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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.04.2019 Wyjazdowe posiedzenie Komisji  

Podzakładowej z Gorzowa Wlkp. 

Po przyjęciu przez członków Komisji Podzakładowej (KP) programu 
zebrania przystąpiono do jego realizacji. Odczytano i przyjęto Protokół z 
ostatniego posiedzenia KP , następnie członkowie prezydium KP zdali 
relację z działalności naszej organizacji za okres 13- 31.03.2019r. a za-
wierała  ona : 
Omówienia przebiegu i wyników przeprowadzonych wyborów w GK 
Enea kandydatów na członków Rady Nadzorczej Enea SA wybieranych i 
odwoływanych przez pracowników . Regulamin tych wyborów zdaniem 
zebranych zawierał kilka problematycznych kwestii , chociażby tworzenie 
przez pracodawców swoich osobnych Komisji Obwodowych . W każdym 
Obwodzie Wyborczym jedna komisja mogła by obsłużyć wszystkich wy-
borców danego obwodu (niepotrzebne dowożenie pracowników po kilka-
dziesiąt kilometrów - koszty) , jednakowy dla wszystkich czas urzędowa-
nia Komisji Obwodowych w godzinach 6.00 – 18.00 , chyba w wielu 
przypadkach w Obwodach Wyborczych pracownicy spółek GK Enea 
pracują w godzinach 7.00-15.00 ( przynajmniej w tym czasie powinni być 
w pracy), generowanie kolejnych kosztów. Niedopuszczalny 
„wyciek”  adresów służbowych e-mail pracowników GK Enea  na które 
została w nocy przed wyborami przesłana wiadomość  jednej z organizacji 
związkowych (konto prywatne) informacje  nawołująca do bojkotu  wy-
borów . Mimo wszystko dzięki zaangażowaniu i dyscyplinie członków 
komisji wyborczych  każdego szczebla udało się przeprowadzić te wybory 
w pierwszej turze. 
Obecnie trwają prace przygotowawcze do uruchomienia procedury 
wyborczej członka zarządu Sp. Enea Operator . Został przyjęty regula-
min wyborów oraz zgłoszono kandydatów do komisji wyborczych . NSZZ 
Solidarność ENEA jest w trakcie wyłaniania swojego kandydata do wybo-
rów. 
Sytuacji w Enea Trading – obecne prace zarządu nad Ukła-
dem  Zbiorowym Pracy i nie uwzględnianie propozycji strony społecznej 
w tym temacie ,oddalają większość pracowników  tej Sp. od nabycia po-
żądanych praw pracowniczych strona społeczna nie może zaakcepto-
wać  takich rozwiązań .  

Parafowana ale ciągle nie podpisana Umowa Społeczna GK Enea. 
Zebrani po analizie przedstawionych faktów w tej sprawie mając na uwa-
dze możliwość  odwlekania przez pracodawców tej sprawy , niezmiernie 
istotnej i fundamentalnej z punktu widzenia dalszego losu pracowników 
poszczególnych Sp. GK Enea ,postanowili udzielić wsparcia stronie spo-
łecznej zespołu negocjacyjnego w sfinalizowaniu tak istotnego dla pra-
cowników  projektu. To też zgodnie z  programem zebrania będą obecni 
przy podpisaniu w dniu dzisiejszym  Umowy Społecznej. Zresztą charak-
ter i program zebrania KP przewidywał uczestnictwo  ,naszych człon-
ków  jako obserwatorów przy podpisywaniu tej umowy. 
Kolejnym tematem były obrady Krajowego Sztabu Protestacyjno -
Strajkowego (KSzPS) NSZZ Solidarność w związku z obecną sytuacją w 
kraju. Na dzień 04.04. 2019r. została podjęta decyzja o organizacji mani-

festacji pod Urzędami Wojewódzkimi w sprawie   wzrostu wynagrodzeń 
pracowników sektora publicznego , odmrożenia kwot odpisu na ZFŚS , 
urealnienia odpisu kwoty wolnej od podatku , waloryzacji progów docho-
dowych , zwolnienie z podatku składek członkowskich . Nasza komisja 
KP w pełni popiera te postulaty  i proponuje pełne zaangażowanie się w 
realizację decyzji KSzPS NSZZ Solidarność.  Wraz z Zarządem Regionu 
Gorzowskiej solidarność weźmiemy udział w manifestacji pod LUW w 
Gorzowie Wlkp. o godz. 15.00 w dniu 04.04.2019r. 
Została również omówiona sytuacja w negocjacjach polityki płacowej 
na 2019r. w GK Enea. Obecnie z braku postępów negocjacyjnych w Enea 
Operator zostało przez stronę społeczną  złożone żądanie płacowe z termi-
nem realizacji do 12 kwietnia. Po tym terminie strona społeczna będzie 
dochodzić do realizacji swojego żądania zgodnie z Ustawą o Rozwiązy-
waniu Sporów Zbiorowych. 
W przerwie zebrania członkowie KP udali się do siedziby ENEA SA 
w celu obserwacji momentu podpisania  Umowy Społecznej przez Zarzą-
dy Sp. GK Enea  i stronę społeczną. Nasze obawy co do losów Umowy 
Społecznej okazały się trafne . Myślimy , że dzięki naszej wizycie sprawa 
finalizacji tego projektu zostanie w dniu 12.04.2019r. definitywnie zakoń-
czona.  

Po przerwie członkowie KP  powrócili do realizacji dalszej części progra-
mu zebrania. 
Stosowną uchwałą udzielono jednej zapomogi losowej . 
Ustalono przebieg i termin Turnieju Siatkarskiego w Sulęcinie – 
01.06.2019r. 
Po wyczerpaniu tematyki programu zebranie KP zostało zamknięte. 
Członkowie NSZZ Solidarność Enea Gorzów dziękują Koleżankom i 
Kolegom  z NSZZ Solidarność Kozienice za wsparcie naszych działań 

i przybycie do siedziby ENEA SA.  
BRAWO- Daliśmy Radę !!! 

