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18.02.2020 Obradowała Komisja Podzakładowa  
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. 

ETATYZACJA W ENEA OPERATORZE 

„Etatyzacja w liniach biznesowych :Rozwój i Inwestycje, Majątek 
Sieciowy, Pomiary do roku 2025” 

W  ODDZIALE DYSTRYBUCJI GORZÓW DO 2025 R. 
MAMY  ZMNIEJSZYĆ ZATRUDNIENIE O 24 ETATY 

„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się o swoje prawa 
 i nie wolno z tego prawa rezygnować. Brak upominania się  o swoje  prawa, 

 pociąga za sobą  współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.”  Jan Paweł II 

2020 ROK JANA PAWŁA II 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
 

2.02.2020 zmarł Piotr Ludwiczak 
 
Kolejna smutna wiadomość... 
2 lutego 2020r. zmarł przeżywszy 56 lat Nasz 
Kolega Piotr Ludwiczak. 
Piotr pracował na stanowisku Starszego Elektro-
montera Sieciowego w  Rejonie Dystrybucji 
Gorzów Wlkp. Wiadomość o Jego śmierci  
przybiła nas wszystkich. 
 

Po raz kolejny na usta cisną się słowa ks. Jana  Twardowskiego : 
 

„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy (….)  

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć  
kochamy wciąż za mało i stale za późno” 

7 lutego 2020 r. pożegnaliśmy ŚP Piotrka. 
Uroczystość pogrzebowa ŚP Piotra  rozpoczęła Msza Pogrzebowa w 
Kościele w Nowinach Wielkich.  

Po Mszy jej uczestnicy precesyjnie udali się na Cmentarz, gdzie złożo-
no doczesne szczątki Zmarłego. W ostatniej drodze Piotra uczestniczyła 
rodzina, znajomi, koleżanki i koledzy z pracy oraz związku do, którego 
Piotr Należał. 
Spoczywaj w Pokoju. 

3.02.2020 r. Spotkanie związków zawodowych  
GK Enea. 

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność spo-
tkali się przedstawiciele 14 organizacji związkowych działających w 
Grupie Kapitałowej Enea. Spotkanie rozpoczęła krótka autoprezentacja 
przybyłych do Warszawy związkowców (jeszcze nie wszyscy się znamy-
zbyt rzadko się spotykamy). Zaproszeni na spotkanie członkowie RN 
Enea S.A. wybrani przez Pracowników podziękowali za wybór oraz 
przedstawili tematy jakimi zajmowała się RN (z wyłączeniem danych 
wrażliwych Spółki). 

Następnie podsumowano dotychczasową współpracę oraz przedstawiono 
plany na ten rok: 
1-Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. Podsumowano wybory z 
2019 r. oraz dyskutowano na temat zmian do Regulaminu Wyborów do 
RN Enea S.A.. 
2-Umowa Społeczna. Zapoznano zebranych z treścią najważniejszych 
zapisów Umowy, omówiono postępy w transformowaniu tych zapisów do 
ZUZP. 
3-Manifestacja w Poznaniu w czerwcu 20219 r. Podziękowano wszyst-
kim organizacjom za liczny udział w tej manifestacji, której efektem było 
zawarcie porozumień płacowych w G.K. Enea. 
4-Informacje z poszczególnych obszarów GK Enea. Przedstawiciele  
Wydobycia, Wytwarzania, Enea Ciepło i Operatora zapoznali zebranych  z 
sytuacją w tych Spółkach. 
5. Negocjacje płacowe.  Przedstawiono stopień zaawansowania rozmów 
płacowych w poszczególnych Spółkach, oczekiwania oraz strategię na ich 
zrealizowanie. W tym temacie przyjęto wspólne stanowisko skierowane 
do pracodawców GK Enea. 
6.Harmonogram następnych spotkań. Ustalono termin następnego spo-
tkania 7 maj 2020 r. 
7.Powołanie nowej Spółki w GK Enea -Enea Nowa Energia. Temat na 
spotkanie z zarządem Enea S.A.  

4.02.2020 Obradował  
ZR Gorzów NSZZ Solidarność. 

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu 
Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).  
 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Tematyka obrad: 
Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (16.12.2019 r.). 
Następnie przystąpiono do omówienia bieżących spraw: 
1. Nadal trwa spór w sprawie likwidacji  Miejsko Gminnego Zespołu 
Oświaty w Drezdenku. 
2.Ciężka sytuacja w Sp. PKP Cargo Tabor – na ten rok spółka dostanie 
tylko 50% zabezpieczenia finansowego  na swoją działalność .   
3. Problemy w pozyskaniu pracowników do pracy w  gorzowskim od-
dziale Sanepidu. 
4. Trwa  Spór Zbiorowy w Stilonie. Pracodawca nie chce sporu zgłosić 
do Państwowej Inspekcji Pracy. 
5. Pierwsze w tej kadencji spotkanie ze starym-nowym Wojewodą 
Władysławem Dajczakiem. 
6. Spotkanie z Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie konkursu 
wiedzy o historii związku. 
7.Omówienie stanu przygotowań do obchodów 40 rocznicy powstania 
NSZZ Solidarność .  
- 13.06.2020 Zjazd Gorzowskiej Opozycji w miejscowości Długie. 
- 21.06.2020  Odpust Solidarności Lubuskiej w Rokitnie. 
-29.06.2020 Krajowe obchody w Warszawie 
Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz zaapelował do zebranych 
o zgłaszanie chętnych do wyjazdu na Centralne Obchody 40 rocznicy 
NSZZ Solidarność , które 29.08.220 odbędą  się w Warszawie. 
ZRG zaprasza do udziału w wyjeździe integracyjnym do Karpacza (16
-19.04.2020 r.) – szczegóły na naszej stronie internetowej -Menu- Organi-
zowane przez nas imprezy. 

 

 
4.03.2020 Nowy członek rady 

nadzorczej Enei  
 

Korzystając ze swoich uprawnień Minister Aktywów Państwowych Jacek 
Sasin powołał nowego członka rady nadzorczej Enei.  Z dniem 3 lutego br. 
do składu rady nadzorczej Enei powołany został Bartosz Nieścior.  
 
Bartosz Nieścior jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Ukończył studia doktoranc-
kie w zakresie nauk prawnych. Ukończył podyplomowe studia w zakresie 
Administracji Rządowej i Samorządowej na Wydziale Nauk Politycznych i 
Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w 
języku angielskim LLM in International Commercial Law na Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał certyfikat Executive Master 
of Business Administration (MBA). Odbył szereg kursów biznesowych - 
Introduction to Global Business Leadership na New York University w 
Stanach Zjednoczonych oraz Business, International Relations and the 
Political Economy Certificate Course na London School of Economics.  
 
Posiada szerokie doświadczenie w administracji rządowej. Pracował jako 
asystent i doradca członka Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, następnie jako wicedyrektor w Departamencie Oceny Skut-
ków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dyrektor Biu-
ra Ministra w Ministerstwie Środowiska. Obecnie pełni funkcję zastęp-
cy dyrektora w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego I w Mini-
sterstwie Aktywów Państwowych. Pracował jako wykładowca akade-
micki na Uniwersytecie Warszawskim. Autor kilkunastu publikacji nau-
kowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prelegent wielu 
konferencji w Polsce i za granicą.  
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Nieścior nie prowadzi 
w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Enei S.A., jak 
również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz 
nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej 
organu. Pan Bartosz Nieścior nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewy-
płacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
Zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza w Enea S.A. powoływane są na 
kadencje trwające trzy lata. 

