy poruszane podczas spotkania: 
1.Negocjacje płacowe. W odpowiedzi na pisma organizacji związkowych 
zarząd rozpoczął negocjacje, których celem jest uzgodnienie polityki pła-
cowej w 2019 r. Pracodawca przedstawił dane liczbowe dotyczące rozli-
czenia 2018 r.:- liczbę etatów, średnią płacę, średnią płacę zasadniczą. 
Strona związkowa poprosiła o dodatkowe informacje płacowe, które po-
mogą jej określić oczekiwania płacowe w 2019 r. Termin kolejnych nego-
cjacji zostanie uzgodniony pomiędzy stronami dialogu. 
2.Porozumienie o Stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
Enea S.A.(ZUZP). Podsumowano wcześniejsze uzgodnienia w tym tema-
cie, jeszcze raz przedstawiono materiał dotyczący tej tematyki.  
3.Regulamin Pracy (RP). Przedstawiono nowy RP , który uwzględnia 
wcześniejsze uzgodnienia. Jeszcze raz prześledzono zaproponowane zmia-
ny i uzgodniono nową treść RP.  

19.02.2019 O płacach ,ZUZP  
i stabilizacji zatrudnienia w Enea Trading 

1.Zarząd Enea Trading (ET) przedstawił propozycję włączenia dodatków 
do płacy zasadniczej (obszar kozienicki) Strona społeczna wyraziła zgo-
dę na podpisanie porozumienia po przedstawieniu pracownikom propozy-
cji porozumień zmieniających. 
2.Rozliczenie funduszu płac za 2018r..  Zdaniem strony związkowej 
przedstawione rozliczenie było  niepełne. W argumentacji Zarządu doty-
czących braku podstawy prawnej przedstawienia takiego rozliczenia strona 
społeczna wykazała brak znajomości niektórych aktów prawnych. Zarząd 
zobowiązał się na kolejne spotkanie przeanalizować naszą argumentacje i 
w przypadku jej uznania przedstawienia pełnego rozliczenia funduszu 
płac.  
3.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Enea Trading 
(ZUZP). Przeanalizowano propozycje Pracodawcy dotyczące wyłączeń 
niektórych zapisów z ZUZP mających obowiązywać w ET. Strona spo-
łeczna z częścią się zgodziła a kilka jest jeszcze do analizy. Część propo-
zycji strony społecznej po odpowiedniej argumentacji uwzględnił również 
Zarząd. Na kolejne spotkanie 25 lutego pracodawca przygotuje nową pro-
pozycję dotyczącą tabeli płac. 
4 Stabilizacja zatrudnienia. Zarząd przedstawił swoją propozycję doty-
czącą stabilizacji zatrudnienia odmienną od uzgodnionej  na poziomie 
grupy w ramach Umowy Społecznej. Strona społeczna odniesie się do tych 
propozycji na kolejnym spotkaniu. 
 

21.02.2019 Powołano Ogólnokrajowy Komitet  
Protestacyjno-Strajkowy w Energetyce  

Ogólnokrajowy Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy 
Branży Energetycznej powołali we Wrocławiu przedstawiciele wszyst-
kich central działających w energetyce. Celem jest rozpoczęcie rozmów 
o ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy. 
Na konferencji prasowej zorganizowanej po pierwszym posiedzeniu Ogól-
nokrajowego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego 
Branży Energetycznej rzecznik prasowy Bogdan Kieleczawa poinformo-
wał, że komitet czeka do 30 kwietnia, aby ukonstytuował się podmiot 
zrzeszający pracodawców branży energetycznej, z którym będzie moż-
na podjąć rozmowy trójstronne na temat ponadzakładowego układu zbio-
rowego pracy. 
Przed czterema laty przestał istnieć związek pracodawców, to uległ też 
rozwiązaniu nasz ponadzakładowy układ zbiorowy, bo strona społeczna, 
czyli związki, nie miały partnera. A był to po 1989 r. pierwszy podpisany 
w kraju taki dokument, bo wynegocjowano go w 1993 r. 
W ocenie związkowców rozmowy o układzie zbiorowym pracy w tej bran-