1.04.2019 Umowa społeczna częściowo podpisana 
Negocjacje umowy społecznej zakończyły się  18 lutego 2019 roku- 
parafowano ostateczną wersje Umowy Społecznej. Uzgodniono, że 
uroczyste podpisanie Umowy  miało nastąpić 18 marca 2019 r. Bardzo 
długi okres od parafowania do podpisania miał dać czas pracodawcom na 
wszystkie potrzebne działania, w tym uzyskanie zgód korporacyjnych. 
Zamiast podpisania umowy poinformowano nas, że: 
 „W związku z trwającymi jeszcze w Spółkach negocjacjami dot. osta-
tecznego kształtu zapisów (w zakresie świadczeń wynikających z uzgod-
nionego Porozumienia), które mają być włączone do ZUZP lub regula-
minów wynagradzania oraz w związku z trwającym procesem pozyskiwa-
nia zgód korporacyjnych, w imieniu Pracodawców Grupy ENEA, propo-
nuję przesunięcie terminu uroczystego podpisania Porozumienia na 
dzień 01.04.2019 r. O szczegółach dot. miejsca i godziny spotkania poin-
formujemy w późniejszym terminie.” 
Mieliśmy nadzieję, że nowy termin podpisania Umowy -1 kwiecień 2019 
r. nie był żartem primaaprilisowym. 
„Uroczyste podpisanie umowy” rozpoczęło się od zagajenia prezesa Z. 
Piętki, który następnie przekazał głos prez. M. Kowalikowi. Zapoznano 
nas z ciężką sytuacją w sektorze związaną z zamieszaniem wokół energii 
elektrycznej. Nawiązano też do żądań płacowych w GK Enea. Podsumo-
wano 3 letni dialog w GK Enea uznając go jako dobry (chyba powinni-
śmy wystąpić o przyznanie nagród Pracodawca Przyjazny Pracownikom). 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Podkreślono ,że pracodawcy chcą wspólnie rozwijać  i budować GK Enea. 
Po tym wstępie zaproponowano nam podpisanie Umowy….. 11 kwiet-
nia 2019 r. ( do tego czasu pracodawcy mieliby dokończyć wszystkie 
uzgodnienia korporacyjne). Czas od 28 lutego (parafowanie umowy spo-
łecznej) był zbyt krótki-strona pracodawcy nie była w stanie wywiązać 
się ze swoich deklaracji zawartych w protokołach i uzgodnieniach. 

Taka postawa spotkała się z ostrą ripostą strony społecznej. Dialog spo-
łeczny najlepiej „poznać po owocach” podano przykład Porozumienia 
ze Zdroiska (po dwóch latach pracy rozwiązano zespół, który miał zała-
twić problem odziedziczony po POprzednikach).  

Zanim parafowano Umowę Społeczną odbyło się 17 tur rokowań.  Propo-
nowanie nam kolejnego przesunięcia terminu podpisania Umowy odebrali-
śmy jako negocjacje w złej wierze i pozorowany dialog, który miał na celu 
dotrwanie do końca kadencji zarządu Enea S.A. 

Na sale przybyli Pracownicy z Enea Wytwarzanie i Solidarności z Go-
rzowa Wlkp., którzy chcieli być świadkami Uroczystego podpisania 
Nowej Umowy Społecznej.  Liczyliśmy, że ten fakt zmieni postępowanie 
strony pracodawców. Niestety kolejny raz się przeliczyliśmy.  

Przed pierwszą przerwą K. Gonerski w imieniu NSZZ Solidarność wrę-
czył wszystkim negocjatorom ze strony pracodawcy „czerwoną kart-
kę” -dość pozorowanego dialogu. Zrobiło się nerwowo, długa przerwa 
nie ostudziła emocji. Oświadczyliśmy, że nie opuścimy sali i będziemy 
czekać na podpisanie Umowy do jutra, a jak trzeba będzie to i dłużej. 
Pracownicy i część negocjatorów ubrała się w żółte kamizelki.  

 Kolejne przerwy, narady prawników, spotkania w węższych gronach po 6 
godzinach doprowadziły do zbliżenia stanowisk stron, które  po marato-
nie negocjacyjnym( 8,5 godziny) doprowadziło do konsensusu, czyli 
podpisania głównego Porozumienia przez prezesów spółek obecnych na 
sali. Dla części tych spółek podpisano również załącznik nr 1 do porozu-
mienia (uzgodnione warunki stabilizacji zatrudnienia). 

Objęcie porozumieniami wszystkich Spółek z GK Enea (bez LWB i 
ET) nastąpi 12 kwietnia 2019 r. .Do tego terminu zostaną też zawarte 
uzgodnienia korporacyjne, które pozwolą również podpisać załączniki 1 i 2 
dla Spółek GK Enea. 

Serdeczne podziękowania dla Pracowników , którzy wsparli  
negocjatorów ze strony społecznej i stawili się na „Uroczystym  

Podpisaniu Umowy Społecznej”. Bez Waszej determinacji i pomocy na 
pewno nie udałoby się osiągnąć wyżej wymienionych efektów. 

 

2.04.2019 Pożegnaliśmy  
Marka Michalczyka. 

 
W Poznaniu pożegnaliśmy zmarłego 24 marca 
Marka Michalczyka Człowieka Solidarności
-Jednego z nas.  Msza pogrzebowa odbyła się 
w Kościele pod wezwaniem św.  Andrzeja 
Boboli w Poznaniu.  
 
W ostatniej drodze Marka uczestniczyła 
rodzina, przyjaciele, zarząd Enea Operatora, 
koleżanki i koledzy z pracy i związku do, któ-
rego Marek Należał i w ,którym aktywnie 
działał.  

 Były też poczty sztandarowe NSZZ Solidarność. 
 

 

SPOCZYWAJ W POKOJU 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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2 kwietnia 2005 o godz.21.37 
przestało bić serce  Jana Pawła 
II Papieża Polaka. Święty Jan 
Paweł II stawiał sobie i nam bar-
dzo wysokie wymagania , bo głę-
boko wierzył w człowieka. Wła-
snym życiem najlepiej pokazał , 
ile może zdziałać jednostka obda-
rzona wielką pracowitością i wolą 
wypełnienia swego posłannictwa. 

Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku. Po śmier-
ci Papieża Polaka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy śmiercią 
a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno niespotykaną jedność 
w bólu po śmierci Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma względami 
przypominał czasy sierpnia 1980 r. (narodziny NSZZ Solidarność). 

 

Czy dzisiejsza  Polska pamięta  o naukach JP II?  
 

4.04.2019 Pikieta Solidarności przed  
Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 

4 kwietnia 2019 r. o godz. 15:00  przed Urzędami Wojewódzkimi w 
całej Polsce odbyły się pikiety protestacyjne NSZZ Solidarność.  
Nie inaczej było w Gorzowie Wlkp. 
Blisko 200 związkowców z Solidarności, protestowało przed Lubuskim 
Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Pikietujący domagali się 
podwyżek płac nie tylko w sferze budżetowej oraz realizacji postulatów 
związku z 11 grudnia 2018 r. 

Od roku 2016 staramy się pokojowo rozmawiać z rządem. I wiele tych 
postulatów udało się wspólnie zrealizować: stawki godzinowe, przywró-
cenie wieku emerytalnego, syndrom pierwszej dniówki, ograniczenie 
handlu w niedzielę. Przyszedł czas na rozmowy o  płacach Pracowni-
ków My reprezentujemy wszystkie grupy zawodowe. A rząd popełnia 
kardynalne błędy związane z polityką płacową w budżetówce. Podpisuje 
porozumienia z jedną grupą, dyskryminując inne. Chcemy usiąść i 
rozmawiać o podwyżkach dla wszystkich grup pracowniczych. 
To tylko ostrzeżenie. Jeśli rząd nie usiądzie z nami do poważnych roz-
mów, to mimo że wolimy rozmawiać przy stole negocjacji, to pokaże-
my, że potrafimy walczyć o swoje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

2.04.2019 Czternasta  
rocznica  
śmierci  

Jana Pawła II 
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Od tego jest Związek Zawodowy Solidarność. 

Mamy nadzieję, że skończy się tylko na tych 16. pikietach. Możliwości 
negocjacyjne się kończą. Czekamy na odzew  strony rządowej . Czas na 
to, abyśmy globalnie porozmawiali na temat problemów wynagrodzeń nie 
tylko w sferze finansów publicznych i innych postulatach związku.  

4.04.2019 Obradowała Rada 
 KSE NSZZ Solidarność. 

Andrzej Bąk, Dariusz Kucharewicz, Marek Boiński, Bogdan Kieleczawa, R.Jusis  

W Białowieży na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członko-
wie Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Posie-
dzenie Rady rozpoczęło się minutą ciszy aby uczcić pamięć zmarłego 
dzień wcześniej kol. Zdzisława Świderka wieloletniego członka naszej 
Rady KSE. 
Następnie  już zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawiciele 
poszczególnych Grup przekazali zebranym informacje o bieżącej sytu-
acji w każdej z Grup Energetycznych oraz  w zapleczu. 
Członkowie Rady omówili prawdopodobne scenariusze oraz problemy 
jakie czekają naszych dystrybutorów w związku z koniecznością realizacji 
Unijnej Dyrektywy i wprowadzeniu zgodnie z wymogami URE polityki 
zgodności. 

Przedstawione zostało członkom KSE sprawozdanie ze spotkań 
Zespołu Trójstronnego ds Energetyki oraz z powołania Międzyzwiąz-
kowego Komitetu protestacyjno-strajkowego. 
Zapoznano uczestników posiedzenia z tematami, które poruszane były na 
ostatnim spotkaniu Komisji Krajowej. 
Członkowie Rady KSE przygotowali i omówili tematy, które mają być 
poruszone na najbliższym spotkaniu z Ministrem Energii między innymi 
( Powołanie Związku Pracodawców Energetyki, przywrócenie PUZP 
w Energetyce, wprowadzenie przygotowanego przez nas rozporządze-
nia w sprawie BHP urządzeniach energetycznych, polityka  
energetyczna Polski na najbliższe lata). 

9.04.2019 Negocjacje płacowe w Enea S.A. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie 
polityki płacowej w Enea S.A. 
Spotkanie podzielona na dwa etapy: 
1. Rozliczenie płac za 2018 r. Bez udziału zarządu podsumowano mate-
riał przedstawiony przez stronę pracodawcy. Przedstawiono dane mówiące 
o fluktuacji kadr, średnim zatrudnieniu, płacy zasadniczej i średniej 
płacy w Enea S.A. Analiza tych danych przygotowana przez stronę spo-
łeczną znacząco się różniła się od wniosków strony pracodawców.  
Kolejny rok okazuje się, że porozumienie płacowe nie obowiązuje 
wszystkich Pracowników. Są wybrańcy, którzy są wynagradzani lepiej 
od pozostałych nie mieszczą się w tabelach płac zasadniczych i dostają 
nagrody nie wynikające z ZUZP.  W tym temacie po analizie wynagro-
dzeń za 2017 r.  odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). 
Kontrola, która została zakończona 20 kwietnia 2018 r. stwierdziła, że 
10 umów o pracę jest niezgodnych z zapisami Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy, oraz ,że 25 Pracowników otrzymało indywidualne 
nagrody poza ZUZP. PIP wydała zalecenia w formie wystąpień. Jak 
wynika z w/w dyskusji patologii nie usunięto, a można wnioskować, że 
ma ona większą skalę. 
Poruszono również tematy związane z zapisami ZUZP, systemem komuni-
kacji stron dialogu. Do tych tematów strona pracodawcy ustosunkuje się 
na piśmie i zorganizuje spotkanie. 
2. Negocjacje przyrostu płac w 2019 r. Podsumowano dotychczasowy 
przebieg negocjacji. Prezes P. Olejniczak przedstawił prezentację z kon-
ferencji wynikowej. Ogólnie rzecz biorąc wyniki 2018 są gorsze niż 
2017. Przedstawiono przyczyny takiej sytuacji oraz trendy w 2019 r. Pod-
sumowano wskaźniki inflacji i płac za okres ostatnich 5 lat, oraz progno-
zowaną inflację na 2019 r. Po tym wstępie przedstawiono nam następu-
jące propozycje podwyżek w 2019 r. : -110 zł. -podwyżka płac zasadni-
czych od maja 2019 r.- Spłata pierwszych 4 miesięcy -400 zł.  -
Nagroda na Dzień Energetyka zgodnie z zapisami ZUZP. 
Po przerwie strona związkowa ustosunkowała się do propozycji praco-
dawcy-złożyła żądanie podwyższenia płac zasadniczych od maja 2019 
r. o 950 zł. oraz spłatę braku podwyżek od styczna 2019 r.  Termin 
realizacji naszego żądania określiliśmy na dzień 23.04.2019 r. Po tym 
terminie zaistnieje spór zbiorowy w Enea S.A. Przypomnieliśmy też na-
sze pismo mówiące o premii na Święta Wielkanocne- liczyliśmy na 
Ludzki Odruch w tym temacie.  Przeliczyliśmy się... 
Podczas spotkania omówiono również sytuacje związaną z zawartą Umo-
wą Społeczną a konkretnie z przecinkiem, którego pojawienie się powo-
duje interpretację zainteresowanych, iż nie będą objęci stabilizacją zatrud-
nienia. Rzecz dotyczy kierowników. W podpisanym, a wcześniej już 
parafowanym dokumencie wkradł się błąd wypaczający, a przynajm-
niej pozwalający na odmienną od intencji negocjatorów interpretację. 
W załączniku nr 1 do umowy społecznej w punkcie 1.4 po słowach 
„stanowiska kierownicze w rozumieniu prawa pracy znalazł się przeci-
nek, „który może powodować różne rozumienie tego zapisu. Strony wyda-
ły wspólną interpretację w tym temacie. 
 