 

6.02.2020 r. Kolejne wezwanie 
 do podjęcia  

negocjacji płacowych w Enea S.A. 
 

W związku z toczącymi się negocjacjami płaco-
wymi jako przedstawiciele Pracowników Grupy Enea, wyrażamy nasze 
głębokie zaniepokojenie i oburzenie z powodu niepodjęcia przez Stro-
nę Pracodawców od 3 grudnia 2019 rozmów w powyższym temacie. 
Notoryczne uchylanie się, pomimo ponawianych z naszej strony we-
zwań, do niezwłocznego podjęcia rozmów w tak istotnym, zarówno dla 
pracowników jak i interesów Spółki, w temacie jakim jest kształtowanie 

płac w poszczególnych podmiotach Grupy Enea na dany rok, odbieramy 
jako prowadzoną z premedytacją obstrukcję gospodarczą, mającą na 
celu sztuczne zawyżanie wyników podmiotów w Grupie, kosztem płac 
jej pracowników. 
Nie ma naszej zgody na takie działania, które rokrocznie powodują, że 
pomimo drastycznego wzrostu, już od początku roku, kosztów utrzy-
mania, pracownicy otrzymują do tych kosztów zwiększone dochody 
wynikające z adekwatnie podwyższonych płac, dopiero w połowie da-
nego roku. Jest to, w naszej ocenie, patologiczne wypaczanie motywacyj-
nej funkcji płacy pracownika, co w konsekwencji odbija się negatywnie 
na efektywności pracy pracowników i  ma zdecydowanie negatywny 
wpływ na wyniki całej grupy Enea. 
Zarządowi przypominamy zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy w Enea S.A. nawiązujące do negocjacji płacowych: ROZDZIAŁ 
IV SYSTEM WYNAGRADZANIA 1. ZASADY WYNAGRADZANIA 
Art. 10 pkt. 2.Strony zgodnie ustalają, że corocznie nie później niż do 
końca lutego będą negocjować roczny przyrost wynagrodzeń pracow-
ników obowiązujący w ENEA 
Wobec powyższego informujemy, że dalsze przedłużanie negocjacji 
płacowych będzie przez nas odebrane jako działalność z premedytacją 
skierowana przeciwko interesom pracowników i Grupy Enea, co spo-
tka się z naszą zdecydowaną reakcją. 
 

11.02.2020 Rozmowy płacowe w Enea S.A. 
 Premia roczna w lutym. 

W Poznaniu po ponad dwumiesięcznej przerwie kontynuowano rozmo-
wy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Enea S.A. w 
2020 r.  Na wstępnie ze strony jedynego przedstawiciela zarządu Enea S.A. 
Zbigniewa Piętki padły przeprosiny za późną porę spotkania (14.00). 
Nie wynikał on ze złej woli tylko z natłoku obowiązków zarządu Enea 
S.A. Później Z. Piętka przekazał informację o ustaleniu terminu wypłaty 
premii rocznej wynikającej z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy. Ustosunkowując się pozytywnie do pisma związków zawodo-
wych z 23 stycznia 2020 r  zarząd podjął decyzję, że wypłata premii w 
Enea S.A. nastąpi 14 lutego 2020 roku. Taki termin będzie też reko-
mendowany pozostałym Spółkom GK Enea. 
Przebieg negocjacji płacowych: 
Poinformowano nas o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą  prowizo-
rium planu finansowo rzeczowego. 
Jak zwykle podczas negocjacji płacowych  usłyszeliśmy szereg informacji 
o trudnościach  i wyzwaniach jakie w tym roku czekają całą Grupę 
Kapitałową. Na wniosek strony społecznej przedstawiono rozliczenie 
funduszu płac za 2019r. 
Następnie Z. Piętka przedstawił propozycję zarządu podwyższenia płacy 
zasadniczej o 300 zł od lipca 2020 r. oraz wypłatę jednorazowej nagro-
dy na Święta Wielkanocne w wysokości 1000 zł. Strona związkowa po-
dziękowała za konstruktywną propozycję ( w stosunku do 2019 r. -gdzie 
wist ze strony zarządu wynosił- 110 zł.  podwyżka płac zasadniczych od 
maja 2019 r.). Dlatego też ograniczyliśmy naszą propozycje do real-
nych kwot: -350 zł. obligatoryjna podwyżka płac zasadniczych od 
stycznia 2020 r. oraz stworzenie budżetu na indywidualne przeszerego-
wania z przeznaczeniem na wyrównywanie dysproporcji płacowych- 
100 zł na jednego zatrudnionego. Zgodziliśmy się też z propozycją zarzą-
du-premia jednorazowa na Święta Wielkanocne- 1000 zł.  
Strona pracodawcy nie złożyła kolejnej propozycji, która zbliżyłaby się do 
naszych oczekiwań. Zarząd ustosunkuje się do niej na kolejnym spo-
tkaniu płacowym, które odbędzie się 19 lutego 2020 r. 
 

11.02.2020 Aktualizacja zapisów ZUZP Enea S.A. 
 
W Poznaniu kolejny raz spotkał się zespół do spraw przeglądu i aktuali-
zacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w ENEA S.A. (ZUZP). 
Podstawą działania zespołu jest Art. 57 tegoż Układu. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Uczestnicy spotkania: 
Przedstawiciele Pracodawcy:-Justyna Tomczyk - Dyrektor Pionu Wyna-
grodzeń i Systemów Motywacyjnych, -Bogdan Klepas - Doradca Zarządu, 
-Daria Jarmużek - Radca Prawny 
Przedstawiciele Organizacji Związkowych: -Krzysztof Nawrocki  i Ro-
bert Jusis- Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA,-
Janusz Śniadecki i Patryk Jarosz - MZZP GK ENEA, -Izabela  
Brzezińska - MZZ Synergia Pracowników GK Enea. 
Podczas spotkania przedyskutowano zapisy Regulaminu Zakładowego 
Funduszu  Świadczeń Socjalnych i propozycje zmian które przygotował 
mecenasa Konrada Danielczyka (doradcy NSZZ Solidarność). Dyskuto-
wano także o czasie pracy,  którego zapisy zostały przeniesione z Regula-
minu Pracy  do ZUZP. 
Pracodawca po raz kolejny zgłosił wolę rozliczania jednomiesięcznego 
czasu pracy, na co nie ma zgody strony społecznej. Jako przedstawiciele 
NSZZ Solidarność złożyliśmy propozycję umieszczenia w ZUZP możli-
wości pracy w domu  (tzw. Home Office). Strony zgodziły się dyskuto-
wać na ten temat. Zobowiązaliśmy się przygotować odpowiednie zapisy 
nad którymi strony pochylą się na następnych spotkaniach. 

 

12.02.2020 Konsolidacja  
branży energetycznej?  

„Konsolidacja spółek Skarbu Państwa w sektorze 
energetycznym ma sens”- ocenia wicepremier i 
minister aktywów państwowych Jacek Sasin. 
Zapowiada, że będą prowadzone analizy w celu 
określenia kierunków tej konsolidacji i korzyści 
z niej płynących dla sektora i całej gospodarki.  
"To jest pytanie, przed którym stoimy: czy ko-

rzystna dla gospodarki byłaby konsolidacja spółek energetycznych. Dzi-
siaj mamy cztery główne spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb 
Państwa. W stosunku do jednej z nich, czyli Energi, zostało ogłoszone 
wezwanie przez Orlen. W przypadku pozostałych trzech spółek musimy 
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one powinny funkcjonować w dotych-
czasowej strukturze, czy być może właśnie działania konsolidacyjne były-
by uzasadnione i przyniosłyby dobre efekty dla gospodarki" - powiedział 
dziennikarzom Sasin. 
 
