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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.07.2019 Koniec sporu płacowego  w Enea S.A. 

Efektem manifestacji przed Enea S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r. 
(zdjęcie powyżej) była propozycja spotkania się przed 16 lipca 2019 r. 
(wizyta mediatora z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ). 
Spotkanie takie odbyło się 1 lipca 2019 r. w siedzibie Enea S.A. 
Zarząd Enea S.A. reprezentowany był przez prez. Zbigniewa Piętkę 
( później dołączył prezes Mirosław Kowalik ). 

Na wstępie  podsumowano stanowiska stron zawarte we wcześniejszych 
rokowaniach. Następnie rozpoczęły się negocjacje. Po 6 godzinach nego-
cjacji i daleko idących ustępstwach strony społecznej wydawało się,że 
doszło do zawarcia porozumienia płacowego kończącego spór zbioro-
wy w Enea S.A. –(do płacy zasadniczej 300 zł na etat obligatoryjnie od 
sierpnia 2019 r., oraz 1000 zł. brutto  jednorazowo wypłacone z razem 
z wypłatą za m-c czerwiec ) 
Kiedy już były  uzgodnione i wydrukowane trzy dokumenty tj. protokół 
ze spotkania, porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy, porozu-
mienie dotyczące waloryzacji tabeli płac zasadniczych, okazało się, że 
zarząd nie jest upoważniony do podpisania uzgodnionych dokumen-
tów. 
Przez prez. Z. Piętkę został podpisany protokół ze spotkania, ale zabrakło 
już jego podpisu pod pozostałymi dokumentami. Prezes Kowalik który 
dołączył do negocjacji po godzinie 17 oświadczył, że tak wynegocjo-
wane porozumienie przekracza możliwości finansowe spółki ENEA 
SA.  Jak podkreślił zarząd Enea S.A. ma świadomość próby powiele-
nia przez stronę społeczną tego porozumienia w pozostałych spółkach, 
a nie wszystkie Spółki będą w stanie zrealizować tak wysokie podwyż-
ki.  
Strona społeczna podpisała wszystkie dokumenty.  Z. Piętka przedło-
ży je w dniu jutrzejszym na zarządzie Spółki Enea. Jeżeli będzie ak-
ceptacja zarządu dokumenty zostaną podpisane i odesłane stronie 
społecznej. 

2.07.2019 Informacja  po spotkaniu zarządu Enea S.A. 
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję, że na dzisiejszym posie-
dzeniu Zarządu ENEA S.A.,  POROZUMIENIE KOŃCZĄCE SPÓR 
ZBIOROWY zostało podpisane przez 3 Członków Zarzą-

du.  Waloryzacja tabeli płac zasadniczych będzie tematem rozmów i kon-
sultacji w terminie późniejszym, zgodnie z harmonogramem prac nad 
ZUZP. Pod porozumieniem podpisał się cały zarząd Enea S.A. czyli. Mi-
rosław Kowalik, Zbigniew Piętka, Piotr Adamczak,                         
Jarosław Ołowski.                                                                                                           
Najważniejsze zapisy porozumienia:                                                       
1. Wzrost płacy zasadniczej od sierpnia 2019 r. o 300 zł. 
(obligatoryjnie)                                                                                           
2. Jednorazowa nagroda tak zwana urlopowa wypłacona zostanie 
razem z wynagrodzeniem za czerwiec 2019- 1000 zł.                 
3.Uprawnieni do podwyżki i nagrody urlopowej są wszyscy Pracowni-
cy będący w zatrudnieniu na dzień zawarcia porozumienia.                
4. Z przeszeregowań płac zasadniczych wyłączone są osoby, które 
osiągnęły już maksymalną kwotę w swojej kategorii zaszeregowania, 
kwota podwyżki może być mniejsza w przypadku osiągnięcia maksy-
malnej płacy z kategorii zaszeregowania. Powstałe w ten sposób środ-
ki zostaną przeznaczone na wyrównywanie dysproporcji płacowych. 
Do końca września 2019 pracodawca rozliczy się z wydatkowania 
tych środków.                                                                                      
Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ 
Solidarność. 

1.07.2012 Druga rocznica pożaru Katedry.  

2 lipca 2017 Gorzów Wlkp. obchodził 760 rocznicę nadania praw 
miejskich. Władze miasta by godnie uczcić okrągłą  rocznicę zaplanowa-
ły wiele atrakcji. Dni Gorzowa 2017 rozpoczęły się 30 czerwca i miały 
trwać do 2 lipca. 2017 r. W wigilię święta 1 lipca 2017 r. trwały  rocznico-
we obchody.  O godz. 18 zauważono dym na 40 metrowej wieży  
Katedralnej. Przerwano mszę świętą , która w tym czasie odbywała się w 
świątyni i przystąpiono do akcji gaszenia pożaru. Dni Gorzowa 2017 rów-
nież przerwano, wszyscy skupili się na ratowaniu Katedry. Walka z poża-
rem trwała całą noc, a rano dogaszano jeszcze pojedyncze zarzewia 
ognia. W akcji ratowniczej uczestniczyło 200 strażaków i 55 wozów. 
Gorzowianie spontanicznie uczestniczyli w wynoszeniu z zalanej Katedry 
jej wyposażenia. Nazajutrz tj. 2 lipca 2017 r. na scenie na, której miały 
wystąpić gwiazdy uczestniczące w obchodach urodzin miasta odbyła się 
polowa msza święta w intencji wszystkich służb oraz mieszkańców, któ-
rzy ratowali Katedrę. Liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji Zielo-
nogórsko-Gorzowskiej  bp. Tadeusz Lityński a uczestniczyli w niej licz-
nie przybyli mieszkańcy miasta. 

Wieża została poważnie uszkodzona i po zakończeniu akcji ratowni-
czej ze względów bezpieczeństwa zdjęto z niej górną kopułę.  
Wieża Katedralna i cała Katedra wymaga kosztownego remontu. Wiele 
instytucji zbierało i zbiera fundusze na ten cel. Jest szansa, że pod koniec 
tego roku Katedra zostanie otwarta.  
Cały czas rozprowadzane są cegiełki na remont Katedry. Zachęcamy 
wszystkich do ich kupna. 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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1.07.2019 Kolejne zniżki dla Członków Solidarności 
Od lipca 2019 r. Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 % zniżki 
na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzięki programowi "Klub PZU Po-
moc dla NSZZ Solidarność".  

Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodni-
czący KK NSZZ "S", Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Kru-
piński, prezes Banku Pekao S. A. Warunkiem przystąpienia do Klubu 
PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostęp-
nego na stronie:  
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc . 
 Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 
10 % zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wy-
pełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, 
a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubez-
pieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent spraw-
dzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki. 
O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym 
okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako 
ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki 
minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna 
zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia. 
Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, 
NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obo-
wiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, 
NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycz-
nych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Ro-
werzysta. 

Dodatkową ofertę  dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarność 
przygotował także Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, 
jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pe-
kao SA. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płat-
niczego, obsługę karty debetowej, czy wypłaty z obcych bankomatów 
przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę. Bank Pekao S.A. 
przygotował także ofertę specjalną dla organizacji działających w  
ramach NSZZ Solidarność.  
Są to już kolejne ulgi dla Członków NSZZ Solidarność. 
Od 2018 r. na stacjach LOTOSU możemy liczyć na zniżki. 
 Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują rabaty – od 
kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr paliwa standardowego 
(Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a 
także 10% zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i 
płynów do spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na usługi myjni. Do każdego 
zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę navigator wg 
uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na szereg 
produktów przemysłowych. 

4.07.2019 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary 
W Poznaniu po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy na temat 
polityki płacowej Enea Pomiary w 2019 r. Niestety, propozycja Zarządu 
podwyższenia płac nie spotkała się z aplauzem ze strony obecnych na 
sali przedstawicieli związków zawodowych. Oferta była na tyle niezado-
walająca, że Strona Społeczna złożyła żądanie płacowe. Jeśli nie zosta-
nie spełnione do 11 lipca 2019 roku wtedy w spółce Enea Pomiary bę-
dziemy mieli spór zbiorowy na tle płacowym. 
Pozostałymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu było Porozumienie 
o stosowaniu ZUZP Enea w Enea Pomiary sp. z. o.o. oraz projekt no-
wego Regulaminu Premiowania Zadaniowego pracowników. 
Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea w spółce zostało podpisane 
przez wszystkie uprawnione strony i zostanie skierowane do Państwowej 
Inspekcji Pracy celem rejestracji. 
Co do projektu nowego Regulaminu Premiowania celem jego dalszego 
procedowania postanowiono powołać zespół, którego członkowie zosta-
ną wytypowani przez Zarząd spółki oraz działające w niej związki 
zawodowe. 

4.07.2019 Pracownicy Enea Logistyka wybrali  
swojego członka Rady Nadzorczej. 

W Enea Logistyka Pracownicy wybierali swojego przedstawiciela do 
Rady Nadzorczej.  
Pierwsza tura wyborów odbyła się 27 czerwca 2019 r. Na ogólną liczbę 
uprawnionych 151 osób w wyborach wzięło udział 129 Pracowników 
Liczba głosów ważnych -121, liczba głosów nieważnych-1. Poszczególni 
kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 
1. Anna Dolska- 37  głosów.  
2.Hanna Duszak -38 głosów.  
3. Sławomir Nowak -39 głosów.  
4. Robert Wrzosek-14 głosów.  
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 % 
ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów, która odbyła się 4 lipca 
2019 r.  przeszło dwóch kandydatów w największą liczbą głosów- 

Hanna Duszak i Sławomir Nowak  
Wyniki drugiej tury wyborów:  
Na ogólną liczbę uprawnionych 151 osób w 
wyborach wzięło udział 133 Pracowników. 
Liczba głosów ważnych -131, liczba głosów 
nieważnych-2. Poszczególni kandydaci uzyskali 
następującą ilość głosów: 
1. Hanna Duszak - 68 głosów (na zdjęciu obok) 
2.  Sławomir Nowak- 63 głosy. 
Członkiem Rady Nadzorczej Enea Logistyka 
została wybrana Hanna Duszak. 
GRATULUJEMY  
 

 

5.07.2019 Mediacje w Enea Centrum 
W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o cha-
rakterze płacowym w Enea Centrum (EC) 