10.04.2019 Kolejna rocznica Tragedii Smoleńskiej 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udającą 
się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśnionych do dziś 
okolicznościach  rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym 
prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i wielu wysokich rangą 
urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Wśród pasażerów 
feralnego lotu byli także gorzowianie: Anna Borowska, przedstawicielka 
rodzin katyńskich i jej wnuk Bartosz Borowski. 

 
O godz. 8.41, dokładnie w godzi-
nę Katastrofy Smoleńskiej, na 
cmentarzu komunalnym w Gorzo-
wie Wlkp. rozpoczęły się obchody 
9. rocznicy tej tragedii. Wieńce na 
grobach ofiar katastrofy smoleń-
skiej Marii i Bartosza Borow-
skich złożyły władze państwowe i 
miejskie. Na cmentarzu komunal-
nym obecny był m.in. wojewoda 
lubuski Władysław Dajczak oraz 
prezydent Gorzowa Jacek  
Wójcicki.  
 

Wieczorem w kaplicy katedralnej została odprawiona msza w intencji 
wszystkich ofiar. Liturgii przewodniczył bp. Tadeusz Lityński, a wzięli 
udział między innymi przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, 
Policji,  uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, gorzowianie. 
Msza rozpoczęła się od odczytania wszystkich 96 ofiar katastrofy.   

Po  mszy jej uczestnicy w towarzystwie 9 pocztów sztandarowych  
( w tym 3 z NSZZ Solidarność) przemaszerowali pod Biały Krzyż  
Solidarności. Odśpiewanie hymnu oraz złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy zakończyło rocznicowe obchody w Gorzowie Wlkp.  
 

Liczymy, że za rok 10 rocznicę będziemy już obchodzić w Katedrze, która 
po pożarze z 1 lipca 2017 r. nadal jest remontowana. 

79 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ 

Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem 
Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Poli-
tycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD 
na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium 
ZSRR nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych 
osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, 
Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osa-
dzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy wchodzili 
zarówno oficerowie Wojska Polskiego – w tym pochodzący z rezerwy, 
jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP 
(zgrupowani w obozie w Ostaszkowie).  W liczbie ofiar zawiera się 
wymordowanie ponad 7 tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 
r. przez NKWD i przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupo-
wanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, 
niemających statusu jeńca, zamordowanych na podstawie tej samej 
decyzji Biura Politycznego KC WKP. Polscy jeńcy wojenni w  kwiet-
niu i maju 1940 r. zostali  zamordowani a następnie  pogrzebane w 
zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem,  Miednoje koło 
Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 
tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była przepro-
wadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe 
groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowa-
nym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek wyżej 
wymienionemu terminowi.                                                                
Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami 
klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oce-
ny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu – pionu śledczego 
Instytutu Pamięci Narodo-
wej uznawana za ludobój-
stwo (zbrodnię przeciwko 
ludzkości), w sprawie której 
jest od 30 listopada 2004 
prowadzone śledztwo. Pol-
ska ocena prawna zbrodni 
jest odrzucana przez Rosję. 
Jest to prawdopodobnie 
powodowane obawami, że 
takie uznanie umożliwiłoby 
żądanie odszkodowań dla 
rodzin ofiar, a sprawcy 
zbrodni nie mogliby być 
chronieni przedawnieniem. 
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10.04.2019 Obradował  
Sztab Protestacyjny NSZZ Solidarność 

Członkowie obradującego w Warszawie Krajowego Sztabu Protestacyjno-
Strajkowego NSZZ Solidarność ocenili efekty manifestacji przed 16. 
urzędami wojewódzkimi, które Związek przeprowadził 4 kwietnia. W 
każdym z miast wojewódzkich brało udział od kilkuset do kilku tysięcy 
związkowców z Solidarności, przedstawicieli różnych grup zawodowych, 
w tym głównie pracujących w obszarze finansów publicznych. 
 
W  związku z powrotem strony rządowej do rozmów, NSZZ Solidarność 
pozostając w formule sztabu protestacyjno-strajkowego, będzie konty-
nuować negocjacje. Oprócz dotychczasowych zespołów powołano pod-
zespoły m.in. dot. emerytur i systemu ubezpieczeń społecznych oraz 
Służby Ochrony Kolei. 
 

