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 „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 

 

Anna Walentynowicz kobietą  
roku Tygodnika „Time 

 

Od 4 do 31 marca 2020  

NEGOCJACJE  PŁACOWE  W  GRUPIE  KAPITAŁOWEJ  ENEA 



Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? 
1.03.2020  Dzień Pamięci  

Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wlkp. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto pań-
stwowe  obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, ustanowione na mocy ustawy z  dnia 3 lutego 2011 roku. To 
święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komu-
nistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wie-
lu zapłaciło najwyższą cenę. Data Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych upamiętnia rocznicę wykonania przez funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa wyroku śmierci na przywódcach Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, która miała miejsce 1 marca 1951 
r.  Tego dnia w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rozstrzelani zo-
stali: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, 
kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław 
Kawalec. Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest 
formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich 
doznawali przez wszystkie lata PRL i zapomnienia po 1989 roku. 
Inicjatorem ustanowienia  Narodowego Dnia Pamięci był świętej pamięci 
Lech Kaczyński. Prezydencki projekt ustawy 6 lutego 2010 roku wpłynął 
do Sejmu. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 
1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

 
Wojewoda Lubuski oraz Zarządem Regionu Gorzowskiego NSZZ 
Solidarność byli organizatorami Wojewódzkich obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gorzowie Wielkopolskim. 
Uroczystości mające na celu uczczenie pamięci  żołnierzy antykomuni-
stycznego i  niepodległościowego podziemia rozpoczęły się od złożenia 
kwiatów pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego.  
 

Msza Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w  kościele  pod wezwa-
niem Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim była 
kolejnym punktem obchodów Dnia Pamięci. Liturgii przewodniczył  
Biskup Stefan Regmunt. 

Po Mszy jej uczestnicy uroczystości sformowali kondukt i uczestniczyli w 
VI Gorzowskim Marszu Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy marszu 
zwartą kolumną przeszli do parku 750 lecia Gorzowa, by tam przy 
tablicy pamiątkowej odczytać Apel Poległych, złożyć wieńce i kwiaty. W 
uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu, mia-
sta, NSZZ Solidarność, służb mundurowych, kombatantów , zakładów 
pracy, szkół oraz Poczty Sztandarowe (wśród których nie mogło za-
braknąć Naszego) 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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W samo południe w Parku Górczyńskim  odbył się VIII Bieg Tropem 
Wilczym. W biegu wzięło udział ponad 300 osób. Na dystansie 1963 
metrów najszybsi byli: Damian Czernicki wśród mężczyzn i Magdalena 
Kaczmarek wśród kobiet. Dystans biegu – 1963 metry. W ten sposób 
biegacze upamiętnili rok śmierci ostatniego z Niezłomnych, Józefa 
Franczaka pseudonim Lalek.  

Biegi pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w ponad 370 miastach 
Polski, oraz poza jej granicami - USA, Australii, Afryce, w europej-
skich stolicach i na Kresach. 
  

2.03.2020 Akcje Spółek Energetycznych –najniższe 
wartości w historii notowań na WGPW !!!                      

Akcjonariusze spółek energetycznych nie mają powodów do zadowolenia. 
Podczas początku sesji giełdowej 27 lutego 2020 r. akcje Polskiej Grupy 
Energetycznej (PGE) spadły poniżej 5 zł – to najniższy poziom w histo-
rii notowań tej spółki na giełdzie. Najniższe notowania w historii zanoto-
wały także Enea i Tauron 
 
27 lutego, w okolicach godziny 9.30 kurs PGE spadł do kwoty 4,97 zł za 
jedną akcję, potem wybił się powyżej 5 zł, aby znowu spaść poniżej tej 
kwoty. To są najniższe notowania PGE w jej giełdowej historii. W su-
mie w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje PGE potaniały aż o 57,72 proc. 
Przypomnijmy, że w giełdowym debiucie w 2009 r. akcje PGE sprzeda-
wano po 23 zł. 
 

Nie lepiej zachowują się akcje grupy Tauron. 26 lutego akcje tej spółki 
były notowane najniżej w historii, za akcję płacono 1,20 zł. Dzień póź-
niej, 27 lutego  akcje spadły poniżej tej wysokości. Ostatni rok to spadek 
wartości akcji Taurona o 48,92 proc. 
 
Podobnie jest w przypadku grupy Enea. 26 lutego akcje spółki były 
notowane po 5,92 zł, co było najniższym poziomem w historii. Już 27 
lutego akcje spadły poniżej tej kwoty. W ciągu ostatniego roku akcje Enei 
potaniały o 40,83 proc. Pandemia koronawirusa dodatkowo wpłynęła na 
wartość akcji Enea. Podczas notowań 16 marca akcje Enei osiągnęły 
kolejne minimum 3,58 zł. !!! 
 
Niewiele lepiej jest w przypadku grupy Energa. Od kilku miesięcy jej 
akcje również tanieją, ale nie dobiły się do historycznego minimum: te 
osiągnięto w październiku 2019 r., gdy za 1 akcję płacono 5,97 zł. 27 
lutego 2020 kurs Energii oscylował wokół 7,30 zł.  
 

4.03.2020 Kolejna tura  
rozmów płacowych w Enea S.A. 

W Poznaniu odbyła się czwarta tura rozmów płacowych w Enea S.A. 
Kolejny raz na spotkanie przybył jeden członek zarządu Zbigniew  
Piętka. Tradycyjnie zapoznano nas z uwarunkowaniami, które  
spowodują, że  podobno będzie to bardzo trudny rok dla całej  
energetyki w tym również w GK Enea. 
Następnie strona pracodawcy po głębokiej analizie propozycji strony 
związkowej z ostatniego spotkania złożyła kolejną nową propozycję 
podwyższenia płac zasadniczych od marca i jednorazową wypłatę na 
Święta Wielkanocne. Kwoty niższe od ostatnio proponowanych.  
Zaproponowano nam również kontynuowanie rozmów płacowych w 
sierpniu. Strona związkowa ze zdziwieniem przyjęła propozycję zarządu. 
Zamiast postąpienia dostaliśmy gorszą propozycję od tych złożonych 
podczas poprzednich rozmów płacowych. Następnie zaproponowaliśmy 
kolejną nową propozycję podwyżek płac zasadniczych w dwóch ratach 
(od marca i sierpnia) plus jednorazowa premia na Święta   
Wielkanocne. Prezes Piętka ogłosił przerwę w negocjacjach. Spotkanie 
trwało bardzo krótko -50 minut.  
Uzgodniono termin następnego11 marca 2020 r. 
 

5.03.2020 Biura Obsługi Klienta 
 -koronawirus minimalizacja zagrożeń. 

Reagując na zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2  Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea zwró-
ciła się do zarządu Enea Centrum o minimalizację tych zagrożeń poprzez 
zabudowę  w Biurach Obsługi Klientach na stanowiskach bezpośred-
niej obsługi klienta szyb oddzielających Naszych Pracowników od 
Klientów. Przegrody te naszym zdaniem zminimalizują ryzyko zaraże-
nia się wirusem, a dodatkowo ograniczą coraz częstsze przypadki rę-
koczynów nerwowych klientów. 
 