ży nie dotyczą tylko zagwarantowania praw pracowni-
czych, ale to również kwestie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju i właściwego zarządzania olbrzymim majątkiem narodo-
wym.  
Chcemy prowadzić rzetelny i prawdziwy, a nie pozorowany dialog mię-
dzy pracodawcami a stroną rządową, społeczną, bo przecież mówimy o 
strategicznej gałęzi gospodarki narodowej. To co się dzieje w energetyce, 
wokół energetyki, ma wpływ na rozwój państwa. Energetyka musi po-
wrócić do roli atrakcyjnego pracodawcy. 
Następuje wymiana pokoleń w zatrudnieniu. Średnia wieku w energety-
ce to grubo ponad 56 lat. Nowi fachowcy trafiający do tej branży muszą 
wiedzieć, na co mogą liczyć, jakie są zasady pracy i wynagrodzenia. My 
nie walczymy już o siebie, ale o przyszłość polskiej energetyki. Jeśli w 
energetyce doprowadzimy do oszczędzania na zatrudnieniu, to jest to 
szybka ścieżka to stworzenia warunków niebezpiecznych nie tylko dla 
pracowników, nie tylko dla odbiorców energii elektrycznej, ale rów-
nież dla zwykłych obywateli.  
   25.02.2019 Kontynuacja rozmów w Enea Trading 
Kolejne spotkanie w Enea Trading (ET)dotyczyło zapisów, które mają się 
znaleźć w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla  Pracowni-
ków ET. 
Zarząd ET przedstawił swoje propozycję zapisów w formie prezenta-
cji, które zostały poddane dyskusji: 

Pora nocna - propozycja Pracodawcy żeby zapisy  były takie jak w 

Kodeksie Pracy  natomiast Strona Społeczna zawnioskowała 

żeby były takie jak obowiązują w ZUZP dla ENEA S.A. Strona 

Pracodawcy przystała na tą propozycję. 

Odzież ochronna i robocza - Strona Pracodawcy nie chce  wprowa-

dzać takiego zapisu na co Strona Społeczna się nie zgodziła. 

Pracodawca odniesie się do tej kwestii na następnym spotkaniu. 

Tabela wynagrodzeń – w związku z niejasnościami  natury prawnej 

w propozycji Zarządu dotyczącymi stanowisk z podziałem na 

obszary, Pracodawca i Strona Społeczna uzgodniła, że skonsul-

tuje tą kwestie z prawnikami. 

Gwarancja zatrudnienia – Zarząd zaproponował 2 odprawy pensji 

zasadniczej Strona Społeczna odrzuciła tą propozycję gdyż jest 

rażąco niska. 

Po przeanalizowaniu powyższych Strona Społeczna poprosiła o jasną de-
klarację od Zarządu czy chce tworzyć nowy ZUZP  czy podpisać Porozu-
mienie o stosowaniu ZUZP dla ENEA S.A. niestety brak jednoznacznej 
deklaracji spotkał się z dezaprobatą Strony Społecznej i zakończeniem 
dalszej dyskusji w przedmiotowej sprawie . Kwestia ta jest ważna gdyż 
tworzenie nowego ZUZP jest czasochłonne i przedłuży w znacznej mierze 
podpisanie przedmiotowego układu. 
Następne spotkanie ustalono na 04.03.2019r. 
 