Od lewej S. Jankiewicz i O. Wiśniewski 

Po zakończeniu etapu rokowań i spisaniu protokołu rozbieżności, zgodnie 
z ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do kolejnego 
etapu czyli mediacji. Liczyliśmy na to, że podpisanie porozumienia płaco-
wego w Enea S.A. doprowadzi do konstruktywnych rozmów, zawarcia 
porozumienia płacowego i zakończenia sporu zbiorowego w EC. Niestety 
przeliczyliśmy się. Zarząd EC reprezentowany przez prezesa Sławomi-
ra Jankiewicza rozpoczynając spotkanie skupił się na umowie z mediato-
rem oraz kosztach mediacji, które strony mają wspólnie ponieść. Przybyły 
na spotkanie mediator z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Olaf Wiśniewski wręczył stronom sporu zbiorowego projekt 
umowy, która ma zostać podpisana 8 lipca 2019 r. Zarząd EC nie przed-
stawił żadnej nowej propozycji płacowej, za to skupił się na procedu-
rach mediacyjnych, nieobecnych organizacjach związkowych i trudnej 
sytuacji Spółki. Strona społeczna wyraziła gotowość do końcowych ne-
gocjacji i ewentualnego podpisania porozumienia płacowego kończące-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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go spór zbiorowy. Niestety pracodawca nie był gotowy na taką ewentual-
ność. Korzystając o obecności mediatora przedstawiliśmy mu, krótką 
historię powstania Centrum Usług Wspólnych  (CUW) oraz protesty 
jakie temu towarzyszyły. „Nikt na niczym nie straci” tak pracodawca 
zapewniał Pracowników, których na siłę przeniesiono ze Spółek GK 
Enea do EC. Niestety to co obecnie się dzieje jest kolejnym przykładem 
jak oszukano Pracowników. Na zakończenie tej części spotkania, wspól-
nie z mediatorem sporządzono protokół i ustalono termin kolejnych me-
diacji -12 lipca 2019 r.  
Strona społeczna wniosła na obrady temat związany z odpowiedzią na 
ich wystąpienia, a dotyczącą indywidualnych podwyżek w 2019 r. 
przyznanych mimo toczącego się sporu płacowego.  Strona pracodawcy 
już bez mediatora próbowała uzasadnić podwyżki przyznane 99 oso-
bom (średnia podwyżka wyniosła 490 zł.). Uzasadnienie -awanse i 
zwiększenie zakresów obowiązków.  Fakt ten mocno zbulwersował zde-
cydowaną większość Pracowników EC, którzy za pośrednictwem 
związków zawodowych przekazali swoje oburzenie zaistniałą sytuacją. 
Strona związkowa przytoczyła kilka maili w tym temacie jaki do nas wpły-
nęły. Bardzo wielu Pracownikom zwiększono zakresy obowiązków, nie 
dając ani złotówki. Pojawiła się też kwestia ewentualności przekrocze-
nia maksymalnej stawki z kategorii zaszeregowania. Dodatkowo 
przedstawiciele NSZZ Solidarność podkreślili, że w swym wystąpieniu 
prosili też o podanie kwot minimalnych i maksymalnych przyznanych 
podwyżek, a nie tylko średnich. Nerwowa wymiana zdań nie spowodo-
wała zmiany przekonania strony pracodawcy o swojej nieomylności. 
„Przecież nic takiego się nie stało i nie ma w tym nic niestosownego”… 
W drugiej części spotkania strona pracodawcy przedstawiła też, Regula-
min Premiowania, który zamierza po konsultacjach wprowadzić w 
EC. W tej części spotkania ze strony pracodawcy wzięli udział:-Anna 
Kowalik - Dyrektor Departamentu Wsparcia HR,-Tomasz Czech – 
Dyrektor Departamentu Bezpośredniej Obsługi Klienta,-Katarzyna 
Wyzujak - Dyrektor Pionu Obsługi Klientów,-
Aleksandra Kilanowska - Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych. 
Podczas spotkania uzasadniano nam konieczność wprowadzenia tego 
regulaminu. Na realizację nagród, które miałby być wypłacane na podsta-
wie tego regulamin środki ma przekazywać Enea SA. Strona społeczna 
oświadczyła, iż jest w fazie konsultacji z pracownikami przesłanego 
materiału a ponadto uważa za zasadne stosowanie jednakowego sposo-
bu nagradzania dla wszystkich pracowników, a już szczególnie w ob-
rębie jednego pionu jak np. pion obsługi klientów. 
 

7.07.2019 Polowa Msza Święta w OW Bledzew 

Katolickie Stowarzyszenie Energetyków „Nazaret” Oddział Terenowy 
w Gorzowie Wlkp.  na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Bledzewie 
zorganizowało Mszę Świętą.  Liturgię w intencji Pracowników i Eme-
rytów odprawił Duszpasterz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław 
Zagozda. Po Mszy organizatorzy przygotowali poczęstunek-kawa, herba-
ta, ciasto. Pogoda w tym roku jak na środek lata zaskoczyła nas tempera-
turą 18 * C.  Z racji obecności byłych i obecnych Pracowników, można 
było powspominać „stare dobre czasy” oraz wymienić poglądy na te-
maty nie tylko energetyczne. Wspomnienia dotyczyły głównie tego z 
czym nam zawsze będzie kojarzył OW Bledzew-wspólne rodzinne wyjaz-
dy integracyjne. Organizatorom serdecznie dziękujemy za wzorową 
organizację oraz kontynuowanie długoletniej tradycji Polowych Mszy 
Świętych w OW Bledzew. 

2019.07.08 Mediacje bez mediatora-koniec sporu 
płacowego w Operatorze. 

Po precedensie jakim było podpisanie 1 lipca 2019 r.  porozumienia pła-
cowego w Enea S.A. ( efekt manifestacji przed siedzibą Enea SA -
26.06.2019) również w Enea Operatorze podjęto kolejną próbę zawarcia 
porozumienia płacowego, kończącego spór zbiorowy, bez konieczności 
angażowania  i ponoszenia kosztów mediatora  z Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej. 

Od lewej: T. Dachowski, A. Kojro, M. Szymankiewicz, K. Jarzębińska 

Po prawie czterech godzinach negocjacji udało się zakończyć spór zbio-
rowy i podpisać porozumienie płacowe  bardzo podobne do tego za-
wartego w  Enea S.A. 
1.Obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od sierpnia 2019 o 300zł. 
2. Premia wakacyjna -1000 zł. płatna 15 lipca 2019 r. 
3. Waloryzacja tabeli płac zasadniczych o 2 %. 
4.Na wniosek bezpośredniego przełożonego po uzgodnieniu ze związ-
kami zawodowymi można nie przyznać podwyżki lub przyznać ją w 
mniejszej wysokości niż 300 zł. Zaoszczędzone w ten sposób środki 
pozostaną do dyspozycji tej komórki organizacyjnej.  
Strony dialogu społecznego w Operatorze podpisały następujące dokumen-
ty: protokół z rokowań prowadzonych w trybie sporu zbiorowego, porozu-
mienie płacowe kończące spór zbiorowy, uzgodnienie ws. podstawy tabeli 
płac obowiązującej od 01.08.2019 
Wszystkie te dokumenty dostępne są w siedzibach NSZZ Solidarność. 