Dodał, że również sam sektor energetyczny, w związku z polityką kli-
matyczną Unii Europejskiej i wynikającymi z niej wyzwaniami, muszą 
na nie skutecznie odpowiedzieć. 
"Co do samego pomysłu konsolidowania spółek Skarbu Państwa to wie-
lokrotnie deklarowałem przekonanie, że jest to kierunek właściwy, żeby 
tworzyć duże podmioty, które po skonsolidowaniu swoich budżetów inwe-
stycyjnych byłyby w stanie nie tylko dokonywać większych inwestycji, ale 
i dużo skuteczniej rywalizować z innymi podmiotami działającymi w da-
nych branżach, w tym również z podmiotami zagranicznymi, które działa-
ją na polskim rynku. Takie duże spółki mogłyby wychodzić poza Polskę i 
podejmować rywalizację również na rynkach innych krajów, stawać się 
spółkami o wymiarze europejskim, a w przyszłości również o wymiarze 
globalnym"- powiedział wicepremier. 
 

12.02.2020 Bloki gazowe w Kozienicach. 
Enea Wytwarzanie i Gaz-System podpisały 11.02.2020 r. porozumienie 
na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci  
przesyłowej Gaz-System.  

Enea planuje w przyszłości zastąpić część wyeksploatowanych bloków 
węglowych klasy w Kozienicach gazowymi. Zgodnie z porozumieniem, 
podpisanie umowy o przyłączenie Kozienic do sieci gazowej nastąpi w 
2023 r. Gaz do elektrowni ma być dostarczany z gazociągu Gustorzyn-
Wronów, który jest na etapie uzyskiwania pozwoleń  
administracyjnych. 
Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko podkreślał, że operator pa-
trzy, jak zmienia się struktura energetyczna i nie może czekać z budowa-
niem gazociągów, które umożliwią sprostanie wyzwaniom transformacji 

energetycznej. "Przystępujemy do projektowania odpowiednio wcześniej, 
nie czekamy aż gazociąg Gustorzyn-Wronów będzie gotowy" - zaznaczył 
Zawartko. Jak mówił, dzięki takiemu podejściu, gaz będzie mógł dostar-
czony wtedy, gdy klient będzie go potrzebował. 
Wiceprezes Enei Wytwarzanie Tomasz Siwak ocenił z kolei, że umowa 
pozwala swobodnie planować rozwój grupy w oparciu o niskoemisyjne 
źródła energii, jak gaz. "Dokument pozwala nam zaplanować budowę i 
rozwój w naszej największej elektrowni, pozwala na budowanie nowych 
źródeł z wykorzystaniem obecnych zasobów ludzkich i istniejącego zaple-
cza" - dodał Siwak. 
Grupa Enea pozyskała w Gaz-Systemie strategicznego partnera, który 
umożliwi planowanie strategii i budowy nowych źródeł energii - pod-
kreślił Siwak. 
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej 
Piotr Naimski podkreślał, że część wysłużonych elektrowni węglowych 
będzie zastępowana gazem, a elektrownie gazowe są niezbędne do bu-
dowy dużych źródeł odnawialnych, szczególnie wiatrowych na morzu. 
"Ta decyzja świadczy, że Polska w dążeniu do obniżania emisji podąża 
własną drogą" - oświadczył Naimski. Zwiększająca się obecność gazu w 
polskiej energetyce ma charakter regulacyjny dla OZE. "Stara część Ko-
zienic będzie przestawiana na gaz. To świadczy, że w naszej strategii dą-
żymy do tego, żeby nieefektywne źródła energii zastępować najbardziej 
nowoczesnymi. (...) Wpisujemy się w generalną strategię UE, dążącą do 
obniżenia emisji CO2 do atmosfery" - mówił Naimski. 
Szef sejmowej komisji energii Marek Suski ocenił, że umowa to "wynik 
strategii państwa, która wpisuje się w europejską strategię obniżania 
emisji CO2". Nowy gazociąg między Kozienicami a Radomiem umożliwi 
też dostęp do gazu w południowej części Mazowsza. Nie rezygnujemy z 
energii z węgla, modernizując gospodarkę musimy wykorzystywać różne 
źródła energii - podkreślał Suski. "Różnorodność jest gwarancją nieprze-
rwanych dostaw energii" - dodał Suski. 
 

14.02.2020  Enea i Energa  
zawiesiły finasowanie Ostrołęki. 

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu budowy nowego bloku 
energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce . Zawieszenie finanso-
wania jest związane z potrzebą analiz co do dalszych działań w projek-
cie i jego dalszego finansowania.  
Analizy będą w szczególności dotyczyć parametrów technicznych, tech-

nologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych projektu. 
 

Zarząd spółki celowej - Elektrownia Ostrołęka - poinformuje o decyzji 
zawieszenia finansowania projektu generalnego wykonawcę bloku elek-
trowni - konsorcjum spółek GE Power i Alstom Power Systems oraz 

konsorcjum firm Torpol i Zakładów Automatyki Kombud - realizują-
cych przebudowę infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołę-

ka C. 
 

Energa i Enea biorą udział w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, 
jednakże dotychczasowy przebieg działań zmierzających do pozyskania 

inwestora dla projektu nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. 
 

"W ostatnim czasie wystąpił ponadto szereg okoliczności mogących mieć 
w ocenie sponsorów wpływ na projekt, co skutkuje koniecznością kom-

pleksowego przeanalizowania kwestii dalszych działań w projekcie, w tym 
jego dalszego finansowania" - napisano w komunikacie. 

 
Energa i Enea wskazują na planowane zmiany polityki Unii Europej-

skiej w odniesieniu do sektora energii elektrycznej oraz nową politykę 
kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego wobec sektora elektroe-
nergetycznego wraz z powiązaną z nią inicjatywą Komisji Europejskiej z 
11 grudnia 2019 r. w zakresie tzw. Zielonego Ładu, czyli planu działań 

zmierzających do zapewnienia neutralności klimatycznej UE do 2050 roku, 
a także wezwanie ogłoszone przez PKN Orlen do sprzedaży 100 proc. akcji 

Energi. 
 

"Powyższe okoliczności stanowią w ocenie sponsorów nadzwyczajną 
zmianę uwarunkowań, których sponsorzy nie przewidywali na etapie 

podejmowania decyzji w przedmiocie i sposobie finansowania projektu. 
Okoliczności te uzasadniają zawieszenie finansowania projektu na czas 
planowanych zgodnie z porozumieniem analiz" - napisano w komunika-

cie. 
 

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenia, że zawieszenie przez Energę i 
Eneę finansowania projektu budowy nowego bloku energetycznego opala-

nego węglem Ostrołęka C jest słuszną decyzją biznesową. 
 

"Spółki Energa i Enea podjęły słuszną decyzję biznesową. Przyjmujemy 
ją z zadowoleniem. Jako podmiot, który ogłosił wezwanie na zakup akcji 
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Grupy Energa, nie mamy wątpliwości, że inwestycja w Ostrołęce będzie 
realizowana. Analizujemy jednak różne warianty tego projektu, tak aby 

wpisywały się w strategię Orlenu" -  
poinformował PAP Biznes prezes Obajtek. 

12 lipiec 2018 r. spółka Elektrownia Ostrołęka -podpisanie umowy z generalnym 
wykonawcą nowego bloku energetycznego, konsorcjum  

GE Power i Alstom Power Systems.  