 10 marca 2020 r. poinformowano nas, że „Księga Tożsamości Marki Gru-
py Enea nie przewiduje możliwości stawiania barier fizycznych pomiędzy 
Pracownikami bezpośredniej obsługi a naszymi Klientami”.  

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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W piśmie poinformowano nas również, że Spółka kontaktowała się z 
SANEPIDEM i uzyskała informację, że szczególny nacisk należy poło-
żyć na mycie rąk w ciepłej wodzie z mydłem…Całość pisma dostępna na 
naszej stronie internetowej. 
Poinformowano nas również o działaniach jakie podjęto w związku z koro-
no wirusem:-Wprowadzono jednorazowe długopisy (klient po podpisa-
niu dokumentu zabiera go)-Poinformowano pracowników o zasadach 
jakie powinni zachować przy bezpośredniej obsłudze Klienta. -Firmy 
sprzątające zostały zobowiązane do dezynfekcji biurek -Wstawiono w 
biurach oczyszczacze powietrza z filtrami Hepa.  
Przełożeni z BOK-ów poinformowali, że podobno przeciwko grodzeniu 
się od Klientów są sami Pracownicy BOK-ów. (BOK Zielona Góra).  

12 marca 2020 r.  zamknięto dla klientów wszystkie BOK-i… 
 

6.03.2020 Anna Walentynowicz 
 kobietą roku 1980 tygodnika „Time” 

Anna Walentynowicz znalazła się na liście stu najbardziej wpływowych 
kobiet ostatniego stulecia tygodnika Time 
Projekt "100 kobiet roku" jest listą stu najbardziej wpływowych kobiet 
ostatniego stulecia tygodnika TIME. Jedną z kobiet jest bohaterka  
Solidarności Anna Walentynowicz (ANNA SOLIDARNOŚĆ) 
 „Matka polskiej niepodległości”. Anna Walentynowicz kobietą roku 
1980 tygodnika „Time” 
Pismo przypomniało życiorys Działaczki Wolnych Związków Zawodo-
wych i legendy „Solidarności” podkreślając iż to zwolnienie jej ze stoczni 
było powodem strajków, a strajki, które rozpoczęli stoczniowcy, doprowa-
dziły do powstania „Solidarności” – pierwszego wolnego związku za-
wodowego w komunistycznej Europie. 
„To był początek upadku komunizmu” – podkreśla „Time”. 

Portrety stu kobiet z ostatniego stulecia to projekt tygodnika „Time”. 
Zwraca on uwagę na wpływowe kobiety, które często pozostawały w 
cieniu mężczyzn. Przyznawane przez wiele lat tytuły człowieka roku  
nadawano w większości mężczyznom. 
"Ucieczka Polski od władzy sowieckiej rozpoczęła się od Solidarności, 
ruchu na rzecz praw robotników, który w 1980 roku pomogła stworzyć 
Anna Walentynowicz, spawacz i suwnicowa. W odwecie za swoją  
działalność została wtedy zwolniona ze Stoczni im. Lenina. Jej koledzy 
rozpoczęli strajk, aby odzyskała pracę, wywołując masowy opór, którego 
kulminacją były Porozumienia Sierpniowe, które umożliwiły powstanie 
pierwszego wolnego związku zawodowego w komunistycznej Europie 
Wschodniej. W ciągu roku Związek Solidarność liczył prawie 10 milio-
nów członków, a Walentynowicz był jednym z jego liderów. Triumf w 
Gdańsku przyspieszył upadek komunizmu dziesięć lat później. Doprowa-
dził także do tego, że całe pokolenia Polaków postrzegały Walentynowicza 
jako matkę swojej niezależności " 
 

 

8.03.2020 Porozumienie  
płacowe w  

LW Bogdanka.  
 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bog-
danka oraz związki zawodowe 
działające w spółce podpisały 3 
marca porozumienie w sprawie 
ustalenia poziomu wynagrodzeń i 
świadczeń pracowniczych w 2020 
roku   
 

Ustalono poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia na 2020 rok w kwocie 8408,81 na pracownika poprzez: 
a) wzrost płacy zasadniczej o 6% od 1 marca 2020. 
b) utrzymanie poziomu premii na poziomie z 2019 roku. 
W porozumieniu uzgodniono również wypłacenie premii doraźnej dla 
pracowników spółki do 31 marca 2020 r. jako rekompensatę z tytułu 
niepodwyższania płacy zasadniczej za styczeń i luty 2020 r. 
A także 
1. Zwiększenie składki podstawowej na Pracownicze Programy  
Emerytalne do 4,0% uczestników PPE. 
2) 4 miliony złotych na dodatkowe odpisy świadczeń socjalnych 
3) Zwiększenie wartości bezpłatnych talonów do 19 zł za roboczo-
dniówkę. 
Związkowcy dodają w podpisanym piśmie, że w przypadku istotnej po-
prawy sytuacji i braku zagrożeń, dla wykonania planowanych założeń 
operacyjno-finansowych, strony wrócą do rozmów w drugiej połowie 
roku. 
Jak widać w Bogdance dialog społeczny kwitnie.  

Kolejnym przykładem na to jest przyznanie zarządowi LW Bogdanka 
zaszczytnego tytułu –Pracodawca Przyjazny Pracownikom w  XII edy-
cji konkursu organizowanego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność 
pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wręczenie nagrody 
odbyło 24 lutego, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. 
Akcja nadawania certyfikatu "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"  
zainicjowana została przez NSZZ Solidarność w 2007 r. 

                       Adam Partyka –pierwszy z lewej od Prezydenta Andrzeja Dudy 
 

LW Bogdanka została wyróżniona za "pełne zaangażowanie w sprawy 
pracownicze, skrupulatne przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
efektywne wdrażanie Pracowniczego Programu Emerytalnego, a także 
powołanie do życia Fundacji "Solidarni Górnicy", która udziela 
wsparcia górnikom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a 
także ich rodzinom". 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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"Chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie, które potwierdza, 
że należymy do grupy polskich pracodawców, którzy ze szczególnym sza-
cunkiem podchodzą do tematu praw pracowników oraz prowadzą aktyw-
ny dialog ze stroną społeczną. Jesteśmy jednym z największych praco-
dawców na Lubelszczyźnie. Zatrudniamy ponad 5,5 tys. osób, co oznacza, 
że załoga spółki i firm współpracujących z Bogdanką wraz z rodzinami 
tworzy społeczność ponad 20 ty. osób związanych z kopalnią. Dlatego 
bardzo poważnie traktujemy naszą rolę w regionie" - powiedział Adam 
Partyka, zastępca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. pracowniczych i 
społecznych. 
Laureaci tegorocznej edycji konkursu: 
1. PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Dychów w Dychowie 
2. Zakład Usług Energetycznych „Wod-Rem” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie 
3. Kopalnia Wapienia „Morawica” SA 
4. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu w woj. podkarpackim 
5. Iskra-Centrum Narzędzi Specjalnych Sp. z o.o 
6. PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże w Gdańsku 
7. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 
8. Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach 
9. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Płocku 
10. Famur SA Systemy Ścianowe Glinik Oddział Gorlice 
11. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych 
„Kruszgeo” SA 
12. Orlen Południe SA 
13. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie 
14. Grupa Żywiec SA 
15. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Kopalnia 
Węgla Brunatnego Turów 
16. KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – 
Sieroszowice” 
17. Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA 
Można- można. Dlaczego tylko w BOGDANCE ?Naśladownictwo w 
pozostałych Spółkach GK ENEA wskazane. 