9.07.2019 Porozumienie placowe w  
Enea Oświetlenie. 

W Enea Oświetlenie kontynuowano negocjacje płacowe. 
 Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli: 
Mariusz Kądziołka - Prezes Zarządu 
Adrian Moliński - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych  
Prezes M. Kądziołka  rozpoczął od prezentacji zawierającej propozycję 
zmian do tabeli płac oraz taryfikatora kwalifikacyjnego. 
Po krótkiej dyskusji przeszliśmy do negocjacji płacowych. Materiał z pro-
pozycjami Zarządu zostanie do nas przesłany w terminie późniejszym i 
wówczas się do niego odniesiemy. 
Po kilku przerwach i niełatwych negocjacjach dla obu stron, podpisano 
porozumienie płacowe na poziomie 250 zł. obligatoryjnie dla każdego 
zatrudnionego od 1 lipca do płacy zasadniczej oraz 1000zł brutto na-
grody jednorazowej. 
Argumenty strony pracodawcy: 
1.Spółka nie może sobie pozwolić na tzw. efekt ciągniony który dawałby 
konsekwencje w przyszłym roku. Dlatego jest zgoda Zarządu na to, aby 
podwyżka była od lipca, jednak mniejsza niż w ESA i EO. Efekt finanso-
wy w bieżącym roku będzie w związku z tym taki sam dla pracowników 
jak w EO czy ESA. 
2.Jako jedyna spółka GK Enea Oświetlenie nie czerpie żadnych przycho-
dów z wewnątrz GK. 
3.Zysk spółki uzależniony jest od przychodów z umów wynegocjowanych 
z gminami i miastami, 
4.Negocjacje tych umów od jakiegoś czasu idą w kierunku obniżania, a nie 
podwyższania tych kwot. 
5.W spółce występuje stała 5% premia która zwiększa automatycznie wy-
negocjowaną podwyżkę. 
 

10.07.2019 Porozumienie płacowe w Enea Serwis. 
Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej 
również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej 
w 2019 r.  w tej Spółce. 

Zarząd Spółki  podczas negocjacji reprezentowali:-Sławomir Bielecki - 

Prezes Zarządu, -Piotr Bogusławski - Wiceprezes ds. Pracowniczych, 
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Sławomir Szczot - Wiceprezes ds. Rozwoju.                                    
Spotkanie rozpoczął prezes S.Bielecki przedstawiając sytuację spółki. 
Nawiązując do już zawartych w innych spółkach GK Enea porozumień 
płacowych zaproponował podobne warunki zastrzegając jednak duży 
margines kwoty uznaniowej, sięgający 50% całej kwoty proponowa-
nej średniej podwyżki płacy zasadniczej w Spółce.                                   
Propozycja nie znalazła akceptacji Strony Społecznej, dla której jednym 
z głównych celów jest wyrównanie płac pracowników Enea Serwis do 
poziomu Enea Operator (dla podobnych stanowisk pracy). Jedna 
z propozycji Zarządu polegała na przesunięciu podwyżki w czasie, co 
najmniej do września 2019 roku. Ta propozycja także nie znalazła akcep-
tacji Strony Społecznej.                                                                            
Kilkukrotne przerwy doprowadziły do uzgodnień bardzo podobnych 
do zawartych w Enea S.A. i Operatorze. Podpisano porozumienie płaco-
we mówiące o obligatoryjnym podwyższeniu płacy zasadniczej 
w Spółce o 300 zł. od sierpnia 2019 r. oraz o wypłacie jednorazowej 
nagrody w wysokości 1000 zł  do 17 lipca 2019 roku. W uzasadnionych 
przypadkach strona pracodawcy może nie przyznać podwyżki -
wymagać to będzie uzgodnień ze stroną społeczną. 

11.07.2019 Porozumienie płacowe w Enea Trading. 
W Poznaniu doszło do spotkania z Zarządem Enea Trading, głownum 
celem spotkania było zawarcie porozumienia płacowego. Spotkanie odby-
ło się  w trybie "przedmediacyjnym". Tym razem brak mediatora nie prze-
szkodził w zawarciu Porozumienia kończącego spór zbiorowy w tej 
ważnej spółce GK Enea. 
Zarząd reprezentowany był przez:- Dawida Klimczaka, Prezesa Zarzą-
du, Rafała Domaszewskiego, Członka Zarządu ds. Handlowych. 
W trakcie negocjacji uzgodniono podwyżkę płacy zasadniczej średnio 
300 zł /etat od miesiąca sierpnia 2019 roku, przy czym przyjęto kryte-
ria:- dla pracowników posiadających płacę zasadniczą do 6 000 zł 
podwyżka wyniesie 360 zł,  dla pracowników posiadających płacę 
zasadniczą od 6 001 zł do 10 000 zł podwyżka wyniesie 310 zł, 
-dla pracowników posiadających płacę zasadniczą powyżej 10 000 
zł podwyżka wyniesie 155 zł. 
Ponadto Pracodawca jeszcze w lipcu 2019 roku wszystkim pracowni-
kom spółki wypłaci jednorazową nagrodę w wysokości 1 000 zł.  
Powyższe kończy spór zbiorowy na tle płacowym w Enea Tra-
ding sp. z o.o. 
Ponadto uzgodniono zmiany w umowie Pracowniczym Programie Eme-
rytalnym dla pracowników spółki analogiczne jak wprowadzone niedaw-
no dla spółek objętych ZUZP Enea oraz Enea Operator i Enea Oświetle-
nie, polegające na zwiększeniu części składki inwestowanej kosztem 
części składki przeznaczanej na ubezpieczenie. 

11.07.2018 Rzeź Wołyńska 76 rocznica.  

Rocznica, która była zapomniana, od kilku lat coraz mocniej przebija 
się do świadomości Polaków. 11 lipca to dzień, w którym upamiętniane 
są ofiary brutalnych mordów dokonanych na polskich mieszkańcach 
terenów dawnych Kresów Rzeczypospolitej.  
Krwawa niedziela - taką nazwą określa się 11 lipca 1943 roku. Tego dnia 
rozpoczęła się masowa akcja przeciwko ludności polskiej przeprowadzona 
przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu, określana mianem 
rzezi wołyńskiej. Tylko tego dnia zaatakowano Polaków z około 100 
miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.  
Rzeź wołyńska 
Szacuje się w rozpoczętej w 1943 roku, a trwającej miejscami do 1944 
roku akcji, zginęło ponad 100 tys. Polaków zamieszkujących te tereny. 
Ukraińcy mówią o 10-12, a nawet 20 tysiącach swoich ofiar, jednak 

część z nich została zamordowana przez nacjonalistów za pomoc Pola-
kom. Celem akcji było zmuszenie do ucieczki wszystkich Polaków 
z Wołynia.  
Organizacją odpowiedzialną za masowe, wyjątkowo brutalne w swej 
prymitywnej formie mordowanie Polaków była, Ukraińska Powstań-
cza Armia – zbrojne ramię jednej z frakcji Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów. Do mordowania mieszkańców pochodzenia polskiego stoso-
wano głównie narzędzia rolnicze, a zadawanie śmierci było okrutne 
i bolesne. Partyzanci UPA atakowali często w niedziele i święta zamy-
kając Polaków w kościołach i podpalając je.  