25.02.2019 Nie tylko o płacach w Enea Serwis 

W siedzibie Enea Serwis w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecz-
nego. Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w 
Spółce w 2019 r. Zarząd reprezentowany był przez Prezes Zarządu Pana 
Sławomira Bieleckiego oraz V-ce Prezesa Piotra Bogusławskiego. Te-
matyka spotkania: 
1. Negocjacje płacowe. Strona społęczna przedstawiła oczekiwania Pra-
cowników dotyczące podwyżki płac zasadniczych w 2019 r. (propozycja 
podobna jak w Operatorze). Zarząd przedstawił rozliczenie płacowe za 
2018 r. Fundusz płac został rozdysponowany w całości, ponadto w marcu 
2018 roku wypłacono nagrody z funduszu nagród pozostałego z 2017 ro-
ku. Funduszu nagród 1% został wykorzystany w całości, większość tego 
funduszu została rozdysponowana wśród pracowników wsparcia. Wypeł-
niając zapisy ZUZP Zarząd przystąpił do negocjacji płacowych, w celu 
zawarcia porozumienia płacowego na 2019 rok. Przedstawione rozliczenie 
funduszu płac za 2018 rok w ocenie strony społecznej jest niezbyt czytel-
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ne, poproszono o wyszczególnienie między innymi takich składników jak: 
płaca zasadnicza, dodatki: za staż pracy, szkodliwe, nadgodziny; w rozbi-
ciu na Rejony. Po otrzymaniu szczegółowego rozliczenia fundusz płac za 
2018 rok strony przystąpią do dalszych negocjacji płacowych. 
2. Profilaktyka sanatoryjna. Uzgodniono limit skierowań do Sanatorium 
dla Pracowników Enea Serwis w 2019 r.-58. 
3. Nominalny czas pracy w 2019 r. Zawarto stosowne uzgodnienie w tym 
temacie. 
4. Dofinansowanie zakupu szkieł I okulatów korekcyjnych. Uzgodnie-
nie kwoty dofinansowania do okularów korekcyjnych. Do tej pory można 
było rozliczyć dofinansowanie w miesiąc po decyzji lekarza. Propozycja 
strony związkowej to 3 miesiące od decyzji lekarza. Ekwiwalent za okula-
ry- 216 zł. (nie częściej niż raz na dwa lata),  -ekwiwalent za szkła-146 zł. 
(nie częściej niż raz na rok). 
5.Ekwiwalent za pranie odzieży. Ustalono wysokość ekwiwalentu za 
pranie:- Grupa1 – 11zł, grupa 2 – 21zł, grupa 3 –42 zł.  
6.Tabela płac zasadniczych. Zostało wytłumaczone nieporozumienie w 

stosowaniu i błędnej tabeli.  Do środy strona społeczna ma dostać doku-

ment do zatwierdzenia. Tabela w ES ma być tożsama z tabelą Enea Opera-

tora. Okres dojścia do docelowej struktury wynosi dwa lata. 

7.Sprawy różne. - Poruszany został problem z wybrakowaniem narzędzi 
i braków narzędzi do wykonywania prac w technologii PPN.-
Przedstawione zostały problemy z nadgodzinami w stosunku do delega-
cji i indywidualnych umów o pracę. Związki odniosły się do sprawy z 
dezaprobatą różnego rozliczania tych zapisów. Zarząd ma zająć się tą spra-
wą i w porozumieniu ze związkami załatwić ten problem.-Omówione po-
zostały sytuacje w rejonach i problemy z którymi borykają się Pracowni-
cy w tych komórkach. Podniesono też kwestię traktowania Enea Serwis 
jak spółki obcej, a nie jak siostrzanej przez Enea Operator, czy Enea Lo-

gistyka. – Dyskutowano także o dodatku brygadzistowskim i dyżurach 
domowych. 
Następny termin spotkania będzie ustalony w trybie roboczym. 
 