10.03.2020 Enea Centrum- 
o płacach i sytuacji w BOK-ach 

Prezes Enea Centrum Dariusz Szymczak drugi z prawej 

W Poznaniu po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, 
których celem jest zawarcie porozumienia płacowego na 2020 r. w Enea 
Centrum. Przybyły na spotkanie prezes Dariusz Szymczak przypomniał 
zebranym o propozycjach, które padły podczas ostatnich negocjacji. Na-
stępnie  powtórzył propozycję z ostatniego spotkania… Kolejno składa-
ne propozycje nie zbliżyły strony do zawarcia porozumienia. Strona 
społeczna rozumiejąc „pełną niezależność” zarządu wynikającą z Ko-
deksu Spółek Handlowych oraz uwarunkowania korporacyjne Enea 
Centrum zgodziła się kontynuować negocjacje 17 lutego 2020 r. (11 mar-
ca miały się odbyć negocjacje płacowe  w Enea S.A.) 
Korzystając z obecności strony związkowej pracodawca poprosił o podpi-
sanie zmian do Regulaminu Pracy. Do przesłanego projektu 
zmian  Regulaminu Pracy nie wpłynęły żadne uwagi. Strony podpisały 
powyższy dokument. 
  
Drugim bardzo ważnym tematem zaplanowanym w tym dniu była SYTU-
ACJA W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA. 
Po opuszczeniu przez zarząd spotkania na salę przybyli:-Dyr. Departa-
mentu Bezpośredniej Obsługi Klienta – Tomasz Czech Dyr. Pionu Obsługi 
Klientów – Katarzyna Wyzujak. Temat został wywołany pismem Komi-
sji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM)oraz pismem Ko-
misji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP).   
Reagując na zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2  Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea 5 mar-
ca 2020 r. zwróciła się do zarządu Enea Centrum o minimalizację tych 

zagrożeń poprzez zabudowę  w Biurach Obsługi Klienta na stanowi-
skach bezpośredniej obsługi klienta szyb oddzielających Naszych Pra-
cowników od Klientów. Przegrody te naszym zdaniem miały   
zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem, a dodatkowo ograni-
czyć coraz częstsze przypadki rękoczynów nerwowych klientów. 
Poinformowano nas, że odpowiedź na pismo KM została dzisiaj wysłana. 
Z jej treści dowiedzieliśmy się, że „Księga Tożsamości Marki Grupy Enea 
nie przewiduje możliwości stawiania barier fizycznych pomiędzy Pracow-
nikami bezpośredniej obsługi a naszymi Klientami”. Poinformowano nas 
również o działaniach jakie podjęto w związku z koronawirusem:-
Wprowadzono jednorazowe długopisy (klient po podpisaniu dokumen-
tu zabiera go)-Poinformowano pracowników o zasadach jakie powinni 
zachować przy bezpośredniej obsłudze Klienta. -Firmy sprzątające 
zostały zobowiązane do dezynfekcji biurek -Wstawiono w biurach 
oczyszczacze powietrza z filtrami Hepa.  
Przełożeni z BOK-ów poinformowali, że podobno przeciwko grodzeniu 
się od Klientów są sami Pracownicy BOK-ów. (BOK Zielona Góra). 
Następnie strona pracodawcy ustosunkowała się do 14 uwag zawartych 
w piśmie KP z dnia 18 Lutego 2020 r. Wiele z tych wyjaśnień zawiera 
dane wrażliwe Spółki, dlatego ze zrozumiałych względów nie będziemy się 
o nich rozpisywać. Osoby zainteresowane odsyłamy do siedzib NSZZ 
Solidarność.  

    Robert Jusis Marek Boiński Katarzyna Wyzujak Tomasz Czech 
Przedstawiciele MZZP wręczyli na spotkaniu kolejne pismo zawierające 
25 uwag, które spisali Pracownicy BOK-ów.  
Oprócz złożonych na spotkaniu wyjaśnień, strona pracodawcy została 
zobligowana do udzielenie pisemnych odpowiedzi na uwagi przedsta-
wione w w/w wystąpieniach. 
Liczymy, że sygnalizowane przez nas problemy pozwolą poprawić 
sytuację Pracowników BOK-ów.  
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

11.03.2020 Porozumienie płacowe w Enea S.A. 

W Poznaniu odbyła się kolejna (piąta tura) negocjacji, których celem było 
uzgodnienie zasad polityki płacowej w 2020 r. w Enea S.A. Na spotka-
nie stawił się cały zarząd Enea S.A. Stanowiło to dobry prognostyk i  
dawało nadzieję na zawarcie porozumienia płacowego. 
Na wstępie prezes Mirosław Kowalik przedstawił otoczenie zewnętrzne w 
jakim aktualnie się znajdujemy ( koronawirus-spowolnienie gospodarcze) 
oraz zaapelował o podejmowanie roztropnych decyzji mając na uwadze 
odpowiedzialność za przyszłość Spółki. Następnie  przypomniał o propo-
zycjach, które padły podczas ostatnich negocjacji. 
Później przedstawiono nam nową propozycję zarządu. Kolejne postąpie-
nia z obu stron oraz kilkukrotne przerwy doprowadziły do zbliżenia  
oczekiwań stron. Mając na uwadze skomplikowaną sytuację w całym  
kraju związaną z koronawirusem i grożącą nam pandemią oraz pro-
blemy jakie  z tego powodu mogą wystąpić w kraju i na całym świecie 
strony były zdeterminowane by dzisiaj zakończyć negocjacje płacowe.  
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Po niespełna dwóch godzinach  negocjacji  udało się zawrzeć porozu-
mienie płacowe, które zawiera podwyżkę płac zasadniczych od marca 
2020 r. o 250 zł. oraz jednorazową premię na Święta Wielkanocne– 
1000 zł. Strony uzgodniły kontynuację negocjacji płacowych w sierpniu 
bieżącego roku ( uzgodniono minimalną podwyżkę płacy zasadniczej 
od sierpnia –50 zł.)   
Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ 
Solidarność. 
Zarząd poinformował, że koronawirus generuje wiele problemów, które 
pośrednio i bezpośrednio dotyczą GK Enea. Dlatego zostanie powołany 
specjalny zespół  w ramach Grupy Kapitałowej Enea do, którego zosta-
nie zaproszona strona związkowa. Strona związkowa zadeklarowała 
wolę prac w tym zespole. Pewne pomysły ograniczające możliwość roz-
przestrzeniania się wirusa złożyliśmy już 5 marca 2020 r.- zabudowa w 
Biurach Obsługi Klientach na stanowiskach bezpośredniej obsługi 
klienta szyb oddzielających Naszych Pracowników od Klientów.  
Niestety jak na razie nasza propozycja w Enea Centrum nie została 
przyjęta… 
 