Ideologowie zbrodni 
Przywódcą jednej z frakcji OUN był Stepan Bandera. Jako działacz, 
a potem przywódca ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego 
w międzywojennej Polsce, Bandera był organizatorem akcji terrorystycz-
nych przeciwko państwu polskiemu i ZSRR, m.in. zamachów w 1933 roku 
na konsulat radziecki we Lwowie oraz w 1934 roku na ministra spraw 
wewnętrznych II RP Bronisława Pierackiego. Za zamach na Pierackiego 
został skazany na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie. 
Uwolniony został po upadku II Rzeczypospolitej. 30 czerwca 1941 roku 
Bandera ogłosił we Lwowie powstanie niepodległego państwa ukraińskie-
go, za co w lipcu 1941 był aresztowany przez Niemców i osadzony 
w obozie w Sachsenhausen. Przebywał tam do września 1944 r. Po II 
wojnie światowej Bandera zamieszkał w Monachium pod przybranym 
nazwiskiem Stefan Popiel. Zginął w październiku 1959 roku zamordowa-
ny przez agenta KGB Bohdana Staszyńskiego.  
Generał Roman Szuchewycz, pseudonim Taras Czuprynka, urodził się 30 
czerwca 1907 roku w Krakowcu, we wschodniej Galicji. Jako członek 
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) był w latach 1934-1937 
więziony przez władze polskie za działalność terrorystyczną. W czasie 
drugiej wojny światowej współorganizował bataliony ukraińskie w służbie 
niemieckiej - Roland i Nachtigall. W 1943 roku stanął na czele UPA, 
którą dowodził do swej śmierci - zginął otoczony przez wojska NKWD 5 
marca 1950 roku w Biłohoroszczy koło Lwowa.  
 

12.07.2019 Brak porozumienia płacowego 
 w Enea Centrum. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące sporu płacowego w Enea 
Centrum (EC). Na spotkanie przybył prezes EC Sławomir Jankiewicz 
i mediator z listy mediatorów Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Olaf Wiśniewski. Spotkanie rozpoczął prezes Jankiewicz i 
poprosił o podpisanie umowy z mediatorem. Umowa po poprawkach stro-
ny społecznej została podpisana.  
Następnie zabrał głos O. Wiśniewski.  Po krótkim wstępie poprosił o 
opuszczenie sali przez stronę pracodawcy. Przez godzinę  spotkania z 
mediatorem strona związkowa przedstawiła: historię powstania Centrum 
Usług Wspólnych, kolejne etapy sporu zbiorowego, uwarunkowania kor-
poracyjne, zawarte porozumienia płacowe w GK Enea, sprawę niedotrzy-
mania zapisów porozumienia kończącego spór zbiorowy z roku 2014 w 
zakresie przeliczenia tabeli płac w spółce oraz oczekiwania Pracowników 
Enea Centrum.  
Następne mediator spotkał się ze stroną pracodawcy. Po spotkaniu przeka-
zał nam, że zarząd nie przygotował dokumentów pokazujących sytuację 
finansową Spółki, oraz nie przedstawił nowej propozycji podwyżek. Me-
diator przedstawił swoje wolne terminy.  
Kolejne spotkania mediatora ze stronami sporu zbiorowego doprowadziły 
do tego, że  w końcu otrzymał on materiał od strony pracodawcy, z którym 
musi się zapoznać do 17 lipca 2019 r. Wyznaczył następny możliwy ter-
min mediacji na 25 lub 26 lipiec 2019 r.  
Poprosiliśmy jeszcze o spotkanie z prezesem S. Jankiewiczem. Na spotka-
nie przybył też D. Szymczak.  Podczas tego spotkania po raz kolejny wy-
raziliśmy gotowość zawarcia dzisiaj porozumienia płacowego i zakończe-
nia sporu zbiorowego na warunkach jak w pozostałych Spółkach GK 
Enea. Prezes EC stwierdził, że Spółki nie stać na taki poziom wzrostu 
wynagrodzeń. „Dajmy szansę mediatorowi, żeby mógł sobie wyrobić 
zdanie na temat sytuacji finansowej Spółki”. Prezes odmówił spotkania ze 
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Stroną Społeczną w przyszłym tygodniu. 
Nasz komentarz - Pracownicy EC naliczają właśnie podwyżki dla innych, 
a dla siebie… 
Próbowaliśmy jeszcze skupić się chociaż na wypłacie jednorazowej premii 
wypłaconej jeszcze w lipcu jak w pozostałych Spółkach GK Enea. Nieste-
ty zarząd nie chciał rozdzielenie traktować premii - tylko w pakiecie z 
ustaleniem podwyżki płacy zasadniczej. Poprosiliśmy o postąpienie, czyli 
nową propozycję strony pracodawcy. Poza protokołem dostaliśmy dwie 
propozycje, jednak mniejsze niż w pozostałych Spółkach. Jeżeli na nie 
przystaniemy to zarząd może się spotkać bez mediatora w przyszłym tygo-
dniu. Jak nie to pozostają mediacje 25 lub 26 lipca 2019 r.  
Strona społeczna ostrzegła, że takie postepowanie pracodawcy może 
doprowadzić do niekontrolowanych przez nikogo oddolnych prote-
stów zdeterminowanych Pracowników, którzy „na niczym nie mieli 
stracić”  jak zapewniali ich pracodawcy na siłę przenosząc ich do 
CUW. 

12.07.2019 Emeryt  
Mieczysław Szmigiero 

W Restauracji „Bulwar ” w Gorzowie Wlkp. 
odbyło się pożegnanie  Mieczysława Szmigie-
ro Montera z Enea Serwis Oddział Gorzów 
Wlkp. Pawełek jak na niego mówią koledzy 
po przepracowaniu 50 lat z czego 27 w ener-
getyce doczekał zasłużonej emerytury. W 
okolicznościowym pożegnalnym spotkaniu 
uczestniczyli byli i obecni współpracownicy 
oraz przedstawiciele związku do, którego 
Mieczysław należy. 