25.02.2019 Spotkanie władz  
PiS i NSZZ Solidarność 

 
W związku wrze, powoływane są kolejne sztaby protestacyjne. Oświa-
ta, budżetówka, energetyka. Najważniejsze postulaty:- kwestia kwoty 
wolnej od podatku, kryterium stażowe wieku emerytalnego, odmroże-
nia kwoty naliczania funduszu socjalnego, brak dialogu trójstronne-
go.. Dotychczasowy konwent przewodniczących zarządów regionów i 
sekretariatów branżowych NSZZ Solidarność stał się sztabem protestacyj-
no-strajkowym. Chodzi o niezrealizowane stanowisko Komisji Krajowej z 
11 grudnia, w której Związek zawarł swoją listę postulatów. Narastająca 
atmosfera niezadowolenia spowodowała spotkanie władz PiS-u z przedsta-
wicielami NSZZ Solidarność. 
W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej odbyło się 
spotkanie pomiędzy najwyższymi władzami PiS i przedstawicielami 
NSZZ Solidarność. Po stronie partii rządzącej w rozmowach udział wzięli 
prezes Jarosław Kaczyński premier Mateusz Morawiecki oraz ministro-
wie pracy i polityki rodzinnej Elżbieta Rafalska, edukacji Anna Zalew-
ska, spraw wewnętrznych Joachim Brudziński i sekretarz stanu w mini-
sterstwie energii Grzegorz Tobiszowski. Ze strony Solidarności stawiło 
się ścisłe prezydium ogólnopolskiego sztabu protestacyjno-strajkowego z 
Przewodniczącym Piotrem Dudą na czele.  
 
Postanowiono powołać dwa zespoły robocze. Jeden pod przewodnic-
twem premiera Mateusza Morawieckiego, który zaproponuje konkretne 
rozwiązania dotyczące emerytur, kwoty wolnej od podatku, i innych postu-
latów. I drugi, pod przewodnictwem ministra 
 Tobiszowskiego, który zajmie się szeroko pojęta kwestia emisji CO2 i 
wzrostu cen energii. 
             

 

             26.02.2019 Negocjacje płacowe  
w Enea S.A. 

W siedzibie spółki Enea S.A. odbyło się spotkanie z Zarządem wiodącej 
spółki GK Enea. Celem spotkania miało być ustalenie polityki płacowej na 
rok 2019. 
W sali pojawiły się wszystkie związki zawodowe reprezentujące pracowni-
ków Enea S.A. Zarząd reprezentowany był przez Członka Zarządu ds. 
korporacyjnych Zbigniewa Piętkę oraz Członka Zarządu ds. finansowych 
Piotra Olejniczaka. Towarzyszyły im: Pani Dyrektor Departamentu Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi w Enea S.A. Aneta Pelczarska, Pani Dy-
rektor Pionu Wynagrodzeń i Systemów Motywacyjnych Enea S.A. Justy-
na Tomczyk, obecny był także Doradca Zarządu ds. Związków 
Zawodowych Bogdan Klepas. 
Na wstępie okazało się, że spotkanie zostało umówione w czasie, kiedy 
Zarząd Enea S.A. ma swoje posiedzenie, dlatego dwóch członków tego 
zacnego gremium jedynie na chwilę zaszczyciło swoją obecnością zebra-
nych przedstawicieli Strony Społecznej. Co więcej, celem ich przybycia 
było właściwie tylko krótkie i ogólne omówienie sytuacji finansowej 
Enea S.A. oraz GK Enea przez prezesa Piotra Olejniczaka podsumowane 
stwierdzeniem, że wobec braku wytycznych ministerstwa energetyki co do 
sposobu i wysokości rekompensat strat z tytułu braku wzrostu cen energii 
na rok 2019, który to brak wzrostu jest wymuszony ustawą uchwaloną 
w grudniu roku 2018, do rozmów o polityce płacowej właściwie nie ma 
materiału. Jedynymi stwierdzeniami o charakterze płacowym były stwier-
dzenia prezesa Zbigniewa Piętki: “musimy podejść do sprawy zdroworoz-
sądkowo” „najpierw dobro kraju, potem firmy, potem płaca  
pracowników” oraz komunikat prezesa Olejniczaka, że na dzień dzisiej-
szy ewentualnie mógby rozmawiać o podwyżkach płac związanych z infla-
cją. Było też czarnowidztwo dotyczące wyników grupy w tym roku. Zapo-
wiedziano , że w ramach ładu korporacyjnego z zarządami GK Enea 
zostaną przeprowadzone rozmowy odnośnie dysponowania środkami 
na podwyżki w sposób rozsądny. Przypomniano też o odpowiedzialności 
materialnej zarządu za podejmowane decyzje.  Po ok 50 minutach człon-
kowie zarządu opuścili negocjacje płacowe, i wróciły na zebranie za-
rządu Enea S.A.    
Do rangi największego problemu spotkania wyrósł skład reprezentacji 
NSZZ Solidarność. Ze względu na to, iż w rozmowach w Enea S.A. czę-
sto padają odwołania do sytuacji w spółkach GK Enea, a z kolei 
uzgodnienia w Enea S.A. wpływają na uzgodnienia płacowe, lub są 
wprost powielane w tych spółkach, nasza delegacja przybyła zasilona 
ekspertami, którymi byli przewodniczący organizacji NSZZ Solidarność 
z Białostockiej Elektrociepłowni oraz z Enea Wytwarzanie.  
Problemem bardzo długo i burzliwie dyskutowanym była ewentualna 
obecność na takich spotkaniach przedstawicieli NSZZ Solidarność 
z LW Bogdanka. Przedstawiciel zarządu organizacji Synergia bardzo 
długo nie mógł zrozumieć, w/w argumentacji, podobnie jak Doradca 
 Zarządu ds. Związków Zawodowych.  
 