Energa i Enea przyjmują, że zawieszenie finansowania projektu będzie 
powodowało konieczność zawieszenia zawartego kontraktu na budowę 
elektrowni Ostrołęka C z 12 lipca 2018 r., a także umowy na przebudowę 
infrastruktury kolejowej dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C z 4 październi-
ka 2019 r. Generalnym wykonawcą bloku elektrowni jest konsorcjum spó-
łek GE Power i Alstom Power Systems, a konsorcjum firm Torpol i Zakła-
dów Automatyki Kombud realizuje przebudowę infrastruktury kolejowej 
dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C. 
Zgodnie z kontraktem, termin zakończenia realizacji projektu wynosi 
56 miesięcy, liczony od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac. Energa 
poinformowała, że przewidziany w umowie okres zawieszenia nie ozna-
cza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez gene-
ralnego wykonawcę. 
Zaawansowanie realizacji inwestycji w ujęciu procentowym na 31 stycz-
nia 2020 r. wynosi 5 proc. i jest to mierzone relacją zrealizowanych i 
opłaconych zadań w stosunku do łącznej wartości projektu. 
Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa - 
według założeń - ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest 
spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Ener-
ga i Enea. Według harmonogramu nowy blok ma zostać oddany do eks-
ploatacji w 2023 roku. Elektrownia Ostrołęka C zawarła umowę mocową 
i miałaby świadczyć usługę mocową od 2023 r. 
30 kwietnia 2019 roku Enea zawarła porozumienie z Energą w sprawie 
finasowania projektu budowy nowego bloku węglowego - elektrowni 
Ostrołęka C - o mocy 1.000 MW brutto. Na mocy porozumienia Enea 
zobowiązała się zapewnić nakłady finansowe na realizację projektu w 
kwocie 819 mln zł od stycznia 2021 r. w ramach zadeklarowanego w 
porozumieniu z grudnia 2018 roku zaangażowania finansowego w 
wysokości 1 mld zł, uwzględniając środki finansowe już przekazane na 
potrzeby wypłaty zaliczki dla generalnego wykonawcy bloku w kwocie 
ok. 181 mln zł. 
Energa zobowiązała się wtedy zapewnić nakłady finansowe w kwocie nie 
mniej niż 819 mln zł. Informowała, że będzie wykonywać swoje zobowią-
zanie w latach 2019 i 2020 i w kolejnych latach. 
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformo-
wał 11.02.2020 r. że zarządy Enei i Energi prowadzą analizy w kwestii 
wyboru paliwa dla nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Wskazał, że 
od czasu podjęcia decyzji o realizacji tej inwestycji zmianie uległo rynko-
we otoczenie, w tym podejście np. w kwestii polityki klimatycznej. Jak 
powiedział, decyzja o wyborze paliwa do bloku C w Ostrołęce zapadnie 
przed końcem wezwania Orlenu na Energę. 
Wicepremier Sasin przyznaje, że dla inwestorów, czyli Energi i Enei, 
kłopotem jest budowa nowego bloku energetycznego opalanego wę-
glem. Wskazuje, że od czasu podjęcia decyzji o realizacji tej inwestycji 
radykalnej zmianie uległo rynkowe otoczenie. 
Zapisy w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi trwają od 31 stycznia 
do 9 kwietnia. Za jedną akcję gdańskiej spółki energetycznej PKN Orlen 
zaoferował 7 zł. 
Zarząd PKN Orlen zapowiadał wcześniej, że po przejęciu Energi przej-
rzy wszystkie projekty inwestycyjne gdańskiego koncernu energetycz-
nego, w tym budowę bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. 
Sugerował jednak, że bliższe jest mu paliwo gazowe, a strategia Orlenu 
nie przewiduje zaangażowania w aktywa węglowe. Energa, oprócz blo-
ków węglowych w Ostrołęce, ma też udziały w Polskiej Grupie Górniczej. 
 

17.02.2020 Elżbieta Rafalska gościła w  
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów. 

 
Poseł Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska w siedzibie związku 
w Gorzowie Wlkp. spotkała się z Przewodniczącym NSZZ Solidarność 
Enea Gorzów Wlkp.- Krzysztofem Gonerskim.  

Była Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pracuje obecnie w 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego.  
Wcześniej E. Rafalska będąc w opozycji przyczyniła się do udaremnie-
nia planów likwidacji Oddziałów Dystrybucji Gorzów i Zielona Góra. 
Podczas spotkania rozmawiano między innymi o przyszłości sektora 
energetycznego, oraz zagrożeń dla miejsc pracy. Najwięcej czasu po-
święcono kwestii emerytur stażowych - lata składkowe 35 lat dla kobiet 
i 40 dla mężczyzn, po przepracowaniu, których można by było przejść 
na emeryturę.  

18.02.2020 Obradowała KP Gorzów  
NSZZ Solidarność 

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. na 
pierwszym w 2020 r zebraniu  spotkali się członkowie Komisji 
 Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP G). 
Po sprawach proceduralnych przystąpiono do realizacji wcześniej  
przyjętego programu zebrania: 
1-Protokół z ostatniego spotkania. Po przeczytaniu i głosowaniu przyjęto 
protokół  z 14 listopada 2019 r. z Rejonu Dystrybucji Gorzów Wlkp. 
2-Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji 
przyjęto 9 osób. 
3-Sprawozdanie z działalności. Członkowie prezydium oraz Zarządu 
Regionu Gorzów zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały 
miejsce od 29 grudnia 2019 r. 
4- Standaryzacja i etatyzacja w Enea Operator . Członkowie KPG bar-
dzo negatywnie ocenili przesłany dokument pod nazwą „ Etatyzacja w 
liniach biznesowych : Rozwój i Inwestycje, Majątek Sieciowy, Pomiary do 
roku 2025”. Dokument nie zawiera ujednolicenia zakresu działalności 
poszczególnych Komórek Organizacyjnych, a etatyzacja nie poparta stan-
daryzacją zakłada obniżenie zatrudnienia w Oddziale Dystrybucji Go-
rzów Wlkp. o 24 etaty !!! Największa redukcja zatrudnienia ma nastą-
pić w Rejonie Dystrybucji Gorzów. Jest to nie do przyjęcia !!! Autorzy 
w/w dokumentu chyba zapomnieli, że decyzją Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki miasto Gorzów Wlkp jako jedyne w Enea Operator 
zostało  umieszczone w Grupie Dużych. Wiąże się to z bardzo wygóro-
wanymi standardami jakościowymi. Jakiekolwiek odstępstwa od tych 
wskaźników będą rodzić duże konsekwencja dla całego Operatora, w 
tym również finansowe. Materiał zawiera szereg nieaktualnych informacji 
o aktualnym stanie zatrudnienia. Z prezydium wytypowano dwie osoby, 
które przedstawią wszystkie uwagi na spotkaniu jakie odbędzie się w 
Operatorze 20 lutego 2020 r. 
5.Plan Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej 
Enea na rok 2020. Przedstawiono założenia planu WDS. Nasi przedstawi-
ciele zaproponują rozwiązania dotyczące przeznaczenia  zwiększonego 
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
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6.Sprawy finansowe. Komisja podjęła 3 uchwały dotyczące wydatkowa-
nia funduszy związku w 2020 r. 
7.Negocjacji płacowe w Grupie Kapitałowej Enea (GK). Zebrani zapo-
znali się z ustaleniami związków zawodowych GK Enea, jakie zapadły na 
spotkaniu w Warszawie 3 lutego 2020 r. oraz negocjacjami płacowymi w 
Enea S.A. z dnia 11 lutego 2020 r. Rozmawiano o ewentualnych scenariu-
szach dojścia do preferowanych przez związek kwot. 
8.Relacja z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej (KM) w Grodzisku 
Wlkp. Członkowie KM zdali relację z najważniejszych tematów oraz de-
cyzji jakie zapadły podczas posiedzenia KM w dniu 15 styczna 2020 r. 
9.Opieka Medyczna i Medycyna Pracy z Firmą  PZU . Kolejny już raz 
bardzo negatywnie oceniono dotychczasową współpracę z firmą PZU. W 
przyjętym stanowisku zasugerowano między innymi: ” Renegocjację 
umowy z PZU, może trzeba zaproponować za wyższe standardy wyższą 
kwotę.  W przypadku braku możliwości wynegocjowania godnych warun-
ków wnosimy o nie przedłużanie umowy z PZU. Za naprawdę nie duże 
pieniądze możemy w poszczególnych obszarach zapewnić właściwą opiekę 
medyczną i profilaktykę. Robiliśmy to wcześniej więc mamy w tym do-
świadczenie.  Na zdrowiu i życiu Pracowników nie można oszczędzać” 
Pełna treść stanowiska zostanie przesłana do zarządu Operatora i Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea. 