11-12.04.2019 Obradowała  
KM NSZZ Solidarność Enea 

W Nowej Soli obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidar-
ność Enea (KM).W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście- członkowie 
zarządu: Enea Operator Tadeusz Dachowski, Enea Serwis Piotr  
Bogusławski, -nasz kandydat do Rady Nadzorczej Enea S.A. -Mariusz 
Pliszka, -członek Rady Nadzorczej Enea Serwis Renata Kruber. 
Rozpoczynając obrady zebrani krótką modlitwą uczcili Świętej Pamięci 
Marka Michalczyka. 
Tematyka spotkania: 
1. Protokół z ostatniego zebrania. Po odczytaniu z jedną poprawką przy-
jęto protokół z 17 stycznia 2019 r. z Grodziska Wielkopolskiego.  
2.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację z 
najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania, 
oraz naszą korespondencję z zarządami Spółek GK Enea. 
3.Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. Podsumowano wybory, które 
dzięki naszemu zaangażowaniu udało się zakończyć w pierwszej turze. 
Popierani przez nas Kandydaci uzyskali wymaganą większość głosów. 
Czekamy na powołanie ich do RN Enea S.A. Mariusz Pliszka w imieniu 
wybranych podziękował za poparcie, i zadeklarował wolę dalszej współ-
pracy. 

4.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Podsumowano najważniejsze proble-
my z jakimi borykają się Spółki:-Enea Operator- (Polityka zgodności) – 
Enea Centrum (Tabela płac zasadniczych, nowy regulamin organizacyj-
ny). Enea serwis (termin odpowiedzi na pisma Pracowników), Enea 
Oświetlenie (Regulamin Wyborów do Rady Nadzorczej wymaga zmian), 
Enea Trading (prace nad nowym ZUZP, Umowa Społeczna). 
5.Wspólna Działalność Socjalna  w 2019 r. w GK Enea. (WDS) Omó-
wiono zmiany przyjęte  w preliminarzu WDS, które będą obowiązywały w 
2019 r. 
6. Umowa Społeczna. Przedstawiono przebieg negocjacji, oraz najważ-
niejsze zapisy wynegocjowanej nowej Umowy Społecznej, której uroczy-
ste podpisanie nastąpi 12 kwietnia 2019 r. w Baranowie. 
7.Negocjacje płacowe. Omówiono przebieg negocjacji w Spółkach GK 
Enea. Ustalono strategię działania, która ma doprowadzić do podpisania 
satysfakcjonujących nas porozumień płacowych. 
8.Desygnowanie kandydata do Rady Nadzorczej Enea Operatora 
(RN). Na tą funkcję kandydowały 2 osoby: Krzysztof Gonerski i  
Czesław Kolterman. W tajnych wyborach do RN wybrany został  
Czesław Kolterman.( na zdjęciu  poniżej pierwszy z lewej) 

9.Desygnowanie kandydata do zarządu Enea Operatora. Na tą funkcję 
która upoważni do kandydowania w wyborach do zarządu kandydowały 2 
osoby: Michał Cebula i Tomasz Król. W tajnych wyborach kandydatem 
do wyborów do zarządu  został wybrany Michał Cebula. (poniżej) 

10. Informacja z prac Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) i 
Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność (KSE). Marek Boiński 
i Robert Jusis przekazali informacje z najważniejszych tematów jakimi 
zajmuje się KK i KSE. 
11.Komisja z Zielonej Góry powiększona o nowych członków. Stosow-
ną uchwałą KM zezwoliła na przyjęcie Członków z Wodociągów z Nowej 
Soli. 
12.Sprawy rożne wolne wnioski. Poruszono temat wyborów Społecznej 
Inspekcji Pracy w GK Enea. 
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12.04.2019 Uroczyste podpisanie  
Nowej Umowy Społecznej 

W Baranowie w dawnym Hotelu Edison, którego właścicielem była Enea 
(obecnie Best Western) sfinalizowano długie negocjacje, których celem 
było utrzymanie wysokich standardów zatrudnienie w Grupie  
Kapitałowej Enea. 

Po blisko roku czasami trudnych negocjacji 1 kwietnia 2019 w siedzibie 
Enea S.A. prezesi Spółek bezpośrednio negocjujących zainicjowali 
proces podpisywania Umowy Społecznej. W Baranowie stawiły się  
zarządy oraz przedstawiciele strony społecznej Spółek z GK Enea i  
Uroczyście podpisali Nową Umowę Społeczną.  

Wykaz Spółek objętych Umową:- ENEA S.A.-ENEA Operator Sp. z o.o.
-ENEA Pomiary Sp. z o.o.-ENEA Serwis Sp. z o.o.-ENEA Ciepło Sp. z 
o.o.-ENEA Ciepło Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownia Białystok,-
ENEA Ciepło Serwis Sp. z o.o.,-ENEA Elektrownia Połaniec S.A.,-
ENEA Bioenergia Sp. z o.o. ,-ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.,-
Przedsiębiorstwo. Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,-Miejska Energetyka 
Cieplna Piła Sp. z o.o.,-ENEA Centrum Sp. z o.o.-ENEA Oświetlenie 
Sp. z o.o.,-ENEA Logistyka Sp. z o.o. 

Szczegóły zawartej Umowy będą omawiane na otwartych spotkaniach 
z Pracownikami. Są również dostępne w siedzibach związku.  

 
12.04.2019 Świąteczne spotkanie  

Koła Emerytów i Rencistów. 
Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania się 
„Starych Dobrych Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i Renci-
stów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea 
Gorzów Wlkp. Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia , 
życzenia oraz miła i sympatyczna atmosfera. 

Organizatorzy zadbali o to by nikt ze spotkania nie wyszedł głodny. Zebra-
ni wysłuchali informacji o tym co się dzieje w ich dawnym zakładzie 
pracy, oraz poznali zasady korzystania z ZFŚS w 2019r. Okres świą-
teczny jest okazją do obdarowywania się, więc na spotkaniu nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego zajączka.  
Podziękowania dla organizatorów, za jak zwykle wzorową organizację. 
 

12.04.2019 
 Dywidendy za 

2018 nie będzie?  
 