Po opuszczeniu spotkania przez członków Zarządu Enea S.A. mieliśmy 
zapoznać się z rozliczeniem funduszu płac za 2018 r. dotyczącym Enea 
S.A. Niestety kwestionowanie obecności na sali Naszych Kolegów do-
prowadził do tego, że przygotowanych wcześniej prezentacji nam nie 
przedstawiono. Mamy je otrzymać drogą elektroniczną. 
 
Na następne spotkanie tego typu Pracodawca obiecał przygotować opinię 
prawną co do możliwości korzystania przez organizacje związkowe 
z obecności swoich ekspertów i pełnomocników. 
 
Podczas spotkania udało się uzgodnić limit skierowań do sanatorium na 
2019 r. dla Pracowników Enea S.A. -15  
Na tym spotkanie zostało zakończone. 
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26.02.2019 Rozmowy płacowe  
w Enea Oświetlenie. 

Zarząd Enea Oświetlenie zaprosił stronę społeczną do Szczecina na 
rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej w Spółce. Z racji nakłada-
jących się na siebie negocjacji płacowych, spotkanie odbyło się na zasa-
dzie telekonferencji. Na prośbę zarządu strona społeczna przedstawiła 
oczekiwania Pracowników dotyczące podwyższenia płac zasadniczych. 
Zdaniem zarządu są one wygórowane, w odpowiedzi przedstawiono pro-
pozycję pracodawcy, która z kolei zdaniem strony społecznej jest 
znacznie poniżej oczekiwań. Dyskutowano jeszcze o planie ekonomiczno
-finansowym Spółki. Każda ze stron pozostała przy swoich propozycjach. 
Postanowiono dać sobie więcej czasu na przeanalizowanie swoich propo-
zycji. Spotkanie płacowe zakończyło się spisaniem protokołu oraz ustale-
niem następnego terminu negocjacji płacowych (po 20 marca 2019 r.). 
Korzystając z okazji zarząd zapowiedział, że drogą elektroniczną prześle 
propozycję budowy tabeli płac zasadniczych, oraz nowy taryfikator 
kwalifikacyjny. 
 

27-28.02.2019 Obradowała WRDS  
województwa lubuskiego. 