10.Obchody 40- lecia powstania NSZZ Solidarność. Przedstawiono 
wstępny harmonogram obchodów rocznicowych: -13.VI 2020 Długie -
Zjazd Opozycji +imprezy towarzyszące (w tym również nasz turniej piłki 
nożnej), 29.08.2020 Warszawa- Centralne Obchody, 30.08.2020 Gorzów 
Wlkp. -koncert w Amfiteatrze, 31.08.2020 EC Gorzów- Zjazd Delegatów 
Zarządu Regionu Gorzów, 3-4.09.2020 Zdroisk Zjazd Delegatów Organi-
zacji Podzakładowej Enea Gorzów Wlkp., 12.09.2020 GorzówWlkp- Bieg 
Solidarności. 
Imprezy i wydarzenia dodatkowe:- konkurs wiedzy o NSZZ Solidarność 
–organizator Kuratorium Oświaty. Turniej piłki siatkowej -Sulęcin, Tur-
niej Bowlinga- Słowianka Gorzów Wlkp. Prezydium zostało upoważnione 
do zamówienia okolicznościowych prezentów dla Członków Związku.  
11. Sytuacja w Spółkach GK Enea: 
- Enea Logistyka -zebrani zapoznali się z ustaleniami jakie dotyczą Logi-
styki ,a jakie zapadły na spotkaniu w Operatorze w dniu 22 stycznia 2020 r. 
(Spółka Córka Operatora),  
-Enea Centrum- KP G w przyjętym stanowisku  „wyraziła swoją deza-
probatę dla patologicznych sytuacji jakie od dłuższego czasu występują w 
BOK-ach. Zwróciliśmy się o zdecydowaną reakcję na nasze sygnały. Nie 
czekajmy na to aż wydarzy się jakaś tragedia. Sugerujemy zorganizowa-
nie specjalnego spotkania dotyczącego sytuacji w BOK-ach.” Pełna treść 
stanowiska zostanie przesłana do zarządu Centrum i Komisji Międzyza-
kładowej NSZZ Solidarność Enea. I jest do wglądu w siedzibach NSZZ 
Solidarność. 
-Enea Serwis Omówiono przygotowania do wyborów do Zarządu i Rady 
Nadzorczej. Przedstawiono Kandydatów uzgodnionych na zebraniu Komi-
sji Międzyzakładowej w Grodzisku Wlkp. 
12.Sprawy różne: 
-Parking w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. Komisja 
Wydziałowa z Centrali zaproponuje Pracownikom rozwiązania, które mo-
gą w części rozwiązać problem braku odpowiedniej ilości miejsc parkingo-
wych. 
-Szkolenia specjalistyczne i BHP. Plany szkoleń specjalistycznych zo-
stały bardzo okrojone. Szkolenia okresowe z zakresu BHP odbywają się 
w nieakceptowalnej formule e-learning. – INSTRUKCJA ORGANI-
ZACJI BEZPIECZNEJ PRACY przy urządzeniach elektroenergetycz-
nych (IOBP). 26 marca 2020 r. wchodzi w życie nowa IOBP. Szkoleniem 
z tego zakresu powinni być objęci wszyscy pracujący na urządzeniach 
energetycznych. Niestety plany Operatora obejmują przeszkolenie tylko 
liderów. Po 4 godzinnym przeszkoleniu!!! liderzy mają się podzie-
lić  swoją wiedzą z pozostałymi Pracownikami !!! Temat zostanie prze-
kazany zarządowi na najbliższym spotkaniu w Operatorze. 

- Ubrania robocze do pracy w technologii Prac Pod Napięciem. Od 
ponad miesiąca skończyła się umowa na dostarczanie  tego asortymentu 
odzieży roboczej. Jakość ubrań pozostawia wiele do życzenia. Materia-
ły z, których są uszyte powoduje uczulenia. Kolejny temat na spotkanie z 
zarządem Operatora. 
-Wyjazdy na imprezy integracyjne. Komisjom Wydziałowym przypo-
mniano o możliwości organizowania wyjazdów integracyjnych dofinanso-
wanych przez związek. Dyskutowano też o finansowaniu paczek świątecz-
nych. 
Karty podarunkowe dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia. W ra-
mach WDS przetestowano karty podarunkowe na Boże Narodzenie. Testy 
wypadły bardzo negatywnie, dlatego organizacje związkowe podjęły 
decyzję o powrocie do starej formy finansowania -gotówka. 
 

19.02.2020 Kontynuacja rozmów  
płacowych w Enea S.A. 

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące  uzgodnienia rocznego 
przyrostu płac w Enea S.A. Kolejny raz padły przeprosiny za słabą repre-
zentację zarządu na spotkaniu (obecny był tylko  prezes Zbigniew  
Piętka). 
Spotkanie rozpoczęło się od uwag do przedstawionego na ostatnim spo-
tkaniu rozliczenia płac za 2019 r. Po krótkiej dyskusji strona  
Pracodawcy obiecała przesłać bardziej szczegółowe dane zgodnie z  
pismem przesłanym przez NSZZ Solidarność. 

Tabela płac zasadniczych w Enea S.A. 
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Następnie przystąpiono do negocjacji płacowych. 
Prezes Zbigniew Piętka przypomniał stanowiska Stron z ostatniego 
spotkania, oraz zaproponował Stronie Społecznej podwyżkę płac zasadni-
czych od lipca, września lub grudnia. Strona pracodawcy po raz kolejny 
przedstawiła swoje argumenty dotyczące trudnego roku dla Grupy kapi-
tałowej Enea :-koszty Co2, -inwestycje,- ciepła zima-niższa sprzedaż. 
Strona związkowa uzasadniała swoje propozycje płac od stycznia lub 
lutego  galopującą inflacją, oraz poprosiła o przedstawienie propozycji 
podwyżek od początku roku. 
Zaproponowanie przez stronę pracodawcy podwyżki od stycznia lutego 
lub kwietnia były na tyle małe, że nie spotkały się z akceptacją Strony 
Społecznej. 
Niestety kolejny raz nie udało się zawrzeć kompromisu… 
Strony uzgodniły kolejne spotkanie na dzień 26 lutego 2020 roku. 
 