Rada nadzorcza Enei (RN) 
11 kwietnia 2019 r. podjęła 
uchwałę w sprawie wnio-
sku zarządu spółki odno-
śnie podziału zysku za 
ubiegły rok. Zarząd wnio-
skował przeznaczenie zy-
sku neto, który wyniósł 
727,136 mln zł, w całości na finansowanie inwestycji poprzez zwiększe-
nie kapitału rezerwowego.  
 
Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 
2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.  
W 2018 roku zarząd również zarekomendował przeznaczenie zysku z 2017 
roku na finansowanie inwestycji. 
Ostatnio Enea wypłaciła dywidendę w 2017 roku, przeznaczając z syku za 
2016 rok na ten cel 110,36 mln zł, czyli 0,25 zł akcję.  
 

16.04.2019 Nadzwyczajne posiedzenie  
Zarządu Regionu Gorzów. 

Sytuacja w oświacie była tematem nadzwyczajnego zebrania Zarządu Re-
gionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). W zebraniu uczestniczyli: Lubu-
ski Kurator Oświaty- Ewa Rawa oraz Poseł RP -Jarosław Porwich.  
W tematykę zebrania wprowadził Szef ZRG Waldemar Rusakiewicz.  

                                               J. Porwich       W.Rusakiewicz         E.Rawa 

Pani Kurator zapoznała zebranych z sytuacją strajkową w Wojewódz-
twie Lubuskim. Padało wiele pytań nie tylko ze strony Regionalnej Sekcji 
Oświaty NSZZ Solidarność. Decyzje Krajowych Władz Sekcji Oświaty 
budzą wiele wątpliwości i pytań. Upór obu stron zaistniałego sporu może 
doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji- brak klasyfikacji do 
matur i konieczność powtarzania roku przez uczniów klas matural-
nych. Ostateczny termin klasyfikacji uczniów mija 26 kwietnia 2019 r. 
Zaapelowano do stron sporu o ostudzenie emocji oraz o powrót do stołu 
negocjacyjnego. Tylko w ten sposób można zapobiec eskalacji protestu w 
oświacie.  
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Członkowie ZRG podczas nadzwyczajnego posiedzenia. 

Podkreślono, że problem niskich zarobków nie dotyczy tylko oświaty, ale 
całej sfery budżetowej oraz  Naszego Województwa, które we wszyst-
kich statystykach pod względem zarobków zawsze mieści się na szarym 
końcu w Kraju. 
Omówiono też ustalenia Krajowego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego 
NSZZ Solidarność,  oraz przebieg manifestacji pod Lubuskim Urzę-
dem Wojewódzkim. 
 

17,18,25.04.2019 Otwarte  
spotkania z Pracownikami. 

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na wiedzę dotyczącą szczegółów 
zawartej Nowej Umowy Społecznej oraz negocjacji płacowych, Komi-
sje Wydziałowe NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. organizują otwar-
te spotkania z Pracownikami. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w świe-
tlicy Centrali Oddziału Dystrybucji, a kolejne w Rejonie Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. i  Sulęcin. 

Uczestnicy spotkania w Rejonie Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
Główne tematy spotkań: 
I -NOWA UMOWA SPOŁECZNA. 
Przewodniczący KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów  
-Krzysztof Gonerski przedstawił  najważniejsze zapisy Nowej Umowy 
Społecznej. (Porozumienia wraz z załącznikami ): 
1.Stabilizacja zatrudnienia –  gwarancje zatrudnienia. 
2.Możliwość zmiany stanowiska i miejsca pracy zgodnego z kwalifika-
cjami, z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia.  
3.Możliwość obniżenia wynagrodzeń dla kadry kierowniczej wyższego 
szczebla. 
4.Odprawa w przypadku zerwania gwarancji zatrudnienia.  
5. Odprawa w przypadku renty spowodowanej wypadkiem przy pra-
cy. 
6. Termin wypłaty odprawy za zerwanie gwarancji zatrudnienia. 
7. Okresowa ocena Porozumienia.  
8.Inne uprawnienia wynikające z Porozumienia. 
9.Umowa Społeczna- źródło prawa pracy. o pracę. 

10.Wykaz 14 Spółek objętych Umową:  
11.Wykaz Spółek nie są objętych Umową.  
Na straży przestrzegania w/w Umowy Społecznej (Porozumienia) stoją 
Organizacje związkowe, które ją zawarły. W przypadku indywidual-
nych problemów z realizacją zapisów Umowy, każdy Pracownik będzie 
miał możliwość zwrócenia do organizacji związkowej o ochronę praw-
ną, chyba, że z mocy prawa lub statutu organizacji związkowej, z ta-
kiej ochrony już korzysta jako członek tej organizacji. 
II POLITYKA PŁACOWA W SPÓŁKACH GK ENEA. 
Rozmowy płacowe dotyczące uzgodnienia polityki płacowej w Spółkach 
GK Enea. zrelacjonował K.Gonerski. Niestety kwoty podwyżek zapropo-
nowane przez pracodawców są na żenująco niskim poziomie ,dlatego 
składane są żądania płacowe, które są początkiem sporów zbiorowych o 
charakterze płacowym. Zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbio-
rowych na końcu każdego sporu zbiorowego jest akcja strajkowa. 

Zwrócono uwagę na temat dysproporcji płacowych  pomiędzy Oddzia-
łami Dystrybucji (OD Gorzów na szarym końcu). Średnia płaca nie 
wygląda źle, ale Pracownicy, którzy pobierają mało dodatków mogą o  
niej tylko pomarzyć.  

Uczestnicy spotkania w Rejonie Dystrybucji Sulęcin. 

Szkoda, że mimo wcześniejszych zapewnień na spotkanie nie przybył 
żaden z  członków zarządu Enea Operatora. Tylko podczas bezpośred-
nich spotkań z Pracownikami można poznać nastroje w kierowanej 
przez siebie Spółce. Podczas  spotkań dało się odczuć dużą determinacje 
w walce o godziwe podwyżki.   