W Wiechlicach na pierwszym w 2019 r. posiedzeniu spotkali się Człon-
kowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa lubu-
skiego (WRDS). 
Na wstępie przywitano nowego Członka Rady ze strony samorządowej 
Panią Sylwię Łaźniewską (Burmistrza Dobiegniewa). Po drobnej korek-
cie przyjęto program zebrania i przystąpiono do jego realizacji: 
1. Łamanie prawa pracy w firmie CHROMA - Drukarnia Internetowa 
w Żarach. Przekazano informację dotyczącą dyskryminowania Pracowni-
ków za działalność związkową w w/w firmie. Decyzję o ewentualnym 
zaproszeniu strony społecznej i pracodawcy z tej Spółki na następne zebra-
nie WRDS podejmie Prezydium Rady. Liczymy na to, że do czasu sprawa 
zostanie polubownie załatwiona. 
2. Osoby niepełnosprawne na lubuskim rynku pracy. Informacje w tym 
temacie przekazali przedstawiciele:-Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych,-Wojewódzkiego Urzędu Pracy, -Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Nasz region może się poszczycić najlepszym 
w kraju wskaźnikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych- 36 % (ponad 
15 tys.) 
3.Obcokrajowscy na lubuskim rynku pracy-diagnoza obecnej sytuacji z 
udziałem przedstawicieli:-Ambasady Ukrainy w RP, -Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, -Wojewódzkiego Urzędu Pracy,-Nadodrzańskiego Od-
działu Straży Granicznej. Po wysłuchaniu prelegentów ciężko jest podać 
wiarygodne dane dotyczące ilości obcokrajowców pracujących w lubu-
skim i w Polsce. Zostało przygotowane stanowisko WRDS w tym temacie, 
niestety brak kworum ze strony pracodawców uniemożliwił jego przyjęcie. 
4. Umowy śmieciowe. Dużo wcześniej zgłaszany temat przez przedstawi-
cieli Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność wreszcie trafił na obra-
dy WRDS. Wysłuchaliśmy informacji dotyczącej zatrudniania w urzędach 
administracji publicznej Pracowników  na podstawie umowy zlecenia, 
umowy o dzieło oraz za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Urząd 
Marszałkowski i Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. nie zatrudniają Pracowni-
ków na żadną z tych form. Urząd Miasta Zielona Góra (umowa zlecenie 
66, umowa o dzieło 6). Lubuski Urząd Wojewódzki (umowa zlecenie 25, 
umowa o dzieło 4). 
Brak kworum po stronie pracodawców uniemożliwił przyjęcie uchwał w 
sprawie ustalenia Regulaminu WRDS, i w  sprawie składu Prezydium 
WRDS. 

Było to ostanie posiedzenie WRDS pod przewodnictwem Marszałka Wo-
jewództwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Od marca WRDS przewodniczył 
będzie Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  

 

28.02.2019 Negocjacje płacowe  
w Enea Operatorze. 

W Poznaniu odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem Enea Ope-
rator w składzie Prezes Andrzej Kojro, Prezes Tadeusz Dachowski oraz 
na wideokonferencji Prezes Wojciech Drożdż. 
Prezes A. Kojro rozpoczął od przedstawienia sytuacji Spółki w aspekcie 
nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, co z kolei przekłada się na nie 
zatwierdzenie taryfy dla Operatora przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Chociaż uchwalono nowelizację ustawy, to do tej pory nie weszła w życie. 
Koszt dzienny strat z powodu braku taryfy to 270 tysięcy zł. W związ-
ku z brakiem taryfy zarząd nie zaproponował swojej propozycji podwyżek 
i jeszcze raz poprosił stronę społeczną o złożenie swojej propozycji.  
Padały przykłady podwyżek w innych Grupach Energetycznych oraz argu-
mentacja za znaczącymi a nie pielęgnacyjnymi podwyżkami. Związki 
zawodowe podtrzy-
mały swoją propozy-
cję z poprzedniego 
spotkania. 
Po zastanowieniu się 
Zarząd, zapropono-
wał obligatoryjną 
podwyżkę płacy 
zasadniczej w wyso-
kości 50 zł brutto/
etat i 40 zł uznanio-
wo. Po dyskusji stro-
na społeczna skorygo-
wała swoją propozy-
cję, która jednak dalej 
jest nie do przyjęcia 
przez zarząd. Na tym 
zakończono spotkanie 
i ustalono termin 
następnego spotka-
nia na 28.03.2019 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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14 lutego Rada Nadzorcza spółki Enea S.A. ogłosiła wybory przedstawicieli pracowników naszej Grupy do Rady Nadzorczej 
Enei, które odbędą się 14 marca 2019 r. w godzinach od 6.00 do 18.00. Wszelkie informacje dotyczące wyborów zamieszczane są 
na bieżąco w specjalnie przygotowanej zakładce intranetu naszej Grupy: http://bit.ly/enea-wybory2019 