20.02.2020 O płacach i etatyzacji w Operatorze. 

W Poznaniu po długiej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem 
jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Operatorze w 2020 r. 
W spotkaniu oprócz stron dialogu społecznego w Operatorze ( zarząd + 
związki zawodowe) uczestniczyli Dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji 
oraz Dyrektorzy Pionów. 
Rozmowy płacowe.  
Przedstawiono prezentację analizującą sytuację Operatora w latach 
ubiegłych i w bieżącym roku (KPI i inne wskaźniki) . Podobno czeka 
nas trudny rok. Ale mimo trudnego roku zarząd „nie da się wyprzedzić 
inflacji i deklaruje podwyżkę 10 procent powyżej inflacji”. 
Po tym wstępie strona pracodawcy przedstawiła propozycję podwyższenia 
płac zasadniczych o 214 zł od marca 2020 r. Przedstawiciele strony spo-
łecznej podkreślili, że przez cały rok trąbi się o sukcesach, wszędzie 
gdzie tylko można chwali się nimi, a jak dochodzi do negocjacji płaco-
wych przedstawia się czarne scenariusze. Zwiazki zawodowe rozpoczęły 
negocjacje od podania propozycji podwyżek o parametrach podobnych 
jak w Enea S.A. Wielokrotnie powtarzane argumenty jednej i drugiej stro-
ny i kilkakrotne przerwy doprowadziły do ostatniej tego dnia propozycji 
pracodawcy - podwyższenie płac zasadniczych od marca 2020 r. o 240 
zł. plus jednorazowa wypłata w wysokości 600 zł. na Święta Wielkanoc-
ne. Jak można było się spodziewać propozycja ta nie spotkała się z akcep-
tacją strony związkowej. Jedyne co udało się uzgodnić to termin następ-
nego spotkania płacowego -28 luty 2020 r. 
  
Drugim ważnym tematem spotkania była prezentacja długo oczekiwanego 
dokumentu –„Etatyzacja w liniach biznesowych :Rozwój i Inwestycje, 
Majątek Sieciowy, Pomiary do roku 2025” 

Zebranym przedstawiono harmonogram prac związanych z opracowa-
niem w/w dokumentu. Podkreślono, że materiał zawiera wyznaczone 
kierunki do realizacji do 2025 r. i możliwe są jego modyfikacje. Wyzna-
czone wskaźniki  i limity zatrudnieniowe wynikają z prac zespołów 
tematycznych zweryfikowanych przez model standaryzacji, standar-
dów rynkowych  oraz  z porównań do innymi Operatorami.  
Porównano przeliczenia  na Pracownika: 
 -zysk, -długość sieci, -ilość GWh. 

Strona społeczna przedstawiła szereg negatywnych uwag do zaprezentowa-
nego dokumentu: 
-Materiał nie zawiera standaryzacji (czym zajmują się poszczególne 
komórki w różnych Oddziałach). Dla przykładu Wydział Utrzymania 
Sieci w Oddziale Szczecin poza planowanymi standardowymi zabiegami 
eksploatacyjnymi(po likwidacji i przejęciu pracowników z Warsztatów 
Transformatorowych i Rejonu Najwyższych Napięć) wykonuje dodatkowo: 
naprawy transformatorów WN/SN, remonty transformatorów SN/nn, na-
praw i przeglądy aparatury WN w stacjach GPZ oraz drobne naprawy na 
liniach WN (wymiana izolatorów, naprawa mostków i przewodów, wycin-
ka zadrzewienia). 
-Przejęta metodologia działania wobec Oddziałów Dystrybucji  o najmniej-
szym majątku  jest bardzo restrykcyjna. Zakłada obniżenia zatrudnienia 
( Gorzów Wlkp. -24 etaty, Zielona Góra -23 etaty). Największa reduk-
cja w Oddziale Dystrybucji Gorzów Wlkp.  ma nastąpić w Rejonie 
Dystrybucji Gorzów. Autorzy w/w dokumentu chyba zapomnieli, że de-
cyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki miasto Gorzów Wlkp. jako 
jedyne w Enea Operator zostało  umieszczone w Grupie Dużych.  
Wiąże się to z bardzo wygórowanymi standardami jakościowymi. Jakie-
kolwiek odstępstwa od wskaźników jakościowych będą rodzić duże 
konsekwencja dla całego Operatora, w tym również finansowe. 
-Ciekawe jak pracodawca po obniżeniu zatrudnienia zamierza zapewnić 
pełną obsadę dyżurów domowych (skoro już teraz mamy z tym bardzo 
duże problemy). 
-Podane stany zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. obarczone są dużymi 
błędami -np. w Rejonie Dystrybucji Międzychód podano zatrudnienie 
na stanowiskach robotniczych w Majątku Sieciowym -20 etatów , fak-
tyczne jest 16 . W odpowiedzi usłyszeliśmy, że stany zatrudnienia poda-
ne zostały z uwzględnieniem potencjału Enea Serwis… 
-Nieodpowiedzialne zdaniem strony związkowej pomysły, zweryfikuje 
pierwsza mocniejsza wichura np. KSAWERY II 
-Strona społeczna poprosiła o przesłanie standaryzacji, która pokaże 
czym zajmują się takie same Komórki Organizacyjne  w poszczegól-
nych Oddziałach Dystrybucji. 
Pozostałe tematy poruszone podczas spotkania: 
1.Regulamin Pracy w Enea Operatorze. Do 17 stycznia 2020 r. związki 
zawodowe mogły zgłosić uwagi do Regulaminu. Związek Zawodowy Pra-
cowników Ruchu Ciągłego zgłosił zastrzeżenia dotyczące czasu pracy Po-
sterunków Energetycznych. Pracodawca poprosił o wspólne stanowisko 
związków zawodowych w tym temacie. Wspólnego stanowiska nie było, 
dlatego podpisanie Regulaminu przesunięto na następne spotkanie. 
2.Protokół dodatkowy nr 13 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy. Strona pracodawcy zapoznała zebranych z propozycją zmian do Ukła-
du. ( między innymi zmiana taryfikatora- nazewnictwa stanowisk, no-
wa tabela płac zasadniczych, z 12 kategorii zaszeregowania ma zostać 
10 ). Opracowany materiał ma zostać przesłany stronie społecznej, celem 
wyrażenia swojej opinii. 
3.Szkolenia: - Szkolenia specjalistyczne zostały znacznie okrojone, 
dlaczego? Do odpowiedź został poproszony Dyrektor Oddziału Dystry-
bucji Gorzów Wlkp. (tam wystąpił problem). Pan Dyrektor podkreślił, że 
wszystkie szkolenia, na których Pracownicy zdobywają uprawnienia 
wymagane na zajmowanych stanowiskach są finansowane. 
-Szkolenia okresowe z zakresu BHP odbywają się w nieakceptowalnej 
formule e-learning.  W odpowiedzi usłyszeliśmy, że szkolenia takie 
zostaną ograniczone tylko do pracowników biurowych. Naszym zda-
niem innych szkoleń e-learningowych też należy zaprzestać. No chyba, 
że chodzi o tworzenie fikcji.. 
-INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY przy urzą-
dzeniach elektroenergetycznych (IOBP). 26 marca 2020 r. wchodzi w 
życie nowa IOBP. Operator planuje przeszkolenie tylko osób związanych 
z wydawaniem poleceń na pracę. Takie szkolenie ma trwać tylko 4 
godziny!!!.  