12.03.2020  Porozumienie płacowe w Operatorze. 

W Poznaniu po trzytygodniowej przerwie kontynuowano negocjacje, 
których celem było zawarcia porozumienia płacowego określającego   
zasady polityki płacowej Enea Operatorze w 2020 r..  
W negocjacjach uczestniczył cały zarząd  Prezesi Andrzej Kojro i  
Marek Szymankiewicz bezpośrednio a pozostali członkowie zarządu-
Józef Aleszczyk, Michał Cebula i Wojciech Drożdż za pośrednictwem 
telekonferencji. Ogłoszona pandemia spowodowała, że część strony 
związkowej również uczestniczyła w negocjacjach na zasadach tele-
konferencji.  
Na wstępie Andrzej Kojro nawiązał do postępującego kryzysu gospo-
darczego związanego z pandemią koronawirusa i zaapelował o rozsą-
dek w składanych propozycjach podwyżek. Następnie pozostali członko-
wie zarządu zapoznali zebranych z uwarunkowaniami z jakimi zmuszony 
jest się borykać Operator.   
Złożona przez zarząd propozycja podwyżek była taka sama jak podczas 
ostatnich negocjacji. Kolejno składane propozycje oraz przerwy taktyczne 
bardzo powoli zbliżały strony do konsensusu. Najwięcej dyskusji wy-
woływała cześć uznaniowa podwyżki, przy której upierała się strona 
pracodawcy. Strona związkowa podkreślała, że nie jest przeciwna pod-
wyżkom indywidualnym (dostrzegamy konieczność wyrównywania 
dysproporcji płacowych i indywidualnych przeszeregowań związanych 
z awansem lub zdobyciem  dodatkowych uprawnień). 
Jednakże nie może to się odbyć kosztem kwoty, którą strona związkowa 
ograniczyła do minimum chcąc zawrzeć w dniu dzisiejszym porozu-
mienie. (uwzględniając specyficzną sytuację w jakiej się znaleźliśmy). 
Pachniało już sporem zbiorowym. Kolejne przerwy i propozycje po pię-
ciu godzinach negocjacji doprowadziły do zawarcia porozumienia, nie 
zamykającego jednak rozmów płacowych w 2020 r. (powrót w sierp-
niu).  

Najważniejsze zapisy porozumienia: 
- podwyżka płac zasadniczych  o 250 zł. od marca 2020 r. 
- jednorazową premia na Święta Wielkanocne-1000 zł.  
-kontynuacja negocjacji płacowych w sierpniu bieżącego roku ( uzgod-
niono minimalną podwyżkę płacy zasadniczej od sierpnia-50 zł.)  
-uprawnieni do podwyżki płacy zasadniczej są wszyscy Pracownicy 
będący w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia. 
-Premię Świąteczną otrzymają wszyscy Pracownicy będący w zatrud-
nieniu w dniu zawarcia porozumienia i będący w zatrudnieniu w dniu 
wypłaty -nie później niż 10 kwietnia 2020 r. 
Inne tematy poruszone podczas spotkania: 
-protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 
(ZUZP). Strona pracodawcy było gotowa podpisać zmiany. Przedstawicie-
le NSZZ Solidarność oświadczyli, że zmiany do ZUZP musi zaakcepto-
wać Komisja Międzyzakładowa podejmując stosowną uchwałę. Takiej 
uchwały nie ma więc musimy jeszcze poczekać z podpisaniem protokołu. 
-profilaktyka sanatoryjna. Zgodnie z uzgodnieniami niewykorzystane 
skierowania do Inowrocławia zostaną proporcjonalnie do zatrudnienia 
rozdysponowane na Oddziały Dystrybucji. Uzgodnienie w tym temacie 
zostanie podpisane obiegowo. 

 

 
12.03.2020 Pandemia  

koronowirusa  
-BOK-i zamknięte od 

13.03.2020 
 

Od piątku, 13 marca  2020 r. do odwołania pozostaną zamknięte 
wszystkie 32 biura obsługi klienta zlokalizowane w północno-zachodniej 
Polsce - poinformowała Enea uzasadniając decyzję troską o zdrowie 
klientów i pracowników i potrzebą zminimalizowania ryzyka związa-
nego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  
- „Enea, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo klientów, zgodnie z 
zapisami "Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych", podjęła decyzję o 
zamknięciu Biur Obsługi Klienta”. - czytamy w komunikacie spółki. 
Jednocześnie Enea zachęca do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu i 
podkreśla, że sprawy związane z energią elektryczną można załatwiać bez 
wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi ebok.enea.pl. 
Można w nim sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować 
swoje dane czy zgłosić sprawy, które trzeba zrealizować. eBOK jest do-
stępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.  
Spółka wyjaśnia, że w celu założenia konta wystarczy wejść na stronę 
ebok.enea.pl, podać numer kontrahenta, widoczny na fakturze oraz 
PESEL lub NIP.  
Enea proponuje również zastąpienie osobistej wizyty w biurze obsługi 
klienta kontaktem z konsultantami Enei za pośrednictwem infolinii 611 
111 111 oraz czatu na stronie www.enea.pl.  

 

13.03.2020 Enea  
Wytwarzanie  

walczy z 
 koronawirusem. 

 
Rozprzestrzeniający się koronawirus w 
Polsce, sieje również sporo strachu w 

szeregach wielu firm w regionie radomskim. Działania prewencyjne podję-
ła między innymi Enea Wytwarzanie, mająca siedzibę w Świerżach Gór-
nych w powiecie kozienickim. Enea Wytwarzanie, w trosce o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracowników oraz ze względu na strategiczne znacze-
nie i charakter działania, podjęła decyzję o niezbędnych działaniach pre-
wencyjnych. Ma to związek z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w 
naszym kraju „Prowadzimy pomiar temperatury ciała wszystkich osób 
wchodzących na teren firmy oraz między innymi zakaz wjazdu pojazdów 
na teren firmy” - mówi Piotr Kutkowski, rzecznik prasowy Enei Wytwa-
rzanie. 
W związku z decyzją Zarządu Enei Wytwarzanie oraz podjętymi krokami 
prewencyjnym w celu uniknięcia pojawienia się koronawirusa na tere-
nie Spółki wprowadza się zasady bezwzględnej rejonizacji pracy. 
Oznacza to, że każdy pracownik pozostaje na swoim miejscu pracy, nie 
przemieszcza się po terenie Spółki, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wyma-
ga tego realizacja obowiązków służbowych. 
Zaleca się korzystanie ze śniadalni i stołówek w towarzystwie osób, z 
którymi zwykle się pracuje. W każdej sytuacji należy pamiętać o zacho-
waniu zasad higieny oraz bezpiecznej odległości podczas rozmów. 
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13.03.2020 Enea Operator też walczy z pandemią. 