Jak zwykle przy takich uroczystościach były: życzenia, prezenty, wspo-
mnienia oraz tradycyjne STO LAT. Chór 3 tenorów z jedną Sopranist-
ką w składzie odśpiewał Hymn Emerytów.   

Nowy Emeryt zadbał, żeby nikt z uczestników spotkania nie umarł z pra-
gnienia oraz nie wyszedł głodny. Miła atmosfera spowodowała, że poże-
gnalna imprez przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. 

                                         Uczestnicy pożegnalnego spotkania. 

Tą doga przyłączamy się do życzeń dla Pawełka, i zapraszamy do ak-
tywnej działalności w Kole Emerytów i Rencistów działającym przy 
Naszej Organizacji.  

17.07.2019 Rokowania płacowe w Enea Pomiary. 

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea Pomiary .Ze 
strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - 
prezes zarządu i Mirosław Jamroży - wiceprezes zarządu ds. Organi-
zacyjnych.  
1. Negocjacje płacowe. Po podsumowaniu wcześniejszych negocjacji 
zarząd Enea Pomiary przedstawił nową propozycję- wzrost płacy za-
sadniczej o 200 zł od lipca 2019 r. oraz premię jednorazową na 1000 zł. 
na etat. Strona związkowa zapoznała pracodawców z porozumieniami 
płacowymi zawartymi w GK Enea. Kolejna propozycja Zarządu 250 zł. od 
lipca na etat i 1000zł. wypłacone w przyszłym tygodniu. Z wyłączeniem 
„akordowców” to jest, około 50 osób 
Po przerwie zaproponowaliśmy podwyższenie płacy zasadniczej o 350 zł. 
od lipca 2019 r. i jednorazowo 1000 zł. 
Kolejnych postąpień nie było, przerwano rokowania do 19 lipca 2019 
r. 
2. Regulamin premiowania. Strony podpisały regulamin premii zada-
niowej uzgodniony wcześniej przez powołany zespół.   

17.07.2019 Koniec sporu płacowego 
 w Enea Centrum  

W Enea Centrum (EC) doszło do kolejnego spotkania z mediatorem w 
ramach toczącego się sporu płacowego. (jedyna Spółka z GK Enea w, 

której doszło do takiego etapu sporu). W media-
cji  uczestniczyli  v-ce prezesi Józef Aleszczyk i 
Dariusz Szymczak. Rozpoczynając spotkanie me-
diator Olaf Wiśniewski zrelacjonował spotkanie 
jakie dwie godziny wcześniej odbył z zarządem 
EC.  Następnie przystąpiono do negocjacji, których 
celem było zawarcie porozumienia płacowego na 
2019 r. 
Po trudnych negocjacjach w obecności mediato-
ra  strony porozumiały się i ustaliły politykę pła-
cową na 2019r. 
Po wielu zwrotach akcji w których pracodawca 
trzymał Pracowników tej spółki w niepewności, 
zawarto kompromis niełatwy dla strony społecz-
nej, na poziomie 300 zł. średnio na etat od mie-
siąca sierpnia do płacy zasadniczej oraz wypłatę 
jednorazową 1000zł. (płatną najpóźniej do końca 
sierpnia). 
Diabeł jednak tkwi w szczegółach, i tak  kwotę 
podwyżki płacy zasadniczej podzielono na część 
obligatoryjną - 280 zł. i część „motywacyjną” w/
w 20 zł. do dyspozycji bezpośrednich przełożo-
nych. (proporcjonalnie do liczby etatów w po-
szczególnych obszarach)  Jednorazowa wypłata 
1000 zł również w przeciwieństwie do innych 

spółek nie będzie płatna od razu a dopiero jak zapisano w porozumie-
niu do końca sierpnia ( pracodawca uzasadniał to brakiem środków). 
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Zarząd w trakcie spotkania jako element negocjacji położył na  stole rów-
nież regulamin premiowania pracowników realizujących sprzedaż w 
Departamencie Obsługi Klientów. Stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy 
jeszcze uwagi do przedstawionego regulamin a ponadto co już wcześniej 
sygnowaliśmy stoimy na stanowisku, że powinien on obejmować rów-
nież pracowników obsługujących obszar dystrybucji jak również pra-
cowników ze zdalnej komunikacji z klientem   (contact center). 
Po kilku przerwach strony doszły i w tym aspekcie do porozumienia i 
ustalono, że do końca sierpnia dojdzie do podpisania aneksu do regula-
minu pozwalającego na objęcie pracowników z tych dwóch obszarów 
regulaminem premiowania. Będzie również modyfikacja zapisów do-
tyczących obsługi sprzedażowej. 
Podpisane porozumienie płacowe kończy spór płacowy wszczęty 29 
kwietnia 2019 r. 

Jaki wpływ na zakończenie sporu miały kanapki dostarczone na spo-
tkanie przez NSZZ Solidarność ? Czy udaremniły strategię negocja-
cyjną Zarządu polegającą na podejściu przeciwnika głodem? Nie wie-
my, ale faktem jest, że to właśnie spotkanie z kanapkami zakończyło 
się porozumieniem, którego szczegóły dostępne są w siedzibach NSZZ 
"Solidarność" i u przewodniczących naszych Komisji Wydziałowych. 
 