http://bit.ly/enea-wybory2019


PRZEGLAD PRASY 
Pensje Polaków wciąż dzieli przepaść od pensji  

osiąganych w Europie. I to pomimo 15 lat  
spędzonych w UE 

Dane GUS na pierwszy rzut oka mogą napawać optymizmem. Przeciętne zarobki 
Polaków rosną z miesiąca na miesiąc, a bezrobocie jest najniższe w historii. Gdy 
jednak porównamy nasze wynagrodzenia z wynagrodzeniami, jakie otrzymują za 
swoją prace obywatele "starej UE", to nagle okazuje się, że Polskę od Zachodu 
wciąż dzieli zarobkowa przepaść. Statystyczny Polak za swoją pensję kupi znacznie 
mniej towarów i usług niż statystyczny Niemiec czy Francuz, a przy okazji spędzi w 
pracy o wiele więcej czasu. 
Za przeciętną wypłatę statystyczny Polak zatankuje mniej benzyny nie tylko od 
bogatego Luksemburczyka, Norwega, Francuza czy Niemca, ale również od Hisz-
pana, Włocha, Austriaka, sąsiada z Czech, Estończyka, Słoweńca czy tkwiącego 
w długach Greka! Czy to efekt tego, że benzyna w Polsce jest tak droga? - Nic 
podobnego. Średnia cena paliw w naszym kraju jest o kilkanaście procent niższa od 
cen paliw na Zachodzie. Problemem są polskie płace, które wciąż istotnie odstają 
od płac osiąganych w innych krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez GUS - w 2017 roku przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 4.271,51 zł brutto (około 

3.042 zł netto). Przeliczając to na wspólnotową walutę (po kursie 
4,20 zł) wyjdzie nam kwota 1017 euro. Stawka godzinowa 
(uwzględniając, że w miesiącu pracujemy od poniedziałku do piątku po 8 godzin 
dziennie) to nieco ponad 6 euro / godzinę. 
Po co przeliczam przeciętne wynagrodzenie na stawkę godzinową w euro? Po to, 
aby łatwiej było porównać polskie płace z przeciętnymi zarobkami osiąganymi w 
Europie. Zgodnie z informacjami Europejskiego Urzędu Statystycznego - w 2017 
roku przeciętna pensja godzinowa w Unii Europejskiej (średnia z 28 państw) 
wynosiła 23,1 euro / godzinę. Gdy uwzględnimy tylko strefę euro, to przeciętna 
stawka godzinowa wynosiła 26,9 euro / godzinę. To ponad 4 razy więcej niż prze-
ciętna godzinowa stawka w Polsce! Stąd już prosty wniosek, że nawet gdyby paliwo 
w strefie euro było dwa razy droższe od tego dostępnego na polskich stacjach, to 
statystyczny Niemiec, Francuz czy Belg i tak kupi go o wiele więcej niż statystyczny 
Polak. 
Przeciętne zarobki w Polsce od przeciętnych zarobków osiąganych w Europie za-
chodniej wciąż dzieli przepaść. Pomimo ponad 15 lat spędzonych w strukturach 
UE dystans do najlepszych zmniejszył się w tym czasie tylko nieznacznie. Pyta-
nie - czy za kolejne 15 lat zarobki statystycznego Polaka ulegną poprawie a wspo-
mniany dystans istotnie się zmniejszy? Czy nasi rodacy, którzy z uwagi na niskie 
płace wyjechali za granicę, zdecydują się powrócić do Polski, a lokalny rynek 
pracy stanie się autentycznie konkurencyjny dla najlepszych specjalistów z 
danych branż? Wiele wskazuje na to, że sytuacja będzie się poprawiać. Trudno 
jednak przewidzieć czy tempo zmian będzie zadowalające, tym bardziej, że przed 
nami najpoważniejsze wyzwanie XXI wieku, czyli kryzys demograficzny. Coraz 
więcej ludzi umiera, a coraz mniej się rodzi, co w perspektywie kilku, kilkunastu lat 
może wywrócić całą gospodarkę do góry nogami, a z płacowego pościgu za  