W związku z apelem i działaniami Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w 
sprawie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu spowodowane-
mu koronawirusem COVID-19, a także w trosce o bezpieczeństwo cią-
głości dostaw energii elektrycznej oraz zdrowie pracowników, kontra-
hentów, klientów i gości spółki, Zarząd Enei Operator podjął decyzję o 
wstrzymaniu wizyt interesariuszy we wszystkich lokalizacjach należą-
cych do spółki, tj.: 
-Dyrekcji w Poznaniu, siedzibach Oddziałów Dystrybucji w Szczecinie, 
Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Zielonej Górze i w Poznaniu. 
-Siedzibach Rejonów Dystrybucji i Posterunkach Energetycznych. 
Od 13 marca do odwołania zamknięte pozostaną wszystkie stacjonarne 
Biura Obsługi Klienta a spółka realizować będzie tylko te zadania, 
które są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw 
energii elektrycznej. 
Naszych klientów zachęcamy do telefonicznego kontaktu z naszymi pra-
cownikami oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W dalszym 
ciągu czynna jest infolinia: 61 850 40 00 oraz numer pogotowia energe-
tycznego 991, pod którym można zgłaszać awarie. 
Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy. Nasze dzia-
łania mają charakter prewencyjny w celu zapobiegania rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa w Polsce. 
Sztab kryzysowy w Enea Operator podjął decyzję, że większości pracow-
ników od 16 marca 2020 r. przechodzi na pracę zdalną  lub pozostanie 
w gotowości do pracy na wezwanie Pracodawcy z uwzględnieniem za-
pewnienia potrzeby ciągłości działań jednostki organizacyjnej oraz możli-
wości technicznych.  
Ponadto, pracownikom poleca się powstrzymywanie od kontaktów bez-
pośrednich – zarówno służbowych jak i prywatnych – z innymi pra-
cownikami Grupy oraz ścisłe przestrzeganie zasad higieny zgodnie z 
zaleceniami WHO i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Zaleca się również maksymalne ograniczenie przebywania w przestrzeni 
publicznej. 
Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych, która obowiązuje od 8 marca br., pracodawca może polecić 
pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza 
miejscem jej stałego wykonywania. 
Kluczowe informacje dot. polecenia pracy zdalnej lub pozostania w 
gotowości do pracy: 
-wytypowani przez przełożonych pracownicy otrzymają od pracodawcy 
polecenie pracy zdalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, ustnie 
lub telefonicznie, polecenie będzie określać okres świadczenia pracy 
zdalnie.  
-świadczenie pracy zdalnej winno być rozumiane jako wykonywanie za-
dań wynikających z zakresu czynności wymienionych w opisie stanowi-
ska pracy i zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub pozosta-
wanie w gotowości do świadczenia pracy w obowiązującym pracowni-
ka czasie pracy; 
-zadania będą zlecane pracownikowi przez przełożonych za pośrednic-
twem służbowej poczty elektronicznej, ustnie lub telefonicznie; 
-w czasie wykonywania pracy zdalnej nie ulegają zmianie obowiązujące 
pracownika godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także przepisy 
i regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące przerw w pracy i pracy w 
godzinach nadliczbowych; 
-praca zdalna oraz pozostanie w gotowości do pracy nie stanowi podróży 
służbowej i nie uprawnia do wypłaty diet; 
-pracownik, który otrzyma polecenie pracy zdalnej lub pozostanie w 
gotowości do pracy zobowiązany jest do zastosowania się do polecenia 
pracodawcy i bezpośredniego przełożonego. 
-osoby wracające z prywatnych wyjazdów zagranicznych przed powro-
tem do pracy proszone są o kontakt telefoniczny z bezpośrednim przełożo-
nym i pozostawanie w domu przez okres 14 dni bez świadczenia pracy 

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
Dodatkowo przypominamy, aby po zakończeniu dnia pracy pracownicy, 
którzy nadal świadczyć będą pracę w miejscu pracy, zabierali laptopy 
do domu na wypadek konieczności świadczenia pracy zdalnej, przy 
zachowaniu obowiązujących w spółce zasad bezpieczeństwa. 
 

 
16.03.2020  

Telepraca zarządów  
i rad nadzorczych 

 
Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych proponuje szybką nowelizację 
Kodeksu Spółek Handlowych, 
która ułatwi zdalne podejmowanie 
decyzji zarządcom spółek i ich 
radom nadzorcom - czytamy w 
"Pulsie Biznesu". 
„Znowelizowanie Kodeksu spółek 
handlowych tak, by dawał większą 
możliwość korzystania z nowych 
technologii, i tak było planowane. W obecnej nadzwyczajnej sytuacji pro-
ponujemy po prostu szybsze przeprocedowanie tych zmian, zwłaszcza że 
nie są kontrowersyjne „ powiedział cytowany przez "Puls Bizesu" Janusz 
Kowalski, wiceminister aktywów państwowych. 
Zwrócił on uwagę, że w konsekwencji obejmowania menedżerów kwaran-
tannami, jak również ograniczenia w ruchu pasażerskim, wiele spółek, w 
tym z kapitałem zagranicznym, nie może podejmować decyzji.  
„W odniesieniu do rady nadzorczej kodeks przewiduje wprawdzie możli-
wość podejmowania uchwał za pomocą środków zdalnej komunikacji, ale 
jest to przepis o charakterze wyjątkowym. Ponadto dotyczy jedynie podej-
mowania uchwał, a nie uczestniczenia czy prowadzenia posiedzenia rady" 
- powiedział z kolei cytowany przez gazetę Andrzej Szumański, prawnik 
zaangażowany przez MAP do pracy nad reformą nadzoru właścicielskiego. 
Nowelizacja KSH ma ułatwić te procedury, obejmując nimi również po-
siedzenia zarządu. Obecnie zdalna możliwość odbywania posiedzeń za-
rządu nie jest regulowana w kodeksie. 
Według gazety nie będzie prawdopodobnie zmian z zasadzie nakazującej 
podejmowanie uchwał personalnych, czyli powoływania i odwoływania 
członków organów spółki wyłącznie na posiedzeniach odbywających się 
fizycznie. 

16.03.2020 Porozumienia płacowe w Enea Logistyka.  

W Poznaniu w siedzibie Enea Logistyka (EL) kontynuowano rozmowy 
celem zawarcia porozumienia płacowego  na 2020 r. w Spółce. Ze strony 
pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli Sławomir Hinc – prezes zarządu 
i Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych. Strona społeczna 
uczestniczyła w negocjacjach w salce konferencyjnej i za pośrednictwem 
wideokonferencji -pandemia koronawirusa (niestety nie wszyscy mogli 
skorzystać z tej formy- trzeba ten wariant dopracować). 
Prezes Hinc odniósł się do zawartych w Grupie Kapitałowej porozumień 
płacowych i złożył propozycję zarządu EL.  Po krótkich negocjacjach 
udało się zawrzeć porozumienie, które jest bardzo zbliżone do tych wcze-
śniej zawartych: -podwyżka płac zasadniczych od marca  o 250 zł. i od 
sierpnia 2020 r. nie mniej niż 50 zł. -, premia na Święta Wielkiej Nocy 
1000 zł. Dodatkowo w maju strony w spotkają się w sprawie dodatków 
do płacy zasadniczej i regulaminu premiowania. Porozumienie zostanie 
podpisane przez osoby do tego upoważnione  w formie obiegowej. 
 