19.07.2019 Koniec sporu zbiorowego w  
Enea Logistyka 

W Poznaniu kontynuowano rokowania w sporze płacowym w Enea 
Logistyka. Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli:-
Sławomir Hinc – prezes zarządu, -Adam Górczyński - członek zarządu 
ds. operacyjnych.  
Prezes S. Hinc przedstawił sytuację Spółki oraz przedstawił nową 
propozycję obligatoryjnej podwyżki płacy zasadniczej o 200 zł. od 
sierpnia 2019 oraz wypłata premii jednorazowej w wysokości 2019 r.  
Po przerwie strona społeczna ustosunkowała się do propozycji praco-
dawcy (podwyżki w Spółkach GK Enea) i złożyła swoją propozycję 
450 zł do zasadniczej od sierpnia, plus premia 1000 zł. 
Kolejne przerwy i postąpienia doprowadziły do konsensusu czyli za-
warcia porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy w Enea 
Logistyka. Parametry zawartego porozumienia: 
1.Obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od sierpnia 2019 o 300zł. 
2. Premia jednorazowa –900 zł. płatna do 10 sierpnia 2019 r. 
3. W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi można nie przyznać 
podwyżki.  
4. Podwyżka będzie przyznawana do maksymalnej kwoty wynikającej 
z kategorii zaszeregowania.  
Szczegóły zawartego porozumienia płacowego do uzyskania w siedzibach 
NSZZ Solidarność. 

19.07.2019 Enea Pomiary- 
ostatnia Spółka w sporze zbiorowym. 

Kolejne rokowania z Zarządem Enea Pomiary niestety nie doprowa-
dziło do zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w Spółce. To 
ostatnia spółka z obszaru działania naszej organizacji w GK Enea 
w której nie osiągnięto jeszcze porozumienia płacowego na 2019 r. 

Ze strony Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - 
Prezes Zarządu, Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organi-
zacyjnych.  

Ostatnie spotkanie w ramach rokowań w sporze zbiorowym zakończyło się 
propozycją Zarządu na poziomie podwyżki płacy zasadniczej 250 zł na 
etat od lipca 2019 roku oraz propozycją nagrody jednorazowej na 
poziomie 1000 zł dla każdego Pracownika Spółki. Strona Społeczna 
zgłaszała oczekiwanie na poziomie 350 zł od lipca 2019 roku oraz 
1000 zł nagrody jednorazowej. 
Po parogodzinnych rokowaniach, mimo różnych propozycji obydwu stron 
porozumienie nie zostało osiągnięte. Strona Pracodawcy zatrzymała się 
na propozycji podwyższenia płac zasadniczych od 1 sierpnia 2019 ro-
ku o 300 zł na etat, ale tylko dla pracowników nieobję-
tych Regulaminem premii zadaniowej oraz niepracujących w systemie 
akordowym. Dla pozostałych pracowników nieobjętych systemem 
akordowym Zarząd zaproponował podwyżkę płacy zasadniczej 
w wysokości 250 zł. 
Strona związkowa wyraziła oczekiwanie podniesienia płac zasadni-
czych o kwotę 300 zł na etat od 1 lipca 2019 roku, oraz wypłatę premii 
jednorazowej dla wszystkich Pracowników -1000 zł. 
Rokowania w sporze zbiorowym będą kontynuowane w środę 
24 lipca 2019 roku. 
 

22.07.2019 Zmiany w zarządzie Enea Operatora. 
Rada Nadzorcza powołała Zarząd Enei Operator na nową kadencję w 
składzie: 
- Andrzej Kojro – prezes Zarządu, - Wojciech Drożdż – wiceprezes ds. 
innowacji i logistyki,- Marek Szymankiewicz – wiceprezes ds. infra-
struktury sieciowej, - Józef Aleszczyk – wiceprezes ds. ekonomiczno – 
finansowych, - Michał Cebula – wiceprezes ds. pracowniczych. 
Nowymi osobami w zarządzie Operatora są: 
Józef Aleszczyk- zastąpił Sławomira Mirkowskiego i Michał Cebula-
zastąpił Tadeusza Dachowskiego. 
Poniżej krótkie życiorysy obu nowych członków zarządu: 

Józef Aleszczyk jest ekonomistą z ponad 30-
letnim doświadczeniem menadżerskim, począwszy 
od stanowiska głównego księgowego do doradz-
twa biznesowego, kierownika urzędu centralnego, 
prezesa i członka zarządu, przewodniczącego i 
członka rad nadzorczych spółek prawa handlowe-
go (m.in. PLL LOT S.A.; PZU Tower Inwestycje 
Sp. z o.o.; PGE Energia Odnawialna S.A.). Jest 
absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu oraz studiów podyplomowych: Rachun-
kowość Przedsiębiorstw (MSR/MSSF); Menadżer 

Projektów Badawczo-Rozwojowych oraz Odnawialnych Źródeł Energii. 
Zrealizował szereg projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju, bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz 
przeprowadził restrukturyzację spółek zmierzającą do wzrostu ich wartości 
i odtworzenia pozycji rynkowej oraz wprowadzenia spółek na GPW. Pro-
wadził działalność dydaktyczno-naukową i jest autorem podręczników, 
raportów z badań, programów nauczania szkół wyższych, studiów pody-
plomowych oraz Executive Master of Business Administration. Przed 
objęciem funkcji w Enei Operator  od 13 września 2018 r. był członkiem 
zarządu i dyrektorem Departamentu Finansowo-Księgowego w Enei Cen-
trum. 

Michał Cebula  12 czerwca 2019 r. został wy-
brany przez Pracowników do pełnienia funkcji 
członka zarządu Enea Operatora. Jest magistrem 
ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, spe-
cjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Po-
nadto ukończył studia licencjackie o kierunku 
germanistyka - asystent językowy oraz studia 
podyplomowe o kierunku Menadżer Sportu. 
Pracował między innymi w Starostwie Powiato-
wym w Wałczu oraz Urzędzie Marszałkowskim 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora 
wydziału Edukacji i Sportu. Od 2017 r. jest związany z energetyką. Karierę 
zawodową w Enei Operator rozpoczął na stanowisku doradcy Zarządu 
spółki, a następnie do grudnia 2018 r. dyrektora Departamentu Logistyki i 
Zakupów. Od stycznia 2019 r. pełnił funkcję doradcy Zarządu w obszarze 
logistyki. 
 