Zachodem. 
A======================================================================================================================= 

 
Związek Radziecki żyje,  

więc nie trzeba płacić za energię  
Cześć mieszkańców Rosji z premedytacją nie płaci za energię elektryczną i usługi 
komunalne - pisze "Rzeczpospolita" zwracając uwagę na osobliwe uzasadnienia 
osób, które decydują się na taki krok.  
Jak relacjonuje dziennik, w Rosji powstają rożnego rodzaju organizacje, których 
członkowie twierdzą, że w Rosji obowiązuje nadal radziecka konstytucja, a ta gwa-
rantuje bezpłatne usługi komunalne. Na tej podstawie coraz więcej mieszkańców 
Rosji odmawia płacenia między innymi za energię elektryczną.  
"Rz" pisze między innymi o działalności byłego maklera giełdowego Siergieja 
Diemkina, który powołał organizację działającą jak związek zawodowy i który 
twierdzi, że radziecka konstytucja cały czas jest w mocy. W związku z tym nie płacił 
za energię, a sprawa trafiła do sądu. W odwołaniu uzasadnił, że mieszkanie dostał 
jeszcze w ZSRR, na co ma radzieckie dokumenty i jak podkreślił, dotychczas nie 
prywatyzował go. Dlatego w jego ocenia nie musi płacić rachunków 
i póki co, państwo nie egzekwuje jego narastających długów.  
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Jest raz w roku taki dzień, 
To dla niewiast jest jak sen, 
Panie wszystkie, wdowy, matki, 
To dostają wtedy kwiatki. 
 
By faceci przy was mdleli, 
Nosić was na rączkach chcieli, 
I w kolejce wielu stało, 
Co życzenia wam składało. 
 
A że w dzień ten panie górą, 
Zachwycają swą figurą, 
Tak radosne lica mają, 
Że swym wdziękiem porażają. 
 

Moc prezentów oby było, 
By tą radość podwoiło, 
Też nie martwcie się figurą, 
Gdyż jesteście dzisiaj górą. 
 
Czas błogości niechaj płynie, 
By w pamięci też nie ginie, 
Chociaż lata biegną z górki, 
Będą w życiu też powtórki. 
 
Że na co dzień różnie bywa, 
Lecz dzisiejszą przeżyć chwilą , 
I ten dzionek niebywały, 
Niech raduje przez rok cały. 

Wiersz Henryka 
                      Dzień kobiet 
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Trójfazowa żona. 
Spotykają się dwaj przyjaciele elektrycy: -Ożeniłeś się? –pyta pierwszy.
-Nie jeszcze nie. Szukam żony trójfazowej. -???-W kuchni –pani do-
mu, w łóżku-dziwka, w gościach-piękność.  Po kilku miesiącach ponow-
nie się spotykają.      I co? znalazłeś trójfazową kobitkę?                                        
-Znalazłem tylko ma przesuniecie fazowe:-w kuchni-piękność,             
-w łóżku-pani domu, -w gościach dziwka…  

 

22.05.2003 Lubniewice zebranie NSZZ Solidarność z GK Enea

Lata 80 -te lodowisko na terenie ZWCH Stilon 

 

-10,01 zł. wartość akcji Enea  1.03.2019 r. godz.11,45 

-6,1 % stopa bezrobocia w Polsce w styczniu 2019 r. 

-minus 29,2 *C najniższa temperatura w historii Gorzowa Wlkp.  
                               Zanotowana w 1929 r. 

Grupa Enea w liczbach:  
- 5,2 GW zainstalowanej mocy elektrycznej 
- 3 pola wydobywcze 
- 121,3 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami 
-15,7 tys. Pracowników 
- 2,5 mln Klientów
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