23.04.2019 Rokowania w  
sporze płacowym w Operatorze. 

W Poznaniu odbyły się rokowania w zaistniałym  12 kwietnia 2019 r. 
sporze zbiorowych w Enea Operatorze. (EO). 
Strona pracodawcy poinformowała, że zgodnie z prawem pracy o zaist-
niałym sporze zbiorowym poinformowała Państwową Inspekcję Pracy 
w Poznaniu.  Na rokowania oprócz chorego vice prezesa Mirkowskiego 
stawił się cały zarząd EO. Prezes EO Andrzej Kojro rozpoczynając 
rokowania przedstawił aktualną sytuację Spółki- zdaniem zarządu naj-
gorszą od wielu lat. Zaapelował o uwzględnienie tego faktu  w trakcje 
negocjacji. Strona związkowa poprosiła o uszczegółowienie informacji 
dotyczących zatrudnienia w EO. Po ich otrzymaniu strona związkowa 
skomentowała niepokojący fakt- średnia płaca zasadnicza rok do roku 
uległa zmniejszeniu. Strona pracodawcy przedstawiła powody, które 
wpłynęły na jej zmniejszenie. Następnie poprosiliśmy o przedstawienie 
propozycji podwyżek przez pracodawcę. Po wielu namowach przedsta-
wiono ją nam – średnia podwyżka płacy zasadniczej od maja 2019 r.- 
145 zł. (w tym 100 zł. obligatoryjnie). 
Po przerwie strona społeczna ustosunkował się do tej propozycji i zapro-
ponowała podwyżkę płacy zasadniczej o 750 zł od stycznia 2019 r. 
Następnych postąpień nie było -strona pracodawcy pozostała przy  swo-
jej propozycji -145 zł. 

 
Strony sporu spisały protokół z rokowań w prowadzonym sporze zbio-
rowym. Osobno negocjowano termin kolejnych rokowań Strona spo-
łeczna zaproponowała trzy kwietniowe terminy, strona pracodawcy zapro-
ponowała 10 maja 2019 r. Po negocjacjach uzgodniono, że kolejna tura 
rokowań odbędzie się 6 maja 2019 r. 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Inne tematy poruszane podczas spotkania stron dialogu społecznego w EO: 
-Regulamin Pracy. Kolejne podejście do uzgodnienia tego dokumentu nie zakoń-
czyło się konsensusem. Tematami zapalnymi  dalej są kwestie związane z czasem 
pracy dla Elektromonterów Pogotowi Energetycznych i kwestia inwigilacji 
związków zawodowych (kontrola poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych). 
- Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej. Po krótkich negocjacjach 
ustalono kwoty ekwiwalentu na 2019 r. w  trzech grupach: I-12 zł, II-23 zł. , III
- 46 zł.  

 26.04.2019 O przyszłości i płacach w Enea Logistyka 

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka (EL). Na 
zasadach telekonferencji w spotkaniu uczestniczyli Pracownicy Oddziału Gorzów 
Wlkp. i Kozienice.  
Przedstawiciele NSZZ Solidarność odnieśli się do przedstawionego rozliczenia 
płacowego  za rok 2018 , i poprosili o wyjaśnienia dotyczące podstaw prawnych 
wypłaty dodatków: funkcyjnego, specjalnego, wózkowego, oraz dokładnego 
rozliczenia nagrody na Święta Bożego Narodzenia (która według przedstawione-
go rozliczenia została zrealizowana poprzez skonsumowanie funduszu 1%). Dodat-
kowo poprosiliśmy o przedstawienie dokładnych danych dotyczących: średniej 
płacy, średniej płacy zasadniczej i zatrudnienia za 2018 r.  
Zarząd nie był przygotowany do dyskusji nad rozliczeniem roku 2018 r. Poinformo-
wano nas tylko o stracie Spółki za 2018 r. Oraz o pomysłach na obniżenie kosztów 
oraz zwiększenie przychodów. Zarząd intensywnie pracuje nad  3 wariantami, doty-
czącymi przyszłości spółki. W każdym z nich priorytetem jest zachowanie miejsc 
pracy . Dyskutowano również o polityce zgodności w Operatorze i ewentualnym jej 
wpływie na EL. 
Strona związkowa złożyła propozycję podwyższenia średniej płacy o 
950 zł. i oczekiwała ustosunkowania się do niej strony pracodawcy. Zarząd 
nie przedstawił swojej propozycji.  
Po przerwie strona związkowa złożyła żądanie podwyższenia średniej 
płacy zasadniczej o 750 zł. od stycznia 2019 r. Termin realizacji żąda-
nia wyznaczono na 6 maja 2019 r. W przypadku braku realizacji żądania 
w wyznaczonym terminie w Enea Logistyka zaistnieje spór zbiorowy. 

28.04.2019 Zmarł  
Karol Modzelewski 

Zmarł prof. Karol Modzelewski, uro-
dzony w 1937 roku w Moskwie, był 
historykiem i prof. nauk humanistycz-
nych, dysydentem i więźniem politycz-
nym. Człowiek wielce zasłużony i zaan-
gażowany w historię “Solidarności”. W 
2016 roku  odebrał tytuł Civitate Wra-
tislaviensi Donatus. Był delegatem na I 
Krajowy Zjazd Związku w 1981 r. w 
Gdańsku Oliwie. 
W 1964 roku był autorem, wraz z Jac-
kiem Kuroniem "Listu otwartego do 
partii" krytykującego PZPR za odejście 

od ideałów socjalizmu. Był też jednym z inicjatorów protestów studenc-
kich w 1968 roku. Od listopada 1980 do kwietnia 1981 pierwszy rzecz-
nik prasowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, autor pomysłu przyjęcia przez związek nazwy „Solidarność”. 
Kilkakrotnie więziony i internowany ze względów politycznych w czasach PRL, 
osadzony łącznie przez osiem i pół roku. 
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1992–1994) i Uniwersytetu Warszawskiego 
(od 1994), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w latach 2007–2010 wice-
prezes PAN. W 2007 laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za mono-
grafię Barbarzyńska Europa (2004), w której podjął kwestię powstawania tożsamo-
ści europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich. Autor wyróżnionej 
Nagrodą Literacką „Nike” autobiografii Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania 
poobijanego jeźdźca (2013), w której rozliczał się ze swojej działalności ideowej i 
politycznej począwszy od lat 50., a także krytykował sposób przeprowadzenia trans-
formacji ustrojowej w Polsce, wskazując na negatywne skutki transformacji związa-
ne z dominacją modelu neoliberalnego. 
Po 1989 roku prowadził szeroką pracę naukową, był autorem licznych, nagradza-
nych publikacji, profesorem uniwersytetów warszawskiego i wrocławskiego, człon-
kiem Polskiej Akademii Nauk. Sprawował mandat senatora Sejmu I Kadencji, 
współtworzył Solidarność Pracy, potem Unię Pracy.  