24.07.2019 Porozumienie płacowe w Enea Pomiary. 

Przedstawiciele pracodawcy w Enea pomiary 

Kolejna tura rokowań z Zarządem Enea Pomiary doprowadziła do 
zakończenia sporu zbiorowego na tle płacowym w Spółce. Ze strony 
Pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Aleksander Wilski - Prezes 
Zarządu, Mirosław Jamroży - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyj-
nych.  
Na wstępie zarząd przedstawił strukturę płac, oraz możliwości finansowe 
Enea Pomiary.  Przerwy oraz kolejno składane nowe propozycje doprowa-
dziły do zawarcia porozumienia płacowego na 2019 r. 
Parametry zawartego porozumienia:  
1. Podwyższenie obligatoryjne płac zasadniczych od lipca 2019 r. o 250 
zł. ( z tej podwyżki wyłączeni zostali Pracownicy zatrudnieni w syste-
mie akordowym) Ponadto zarząd zabezpieczy dodatkowo środki na 
indywidualne przeszeregowania (iloczyn kwoty 25 zł. i 102 etatów). Z 
rozdysponownia tych środków zarząd rozliczy się przed stroną spo-
łeczną. 
2.Jednorazowa premia dla wszystkich zatrudnionych w wysokości 
1500 zł. Wypłata premii nastąpi najpóźniej do końca lipca 2019 r.  
Podpisane porozumienie kończy spór płacowy w Enea Pomiary. 
 

25.07.2019 Nowy prezes URE. 
2 czerwca 2019 r. upłynęła kadencja Macieja Bando na stanowisku 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). 
Kancelaria Premiera Rady Ministrów 26 czerwca 2019 r. ogłosiła powtór-
ny konkurs na szefa URE, gdyż poprzedni z 30 kwietnia zakończył się 
bez wyłonienia żadnego kandydata. Zgodnie z prawem, Prezesa URE 
wskazuje premier spośród kandydatów wyłonionych w konkursie na 
jedną, 5-letnią kadencję. 

        Prezes URE Rafał Gowin                  Krzysztof Tchórzewski Minister Energii 

24 lipca 2019 r. Ministerstwo Energii poinformowało, że nowym preze-
sem URE został Rafał Gowin . Nominację wręczył Minister Energii 
Krzysztof Tchórzewski w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego.  
Rafał Gawin był dotąd zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Ryn-
ków i Spraw Konsumenckich URE. 
Jednocześnie Minister podziękował Maciejowi Bando za  
dotychczasowa pracę. 
 
Kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest Regulatorem rynku energii, cen-
tralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy Pra-

wo energetyczne do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwa-
mi i energią oraz promowania konkurencji. Do kompetencji Prezesa URE 
należą m.in.: udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie 
stosowania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod 
względem zgodności z ustawami i przepisami wykonawczymi, w tym ana-
lizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębior-
stwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w 
taryfach. Prezes Urzędu zajmuje się też kontrolowaniem standardów jako-
ściowych obsługi odbiorców oraz sprawdzaniem na wniosek odbiorcy do-
trzymania parametrów jakościowych paliw gazowych i energii  
elektrycznej. 

29.07.2019 Emeryt  
Krzysztof Lewandowski 

 
Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w Enea 
dołączył Elektromonter Sieciowy Rejonu Dystrybu-
cji Dębno -Krzysztof Lewandowski. Krzysztof prze-
pracował w sumie 42 lata z czego 41 w energetyce. 
Uroczyste pożegnanie odbyło się 14 czerwca 2019 r. w 
Klubie „DOK” w Dębnie. Okolicznościowe kameral-

ne spotkanie odbyło się również w Gorzowie w siedzibie związku w do 
którego Krzysztof należy. Były życzenia wspomnienia, życzenia oraz 
prezenty. 

Tą drogą przyłączamy się do życzeń-100 lat.  
Zapraszamy do aktywnej działalności w Kole Emerytów i Rencistów. 

 

31.07.2019 O tabeli płac zasadniczych  
w Enea Centrum 

W Poznaniu odbyło się kolejne posiedzenie zespołu do spraw aktualizacji 
tabeli płac zasadniczych w Enea Centrum (obowiązującą tabelą jest ta 
z 2012 r.!!!).Na wstępie Pani dyrektor Anna Kowalik przypomniała ma-
teriał wcześniej prezentowany, i poprosiła o ustosunkowanie się do niego 
przez stronę społeczną. Strona społeczna negatywnie oceniła propozycję 
pracodawcy- ręcznego sterowania poszczególnych kategorii zaszerego-
wania, a tym samym odejście od zasad budowy tabeli zawartych z Za-
kładowym Układzie Zbiorowym Pracy.  Wywiązała się dyskusja podczas 
której padało wiele argumentów strony pracodawcy np. dopasowanie do 
uwarunkowań rynkowych (wycena rynku), odstępstwa od tabeli kadry 
kierowniczej występujące w Enea S.A. Strona społeczna podkreśliła, że 
odstępstwa od tabeli są patologią, i powoływanie się na ten argument 
jest chore. Po przerwie strona związkowa przedstawiła wspólną propo-
zycję przyjęcia obowiązującej od sierpnia 2019 r. tabeli płac zasadni-
czych z Enea Operatora, z możliwością dopasowania do nazewnictwa 
występującego w Enea Centrum. Ponieważ jest to nowa propozycja, 
strona pracodawcy ustosunkuje się do niej  i prześle odpowiedź na tą pro-
pozycję. Po zebraniu opinii w tym temacie na początku września 2019 r. 
zorganizowane zostanie spotkanie zespołu. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Wrzesień 2007 Zdroisk- Festyn dla dzieci z okazji Dnia Energetyka

1905 r.  Landsberg 

-8,25 zł. wartość akcji Enea  31.07.2019 r. godz.17.00 

-5,3 %- stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2019 r.. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego była o 0,5 % niższa niż rok temu.   Na przestrzeni  
ostatnich 28 lat wskaźnik bezrobocia nie osiągnął tak niskiego pozio-
mu. Pod koniec czerwca 2019 r. liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 
878,4 tys. To o 27,6 tys. mniej niż w maju i o blisko 90 tys. mniej niż 
przed rokiem.  

-762 urodziny obchodził Gorzów Wlkp. 2 lipca 2019 r. 

-19 693 osoby zamieszkiwały w Gorzowie Wlkp. w styczniu 1946 

-Do 1910 r. Landsberg miał swojego dzwonnika na wieży kate-

dralnej. Nazywał się Albert Hachmeister. 
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