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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Przeszkolone osoby mają się podzielić  swoją wiedzą z pozostałymi Pra-
cownikami !!! Oszczędza się na tak ważnych szkoleniach a z drugiej 
strony organizuje się bardzo drogie dwudniowe szkolenia integracyjne 
tak zwane „KOLORY”.   W odpowiedzi usłyszeliśmy, że zmiany IOBP 
są niewielkie – 4 godziny wystarczą na przekazanie zmian do IOBP. A 
szkolenia z „KOLORÓW” cieszą się dużą popularnością. 
4.Medycyna Pracy obsługiwana przez PZU . Obszar gorzowski nega-
tywnie ocenia współpracę z Firmą PZU. Podczas badań okresowych 
bardzo ograniczono ich zakres. W przesłanym stanowisku Komisja 
Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów zasugerowała renego-
cjację umowy z PZU (w kwietniu 2020 r. kończy się stara umowa) . Na 
zdrowiu i życiu Pracowników nie można oszczędzać.  W odpowiedzi 
usłyszeliśmy, że Operator nie jest stroną umowy z PZU, i żeby te uwagi 
skierować do Enea S.A. Co  oczywiście uczyniliśmy. 

 
21.02.2020 Uzgodniono zasady  

Wspólnej Działalności Socjalnej w 2020 r. 

W siedzibie Enea Operatora doszło do kolejnego spotkania strony  
społecznej z administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea 
(WDS) , celem którego było uzgodnienie  Planu WDS na kolejny okres 
( marzec 2020- marzec 2021). Zgodnie z programem spotkania admini-
strator przedstawił rozliczenie obecnej  działalności socjalnej , strona spo-
łeczna nie wniosła uwag do tego rozliczenia.  Następnie przystąpiono do 
uzgadniania planu przychodów i wydatków w poszczególnych obsza-
rach ( bydgoski, gorzowski, szczeciński, zielonogórski , poznański). 
Dobrą informację jaką przekazał nam administrator WDS , to podpisanie 
przez Prezydenta RP ustawy budżetowej , która odmraża podstawę 
obliczania wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS z obecnie obowią-
zującej za rok 2014 , na podstawę  uwzględniającą wysokość płacy w 
roku  2018. Administrator mając na uwadze , że taka sytuacja może mieć 
miejsce przygotował propozycję planu uwzględniającą wzrost wspomnia-
nego odpisu . Strona społeczna nie wniosła zastrzeżeń do omawianego 
planu przychodów . Plan wydatków też przygotowany przez administra-
tora został skorygowany w poszczególnych obszarach przez przedstawicie-
li tych obszarów , do przedstawionych korekt administrator nie wniósł 
uwag. Tym samym plan przychodów i wydatków WDS został uzgod-
niony. Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie Regulaminu WDS . 
Po raz kolejny strony przeanalizowały jego treść z uwzględnieniem wcze-
śniej naniesionych uwag obu stron. Z uwagi na zwiększony odpis admini-
strator zaproponował zwiększenie kwot dofinansowania do wypoczyn-
ku pracowników ( wczasy pod gruszą) o 250 zł.  w każdym progu do-
chodowym  i   do wypoczynku emerytów o 200 zł. też w każdym progu 
dochodowym . Strona społeczna zaakceptowała te propozycje i skorygo-
wano je w preliminarzu.  Administrator również zaproponował , aby 
decyzję o wypłaceniu lub nie wypłaceniu świadczeń okolicznościowych 
były uzgadniane przez strony odrębnym uzgodnieniem poza prelimi-
narzem . Na co strona społeczna wyraziła zgodę. Uzgodniony  Plan 
WDS w GK Enea zacznie obowiązywać od 15 marca 2020roku. 

Szczegóły uzgodnień do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność 

22.02.2020 r  Enea Projekt Zimowy  
w Gorzowie Wlkp. 

„Projekt Zimowy Enea” odwiedza poszczególne miasta z terenu dzia-
łania Grupy Kapitałowej Enea. 22 lutego 2020 r. przyszedł czas na 
Gorzów Wlkp. Na parkingu przy hali sportowej AZS AJP Gorzów Wlkp. 
zainstalowało się Miasteczko Enea.  

W godzinach 14:00 do 22:00 można było skorzystać z wielu atrakcji dla 
małych i dużych: -Snowtubing, pokazy rzeźbienia w lodzie, pokazy 
laserowe, fotobudka, ciepłe napoje oraz stoiska z interaktywnymi gra-
mi oraz okularami VR. 
Kibice sportowi mogli wygrać bilety na DERBY ENEI w Ekstralidze 
Koszykówki Kobiet. Dla kibiców żużla w Gorzowie Wlkp. przygotowa-
no niespodziankę. Przybyły do miasteczka Prezes Stali Gorzów Marek 
Grzyb i przedstawiciel Enea Krzysztof Gonerski  ( na zdjęciu poniżej) 

poinformowali, że Enea została Sponsorem Tytularnych XVI  
Memoriału Edwarda Jancarza. 

Memoriał odbędzie się 28 marca 2020 r. Bilety na te zawody również 
były nagrodą za udział w różnych konkurencjach przygotowanych przez 
organizatorów. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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O godz.16.00 odbyły się DERBY ENEI drużyna Koszykarek  Polskiej 
Strefy Inwestycji Enei AZS Gorzów Wlkp. zdecydowanie pokonały 
Koszykarki Enea AZS Poznań (85-42). 

 Po meczu Gorzowskie Koszykarki odwiedziły Miasteczko Enea i sko-
rzystały z wielu atrakcji. Kibice koszykówki mogli też zrobić sobie fotki 
ze swoimi ulubionymi zawodniczkami. 

Ci co skorzystali z zaproszenia na pewno nie żałowali. Pogoda dopisała 
dzięki temu zabawa trwała do późnego wieczora. 
 

 

24.02.2020 Nie tylko o płacach w Enea Centrum. 

Enea Centrum to kolejna Spółką z Grupy Kapitałowej Enea, która po dłu-
giej przerwie podjęła rozmowy, których celem jest  uzgodnienie roczne-
go przyrostu płac w Enea Centrum (EC). 
Spotkanie rozpoczęło się od rozliczenia funduszu płac za 2019 w rozbi-
ciu na poszczególne składniki płacowe.  Strona społeczna poprosiła o 
uzupełnienie danych o : -rozliczenie podwyżek uznaniowych obszarowo 
(pula uznaniowa z porozumienia płacowego z 2019 r. ) -
średniorocznego zatrudnienia oraz zatrudnienia w grudniu 2019 r. -
średniej płacy oraz średniej płacy zasadniczej za 2019 r.  

Następnie przystąpiono do rozmów płacowych dotyczących roku 2020 r. 
Oczywiście nie ominął nas serial pt. jaka to trudna sytuacja jest praco-
dawcy i całej GK  Enea w tym roku. Pierwsza i jak się później okazała 
ostania propozycja strony pracodawcy brzmiała: podwyżka płacy 
zasadniczej o 200 zł od stycznia 2020 r. Nasza propozycja była iden-
tyczna jak na starcie negocjacji w Enea S.A. i Enea Operatorze 
(350+100+1000) 
Pracodawca nie dokonał już żadnego postąpienia i zaproponował za-
kończenie w dniu dzisiejszym negocjacji.Ustalono termin następnego 
spotkania na 3 marca 2020 r. 
Pozostałe tematy poruszone podczas spotkania: 
 
1.Porozumienie o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
Enea S.A. (ZUZP) Strona pracodawcy zaproponowała zawarcie wcześniej 
deklarowanego porozumienia.  Stosowne dokumenty zastaną przesłane 
związkom zawodowym celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej  
sprawie. 
2.Stuacja w Biurach Obsługi Klienta (BOK). Z inicjatywy organizacji 
związkowych dojdzie do spotkania poświęconego złej sytuacji w BOK. 
Termin zostanie zaproponowany przez stronę pracodawcy (może to być 3 
marca 2020 po negocjacjach płacowych). 
 