29.04.2019 Negocjacje płacowe w Enea Centrum 
Po ponad dwumiesięcznej przerwie kontynuowano negocjacje, których celem 
jest ustalenie zasad polityki płacowej w Enea Centrum w 2019 r. Niestety strona 
pracodawcy nie przesłała danych, o które prosiła strona związkowa na spotkaniu 12 
lutego 2019 r.: procentowy podział części uznaniowej w rozbiciu na komórki 
organizacyjne,-średnia płaca,-średnia płaca zasadnicza,-indywidualne przesze-
regowania nie wynikające z porozumienia płacowego (źródło ich pochodzenia),
-rozliczenie 1% funduszu nagród, -rozliczenie nagrody na Święta Bożego  
Narodzenia (źródło jej sfinansowania). Na spotkaniu zaprezentowano wyliczenia 
dotykające w/w materii, które znacząco różnią się od  tych, które przedstawio-

no  rozliczając 2017 r. Strona związkowa otrzyma dzisiejszy materiał i ustosun-
kuje się do niego. Po dłuższej dyskusji, okazało się, że strona pracodawcy sama 
interpretuje zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczące 1 % 
funduszu motywacyjnego !!! Do tego tematu oraz do rozliczenia  roku 2018 r. 
strony jeszcze powrócą. 

Strona społeczna, mając na uwadze koniec kwietnia, mimo braku wiarygodnego 
rozliczenia roku 2018 r. rozpoczęła negocjacje płacowe w Enea Centrum. Złoży-
liśmy propozycję podwyższenia płacy zasadniczej od stycznia 2019 r. o 950 zł. 
W odpowiedzi  jedyny obecny na spotkaniu członek zarządu Dariusz Szymczak 
( na zdjęciu powyżej –pierwszy z prawej) przedstawił stanowisko całego zarządu w 
temacie podwyżek płac: zero podwyżek -uzasadnienie niepewna przyszłość EC 
związana z decyzjami Urzędu Regulacji Energetyki (polityka zgodności w kluczo-
wej spółce- Enea Operatorze).  Decyzje dotyczące tej tematyki zagrażają nie tylko 
spółce Enea Centrum, ale całej Grupie Kapitałowej. 
Po przerwie strona związkowa złożyła pisemne żądanie podwyższenia płacy za-
sadniczej od stycznia 2019 r. o 750 zł. Termin realizacji żądania wyznaczono na 
6 maja 2019 r. Po tym terminie w EC zaistnieje spór zbiorowy o charakterze  
płacowym. 
Strony uzgodniły termin ewentualnych rokowań płacowych (w przypadku niespeł-
nienia żądania) na 17 maja 2019 r. 
Po zakończeniu spotkania płacowego, odbyło się trzecie spotkanie zespołu ds. 
tabeli płac zasadniczych. Obowiązującą tabelą w EC jest tabela z 2012 r. Propo-
zycja NSZZ Solidarność przyjęcia tabeli płac z Enea S.A. nie została przyjęta 
( poinformowano nas , że generowałaby zbyt duże koszty, oraz nie uwzględniałaby 
specyfiki Spółki). Kolejna nasza propozycja -przyjęcie uzgodnionej tabeli z 2014 
r. również nie znalazła zrozumienia. Na następne spotkanie zespołu (17 maja 2019 
r.) strona pracodawcy przygotuje nową propozycję bazującą na ustaleniach  
poprzedniego zespołu 

Wiersz Henryka 
 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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Zapaść  
 

  Dokąd taki kraj też zmierza, 
  Gdzie prorocy nowi rodzą, 
  I promuje się szalbierza, 
  Co dla kraju tacy szkodzą. 
 
  W chwale glorii gdzie miernota, 
  I za sznurki pociągają, 
  Tam rozwija się ciemnota, 
  Bo interes w tym tam mają.  
 
  I gdzie już miernota truje, 
  A interes w tym jest kmiota, 
  Spokój w koło tam rujnuje, 
  Byle jego chata złota. 
   
  Tam gdzie mącą niestrudzenie, 
  Takie jest też tam działanie, 
  Będzie chore pokolenie, 
  I powszechne rozpasanie. 

Prawych ludzi gdy nie ceni, 
  Nieudacznik błyszczeć będzie, 
  Nic na dobre tam nie zmieni, 
  I to w każdym tam urzędzie. 
  
 Wtedy ludzie się posępni, 
  Bo jak ciągle w lewo biorą, 
  Też w poglądach niedostępni, 
  Więc codzienność mają chorą. 
 
  Dziś nie grozi koniec świata,  
  Chyba jakoś przeżyjemy, 
  Może przyjdą tłuste lata, 
  Wtedy też się uśmiechniemy. 
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Sex telefon 
-Halo tu sex telefon, spełnię twoje najskrytsze  marzenia. 
-Halina, to ja, kup chleb do domu. 
 

Koniec lat 90-tych –Brygada do zadań specjalnych w RD Dębno 

Lata 60-te  Tramwaj 3 na ul. Grobla 

 

-7,64 zł. wartość akcji Enea  30.04.2019 r. godz.14,14  

-5,9 % stopa bezrobocia w Polsce w marcu 2019 r.  
                   (liczba bezrobotnych wyniosła 984, 7 tys.) 

-8 tys. wyroków śmierci wydano w Polsce w latach 1944-56.  
          Dziś żyje jeszcze 50 prokuratorów i sędziów, którzy  
           mają krew na rękach. 

-3091 zł. kwota wolna od podatku w Polsce w 2019 r. 
-30 451 zł. kwota wolna od podatku w Polsce w 2019 r. dla posłów. 
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