16.03.2020 Złamanie uzgodnień w Enea Centrum. 
 

Podczas ostatnich negocjacji płacowych strony dialogu społecznego w 
Enea Centrum 10 marca 2020 r. uzgodniły kontynuację rokowań w 
celu zawarcia porozumienia płacowego w tej Spółce  17 marca 2020 r. 
Rozumiejąc powagę sytuacji związanej z pandemią koronawirusa strona 
związkowa była gotowa uczestniczyć w negocjacjach na zasadzie tele-
konferencji. Niestety 16 marca 2020 zarząd Enea Centrum  złamał ustale-
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nia z 10 marca 2020 r. poinformował nas, że:   
„w związku z sytuacją kryzysową w Enea Centrum - wynikającą z ko-
nieczności zabezpieczenia podstawowej działalności Spółki przy jednocze-
snym zabezpieczeniu zadań w Grupie Kapitałowej Enea– uprzejmie in-
formujemy, że jesteśmy zmuszeni do przełożenia naszego spotkania na 
inny termin. Termin spotkania zostanie ustalony niezwłocznie po opano-
waniu sytuacji kryzysowej w Spółce”.   
Postępowanie zarządu jest bardzo dziwne- podpisane porozumienia pła-
cowe w Enea S.A. Enea Operator Enea Logistyka wskazały na możli-
we do zaakceptowania przez strony parametry porozumienia płacowe-
go. Wystarczyło na zasadzie telekonferencji przyjąć podobne rozwiązania i 
podpisać stosowne porozumienie. Zwlekanie z podpisaniem porozumienia 
płacowego w Enea Centrum w połączeniu z problemami kadrowymi 
(opieka nad dziećmi-zamknięte szkoły i przedszkola) może znacznie utrud-
nić przeprowadzenie przeszeregowań od marca 2020 r. 
 

16.03.2020  Grupa Enea przeznaczy 1,5 mln zł 
wsparcia dla szpitali na walkę z koronawirusem 

Prezes Grupy Enea Mirosław Kowalik poinformował dziś na Twitterze, 
że spółka wesprze kwotą 1,5 mln. zł.  walkę z koronawirusem. 
"W obliczu zagrożenia, jakim jest koronawirus, musimy działać odpowie-
dzialnie w trosce o zdrowie naszych klientów, pracowników i wszystkich 
Polaków” poinformował  Prezes Enei S.A. Mirosław Kowalik.  
W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Grupa Enea przekaże 
1,5 mln zł na wsparcie szpitali, które walczą z koronawirusem. Pomoc 
dotrze przede wszystkim do placówek z terenu działania Grupy Enea, w 
pierwszej kolejności będą to szpitale wskazane przez Ministerstwo  
Zdrowia - przekształcone w jednostki zakaźne. 
 

17.03.2020 PGE- 5 mln. zł  
na walkę z koronawirusem 

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o przekazaniu 
darowizny w kwocie 5 mln zł na wsparcie działań związanych z zatrzy-
maniem rozprzestrzeniania koronawirusa. Grupa PGE jest w kontakcie 
z Ministerstwem Aktywów Państwowych, które na bieżąco analizuje i 
koordynuje działania podległych mu Spółek, co pozwoli w jak najlepszy 
sposób odpowiedzieć na potrzeby administracji rządowej.  
„Jednocześnie koncentrujemy działania na bezpieczeństwie naszych Pra-
cowników, co jest gwarancją stabilnych i niezakłóconych dostaw energii 
elektrycznej i ciepła do polskich domów, szpitali, instytucji i firm”  mówi 
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 
„Szczególną uwagę poświęcamy Seniorom, w tym emerytowanym Pra-
cownikom PGE. Budujące jest również to, że udało nam się zaangażować 
naszych Pracowników zarówno do pomocy starszym, jak i do wsparcia 
obsługi Infolinii NFZ „ dodaje Wojciech Dąbrowski.  
PGE Polska Grupa Energetyczna nawiązała kontakt z emerytowanymi 
Pracownikami PGE i sprawdza w jaki sposób może pomóc osobom 
będącym w grupie największego ryzyka. W tym celu zaangażowała Pra-
cowników do działań w ramach wolontariatu. PGE jest również w trakcie 
uzgodnień z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej w celu 

dystrybucji części środków do dezynfekcji rąk zamówionych w Orlen 
Oil przez Spółkę.  
Grupa PGE wydelegowała pięćdziesięciu Pracowników do wsparcia obsłu-
gi Infolinii NFZ, gdzie można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o 
postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Infolinia 
obsługuje kilka tysięcy połączeń dziennie i Pracownicy Grupy PGE będą 
pomagać w obsłudze tych połączeń. Praca będzie wykonywana przez Pra-
cowników, którzy zostali oddelegowani do pracy zdalnej i odbywać się 
będzie w godzinach pracy oraz za pomocą telefonu służbowego. Wszyscy 
Pracownicy przechodzą odpowiednie szkolenie.  
 

17.03.2020 Szczegółowe rozwiązania 
 specustawy ws. koronawirusa.  

8 marca 2020 r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń 
wirusem istniała konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, 
umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie 
dla zdrowia publicznego.  
Ustawa przewiduje m.in.: 
- wykonywanie pracy zdalnej, pracodawca może polecić pracownikowi 
wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, 
poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna); 
- prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców 
zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania 
opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku za-
mknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
uczęszcza dziecko. 
Aktualnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Ozna-
cza to m.in.: 
- tymczasowe przywrócenie granic i kontrole graniczne od 15 marca br. 
na 10 dni z możliwością przedłużenia; 
- zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców; 
- osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwaran-
tannę domową; 
- wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze pasażer-
skie, ale także połączenia kolejowe, polskie linie lotnicze też nie będą 
latać poza granice Polski; 
- sklepy, banki i bankomaty pozostaną otwarte, ograniczona została dzia-
łalność galerii handlowych (czynne będą w nich tylko sklepy spożywcze, 
pralnie, apteki i drogerie), zamknięte zostaną restauracje, puby i bary, je-
dzenie będzie dostępne tylko w opcji dostawy do domu. 
Wobec szczególnych okoliczności musimy sprostać nowym wyzwaniom. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało podręcz-
nik dla pracowników i pracodawców. Link do podręcznika:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownik-i-przedsiebiorca-w-obliczu
-koronawirusa---praktyczny-poradnik 

18.03.2020 Nowy  
Prezes Zarządu Enei Trading 
 
Decyzją Rady Nadzorczej Enei Trading na stanowi-
sko Prezesa Zarządu tej spółki został powołany 
Cezary Szwed.Cezary Szwed - Absolwent Poli-
techniki Warszawskiej, gdzie w 1993 r. uzyskał 
tytuł mgr. inż., a w 1999 r. – stopień doktora nauk 
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technicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w szkole Głów-
nej Handlowej oraz Institut Francis de Gestion. Karierę zawodową rozpo-
czął w 1993 r. na Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się modelo-
waniem matematycznym i optymalizacją problemów decyzyjnych. W la-
tach 2000-2018 związany z PSE S.A. i PSE-Operator S.A. W latach 2013-
2016 obejmował stanowisko Członka Zarządu i Wiceprezesa PSE S.A. W 
latach 2017-2020 pracownik naukowy PW, wykładowca Wyższych Uczel-
ni warszawskich. W działalności zawodowej koncentruje się na działaniu 
rynku energii elektrycznej i systemie funkcjonowania elektroenergetycz-
nym. Dodatkowo w działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się zagad-
nieniami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.  