3.Regulamin Pracy w EC.  Kolejny projekt zmian zostanie przesłany 
stronie społecznej w trybie śledzenia zmian. Po jego otrzymaniu po kon-
sultacji z Pracownikami EC odniesiemy się do tego materiału. 
 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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26.02.2020 Kontynuacja rozmów płacowych  
w Enea S.A. 

Po tygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest 
uzgodnienie zasad płacowej w 2020 r. w Enea S.A. Na wstępie jedyny 
obecny na spotkaniu członek zarządu Zbigniew Piętka kolejny raz przed-
stawił uwarunkowanie związane sytuacją w górnictwie oraz energetyce 
opartej na węglu. Podsumowując -czeka nas ciężki rok. Następnie przy-
pomniano  stanowiska stron z poprzednich negocjacji. Dyr. Aneta  
Pelczarska poinformowała, iż w dniu dzisiejszym przesłała rozliczenie 
funduszu płac w formacie  o który poprosił NSZZ Solidarność Enea. 
Po powrocie do negocjacji prezes Zbigniew Piętka podtrzymał propozy-
cję pracodawcy z ostatniego spotkania. Przerwy, kolejne propozycje 
(gorsze od tych z 19 marca 2020 r.-nie zasługują nawet na to by je 
przytaczać ) nie zbliżały stron do zawarcia porozumienia. 
Niskie kwoty podwyżek proponowane od początku roku, nie były ak-
ceptowalne, dlatego związki zawodowe złożyły kompromisową propozy-
cję: obligatoryjnej podwyżki  płac zasadniczych  od sierpnia 2020 
r.  oraz wypłatę jednorazowej premia na Wielkanoc.  
Strona pracodawcy poprosiła o dłuższą przerwę żeby przeanalizować w/w 
propozycję. Po 1,5 godzinnej przerwie poinformowała, że  nasza propo-
zycja wymaga analizy dla całej Grupy Kapitałowej, i dlatego zapropo-
nowała kontynuację negocjacji 4 marca 2020 r. 

Po negocjacjach płacowych przew. K. Gonerski w imieniu Pracowni-
ków obszaru gorzowskiego przedstawił tematykę opieki medycznej 
 realizowanej w ramach umowy z PZU, która kończy się w kwietniu 
tego roku. Po przejęciu opieki medycznej przez PZU zakres świadczeń 
szczególnie w ramach medycyny pracy (badania okresowe) uległ 
znacznemu pogorszeniu. Wcześniej podczas badań okresowych zakres 
badań był dużo wyższy. Dzięki takim działaniom u wielu naszych Pra-
cowników rozpoznawane były choroby we wczesnym stadium, co  
powodowało szybką reakcję i leczenie. Wielu z nich uniknęło  
śmierci.  Dlatego wnosimy o renegocjację umowy z PZU w celu zapew-
nienia właściwej opieki medycznej. W przypadku braku możliwości 
wynegocjowania godnych 
warunków, wnosimy o nie 
przedłużanie umowy z PZU i 
podpisanie umowy z inną 
firmą. Na zdrowiu i życiu 
Pracowników nie można 
oszczędzać. 
W tym temacie NSZZ Soli-
darność Enea Gorzów przy-
jął stanowisko, które zosta-
ło dostarczone zarządowi 
Enea S.A. 
 
Szczegóły negocjacji do 
uzyskania w siedzibach 
NSZZ Solidarność. 
 

27.02.2020 rozmowy płacowe 
 w Enea Oświetlenie 

W Szczecinie w siedzibie Spółki spotkały się strony dialogu społecznego 
w Enea Oświetleniu. Przybyłych przywitał prezes Mariusz Kądziołka. Na 
początek przedstawiono stronie społecznej rozliczenie funduszu płac za 
2019r. Jak w pozostałych spółkach prezes zaczął od problemów finanso-
wych jakie czekają spółkę w tym roku.  
Następnie Zarząd zaproponował podwyżkę płacy zasadniczej od  
stycznia w wysokości  200 zł na etat.  
Według strony społecznej zaproponowana kwota jest niewystarczająca 
i nie przyjmuje argumentacji Zarządu. 
Przedstawiciele związku zaproponowali wzrost płacy zasadniczej na 
poziomie 350 zł na etat od stycznia i 1000 zł. jednorazowo na Święta 
Wielkanocne  
Strona pracodawcy na tą chwilę nie mogła zaoferować większej  
podwyżki.  Na tym zakończono spotkanie płacowe. Sporządzony został 
protokół. Następne spotkanie będzie ustalone w trybie roboczym 
 

28.02.2020 Nowy Emeryt  
Zbigniew Odziomek  

W świetlicy Centrali Oddziału Dystrybucji  w 
Gorzowie Wlkp. odbyło się okolicznościowe 
spotkanie związane z przejściem na zasłużoną 
emeryturę Zbigniewa Odziomka Starszego 
Specjalisty ds. Administracyjnych Oddziału 
Dystrybucji Gorzów Wlkp.  
Zbyszek przepracował w sumie 40 lat z czego 
36 w Energetyce.   
W tym ważnym dla Zbyszka dniu uczestniczyli 
byli i obecni współpracownicy, koleżanki i kole-

dzy z pracy i związku do, 
którego Zbyszek należy. 
Jak zwykle przy takich 
okazjach były: wspomnie-
nia, życzenia, prezenty 
oraz tradycyjne STO 
LAT. W części artystyczne 
chór TRZECH  
TENORÓW wykonał 
HYMN EMERYTÓW. 
Młody Emeryt zadbał o to 
by nikt nie wyszedł głodny, 
wszystko było pyszne. 
Zbyszku twoja kariera 
zawodowa dobiegła końca, 
ale kariera związkowa jesz-
cze nie -zapraszamy do 
działalności w coraz  
większym Kole Emerytów 
i Rencistów. 

 
 

Więcej zdjęć  
na naszej 
 Stronie  

internetowej :  
 

MENU 
Aktualności 
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Żartowniś w studni 
Co robi żartowniś w studni? -Nabiera wodę... 

Viagra dla kobiet. 
Dzwoni facet do apteki  i pyta: -Gdzie mogę kupić Viagrę dla kobiet? 

-U jubilera, proszę pana, u jubilera… 

Wolne niedziele. 
Ponownie wraca temat wolnych niedziel (ograniczenia handlu w  

niedzielę). Otwórzmy sądy w niedzielę a zobaczycie ,  
że praca w niedzielę jest niekonstytucyjna...

14 marca 1968 r. pracownicy Zakładów Mechanicznych Ursus w Gorzowie na 
wiecu poparli Władysława Gomułkę i potępili syjonistów.

Gorzów Wlkp. lata 50-te 

-5,62 zł.–wartość akcji Enea na dzień 28.02.2020 r. godz. 15,32 

-5,5 % stopa bezrobocia w styczniu 2020 r. liczba bezrobotnych  

             zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w styczniu 922,2 tys.  
               wobec 866,4 tys. osób w grudniu 2019 roku. 

-1200 zł. -wysokość minimalnej emerytury od stycznia 2020 r. (tyle sa-
mo wynosi 13 emerytura, która ma zostać wypłacona w kwietniu 2020 r.)  
-Liczba członków najsilniejszych  partii politycznych w grudniu 2019 r.              
              -PO-10 816 członków, - PIS około 37 tys.  członków. 

-37,98 mln Polaków zjadło w tłusty  czwartek 100 mln pączków 
                 Pączki ważyły 7 tys. ton  
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