Skład zarządu Enea Trading uzupełniają:-Wojciech Jędrzyński - Członek 
Zarządu ds. Operacyjnych, -Rafał Domaszewski – Członek Zarządu ds. 
Handlowych 

19.03.2020 Solidarność  
chce zawieszenia systemu handlu emisjami CO2. 

Przewodniczący NSZZ Solidar-
ność Piotr Duda zapowiedział 
interwencję w Komisji Euro-
pejskiej w celu zawieszenia 
systemu handlu emisjami CO2 
na czas kryzysu koronawirusa. 
P.Duda był gościem programu 
"W tyle wizji" na kanale TVP 
Info. Komentował rządowy pro-
gram tarczy antykryzysowej ma-
jący ulżyć przedsiębiorcom 
doświadczonym epidemią koro-
nawirusa, z którą wiąże się 

konieczność izolacji ograniczająca działalność gospodarczą. 
Zdaniem przewodniczącego Dudy takim obciążeniem jest również 
"opłata klimatyczna", czyli system handlu emisjami CO2 EU ETS zobo-
wiązujący sektor energetyczny do wykupywania darmowych uprawnień 
lub opłacania nadprogramowych emisji dwutlenku węgla towarzyszących 
produkcji energii.  
Na pytanie jak ocenia propozycje rządu wsparcia przedsiębiorców i 
pracowników szef Solidarności stwierdził, że lepiej aby go nie było. Od-
nosząc się do samego projektu pochwalił zawarte w tarczy rozwiązania -
„To bardzo dobre rozwiązania. Uważam, że są w większości dobre, ale 
sytuacja jest dynamiczna, więc będziemy je na bieżąco modyfikować” 
Wskazał, że już dzisiaj zapowiadane jest wydłużenie do świąt decyzji i 
zamknięciu szkół, więc będzie trzeba wydłużyć czas wypłacania zasiłku 
opiekuńczego. Jak również rozszerzyć dla opiekunów dzieci niepełno-
sprawnych. 
Przewodniczący ostro ocenił wcześniejsze działania antykryzysowe, 
które miały miejsce podczas rządów koalicji PO-PSL- „Specjalnie nie 
mówimy dzisiaj o pakcie antykryzysowym, bo to nasuwałoby skojarzenia 
z rządem Donalda Tuska, który w poprzednim kryzysie nic nie zrobił dla 
pracowników” Na pytanie o reakcję opozycji wobec „Tarczy antykryzyso-
wej” przewodniczący uznał, że nie można tej sytuacji wykorzystywać do 
partykularnych interesów-„ Nie zdziwiłbym się gdyby opozycja licytowa-
ła się w parlamencie i próbowała na tym coś ugrać” Na koniec Piotr 
Duda zapowiedział, ze Solidarność wystąpi do UE o zawieszenie opłat 
klimatycznych- „W sytuacji pandemii koronawirusa Covid 19 konieczne 
jest zawieszenie opłat za emisję CO2 pobieranych w ramach Europejskie-
go Systemu Handlu Emisjami (ETS). To miliardy zł, które dzisiaj po-
trzebne są polskiej, ale i unijnej gospodarce. To również gwarancja nie-
podnoszenia cen energii dla odbiorców indywidualnych, którzy z powodu 
obniżenia zarobków, lub nawet z powodu utraty pracy mogą nie być w 
stanie płacić wyższych rachunków za prąd. Droższy prąd oznacza również 
wyższe ceny w sklepach. Dlatego jako NSZZ „Solidarność” podjęliśmy 
decyzję o złożeniu takiego wniosku do Komisji Europejskiej. Wniosek 
zostanie ukończony w poniedziałek, tj. 23 marca, a wysłany we wtorek. 

Mamy nadzieję, że Komisja Europejska, która absolutnie nie radzi sobie 
z obecnym kryzysem, szybko podejmie decyzję realnie wspierającą unijne 
gospodarki” 
24 marca 2020r.  P.Duda wysłał pismo do Przewodniczącej Komisji 
Europejskiej. Treść pisma dostępna na naszej stronie internetowej  

 
19.03.2020 W Operatorze  obowiązkowy pomiar 

temperatury ciała  

Zarząd Enei Operator wspólnie z Dyrektorami oddziałów, departamentów, 
Kierownikami wszystkich komórek organizacyjnych, podejmuje wszelkie 
możliwe czynności, aby zapewnić ciągłość działania naszego przedsię-
biorstwa przy zapewnieniu wszystkim Pracownikom bezpieczeństwa.  
Tylko dzięki naszej samodyscyplinie, odpowiedzialności za zdrowie wła-
sne i innych Pracowników, poczuciu wspólnoty i lojalności jesteśmy w 
stanie sprostać tym dodatkowym wyzwaniom.  
Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich informuje, że decyzją Sztabu 
Kryzysowego zobowiązuje się wszystkich Pracowników Spółki do bie-
żącej samokontroli temperatury ciała (co najmniej raz dziennie), w 
szczególności przed przyjazdem do lokalizacji Spółki, w której świadczona 
jest praca. W przypadku, gdy termometr wskaże podwyższoną tempe-
raturę, Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania 
o tym fakcie przełożonego oraz do zastosowania adekwatnych środków. 
Powyższe dotyczy wszystkich Pracowników niezależnie od formy 
świadczenia pracy (np. zdalnej czy rotacyjnej).  
Niezależnie od powyższego zobowiązuje się każdą osobę, wchodzącą 
pierwszy raz danego dnia do pomieszczenia podstawowej/zapasowej 
dyspozycji (Centralnej Dyspozycji Mocy, Oddziałowej Dyspozycji 
Stacji, Rejonowej Dyspozycji Mocy), do pomiaru temperatury ciała. 
Pomiar musi odbyć się w obecności drugiej osoby (np. dyspozytora), a 
jego wynik należy zapisać w sporządzonym rejestrze wejść wszystkich 
osób do ww. pomieszczenia. Dyspozytorzy danej jednostki zostają zobo-
wiązani do prowadzenia takiego rejestru, w którym po-winny znaleźć się: 
data i godzina wejścia, imię i nazwisko, wynik pomiaru temperatury ciała. 
Obecnie trwa wyposażanie wszystkich dyspozycji w bezdotykowe ter-
mometry.  

 

20.03.2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Enei  
 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZ) Enei podjęło w czwartek 
uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. NWZ 
zdecydowało o powołaniu do składu rady nadzorczej Enei Izabeli Fel-
czak-Poturnickiej oraz Mariusza Fistka. Jednocześnie NZW podjęło 
uchwałę o powierzeniu Izabeli Felczak-Poturnickiej funkcji przewodni-
czącej rady nadzorczej spółki. 

Izabela Felczak-Poturnicka  jest absolwentką 
ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i 
Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i 
Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 
oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania 
i finansów w Szkole Głównej Handlowej w War-
szawie. Ukończyła również studia podyplomowe z 
zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 
2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Orga-
nizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Po-

datkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku. Jest także autorką oraz współautorką mate-
riałów naukowych z zakresu ekonomii. Posiada uprawnienia audytora 
wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001. 
Obecnie radca ministra koordynujący prace zespołu polityki właściciel-
skiej w Ministerstwie Energii.W latach 2005-2016 pełniła różne funkcje w 
Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2016 roku pełniła obowiązki prezesa 
Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jest Przewodniczącą 
Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jako przedsta-
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wiciel Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZA-
CHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A. 
Posiada bogate doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami strategicznymi. Brała udział przy realizowaniu wielu transakcji 
na rynku kapitałowym, m.in. wprowadzenie na warszawką giełdę spółek 
GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. Posiada doświadczenie w zakresie audytu 
finansowego, wdrażania programów restrukturyzacyjnych oraz oceny efek-
tywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych. 
O zwołanie NWZ oraz umieszczenie w porządku obrad punktów dotyczą-
cych zmian w radzie nadzorczej wnioskowało w lutym Ministerstwo 
Aktywów Państwowych.  Przypominamy, że 6 lutego rezygnację z człon-
kostwa w RN Enei złożył jej przewodniczący Stanisław Hebda. Jako 
przyczynę rezygnacji podano względy osobiste. 
W budynku w którym odbywał się NWZ, poza pojedynczymi osobami w 
recepcji, nie było osób postronnych. Z windy, przy której wyłożone były 
środki dezynfekujące, korzystali tylko uczestnicy NWZ. Pomieszczenia, 
w tym windy i korytarze, były stale dezynfekowane. Zmniejszono liczbę 
osób z obsługi technicznej. Woda do picia dostępna była wyłącznie w po-
jedynczych szklanych butelkach. Uczestnikom obrad zapewniono także 
jednorazowe rękawiczki, tak aby na etapie podpisywania listy obecno-
ści uniknąć bezpośredniego kontaktu z tym samym długopisem. W sali 
przebywało 12 osób. Wszystkie osoby znajdowały się w odległości min. 
1,5 m od siebie.  
Obecnie rada nadzorcza Enei pracuje w składzie: Izabela Felczak-
Poturnicka (przewodnicząca), Bartosz Nieścior (wiceprzewodniczący), 
Mariusza Fistka, Michał Jaciubek, Paweł Andrzej Koroblowski, Ire-
neusz Kulka, Maciej Mazur, Piotr Mirkowski, Mariusz Pliszka oraz 
Roman Stryjski.  

23.03.2020 Obradował  
sztab kryzysowy w Operatorze. 

Zarząd Enea Operator zaprosił związki zawodowe działające w spółce 
na wspólne spotkanie celem omówienia obecnej sytuacji w spółce. W spo-
tkaniu zorganizowanym w formie wideokonferencji uczestniczył Zarząd, 
Dyrektorzy Oddziałów i Departamentów i przedstawiciele najważniej-
szych organizacji związkowych. 
Organizacje związkowe otrzymały dokładny obraz sytuacji, która na dzień 
dzisiejszy nie jest zła. Najlepszą informacją jest ta, że na dzień dzisiejszy 
nikt z pracowników Enea Operator nie zachorował na COVID-19. 
I taki stan zamierzamy utrzymać. 
Sytuacja, z jaką przyszło nam się zmierzyć nie miała precedensu 
w historii energetyki polskiej. Jesteśmy jednak branżą, która przyzwycza-
jona jest do działania mimo sytuacji kryzysowych. 
Wszyscy biorący udział w spotkaniu zgodzili się co do tego, że najważ-
niejszą kwestią jest życie i zdrowie ludzkie. W naszej branży to nie jest 
pusty slogan, wielu Pracowników z zagrożeniami tego typu spotyka się 
na co dzień. Naszym wspólnym zadaniem jest też zapewnienie ciągłości 
dostaw energii elektrycznej, co jest konieczne dla sprawnego funkcjo-
nowania państwa i społeczeństwa, jak też dla utrzymania finansowej 
kondycji przedsiębiorstwa. Dlatego podjętych został szereg działań mają-
cych na celu minimalizację ryzyka zarażenia się nowym wirusem przez 
Pracowników w czasie pracy, a jeśli ktoś z nas nieświadomie jednak 
pojawił się w pracy chory to aby zminimalizować potencjalne grono 
narażonych w takiej sytuacji Pracowników. Strona związkowa zaapelo-
wała o bardzo roztropne decyzje związane z powrotem do prac eksplo-
atacyjnych, nie podejmujmy niepotrzebnego ryzyka w czasie gdy pan-
demia się nasila. Należy uniknąć sytuacji ucieczki na zwolnienia choro-
bowe. Może to doprowadzić do sytuacji braku kadr do usuwania awa-
rii. Pojawia się wile problemów związanych z kończącymi się termina-
mi: uprawnień energetycznych, szkoleń BHP, badaniami okresowymi. 
Pod koniec marca miała wejść w życie nowa Instrukcja Organizacji 
Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych. NSZZ Solidar-
ność Enea wyraziła pełną gotowość do  wspólnego rozwiązywania 
wszystkich problemów oraz współpracy z Pracodawcą dla wypełnienia 
celów Operatora. Zarząd docenił fakt, że związki zawodowe mają naj-
bliższy kontakt z załogą i najszybciej mogą dostrzec niepokojące zja-
wiska, przekazać wartościowe pomysły Pracowników dla wdrożenia 
najlepszych rozwiązań w tej kryzysowej sytuacji. Jednocześnie, podob-

nie jak i inne organizacje związkowe biorące udział w wideokonferencji, 
NSZZ Solidarność wyraziła zgodę na czasowe odstępstwa od zapisów 
Regulaminu  Pracy i ZUZP dotyczące czasu pracy. Pracodawca wystę-
pując o tą zgodę umotywował swoją prośbę dynamiką sytuacji, która dla 
zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników oraz zapewnienia wymaga-
nego poziomu obsługi może wymagać szybkich decyzji w tym zakresie. 
Wideokonferencje będą kontynuowane, będziemy o nich informować. 
Zalecono organizowanie podobnych spotkań w Oddziałach Dystrybu-
cji oraz uzgadnianie tematów w poszczególnych lokalizacjach. 

Bardziej szczegółowe informacje do uzyskania w siedzibach 
NSZZ Solidarność. 

 

23.03.2020 KK w sprawie opinii nad rządowym pro-
jektem „Tarcza antykryzysowa” 

Prezydium KK-Od lewej Tadeusz Majchrowicz, Ewa Zydorek, Bogdan Biś,  
Piotr Duda, Henryk Nakonieczny, Jerzy Jaworski, Bogdan Kubiak.  

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  (KK)w ramach 
opinii dot. rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza anty-
kryzysowa”) zgłasza następujące uwagi i postulaty: 
- Należy radykalnie podnieść zasiłek dla osób bezrobotnych, w szcze-
gólności dla tych, którzy utracili lub utracą pracę w wyniku oddziaływania 
COVID-19 i płacili składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ świad-
czenie postojowe dla samozatrudnionych i osób na umowach cywilno-
prawnych będzie wyższe niż zasiłek dla osób bezrobotnych, które były 
pracownikami na umowach o pracę. 
- Należy przyznać zasiłek opiekuńczy również rodzicom, których dzie-
ci są w wieku do 15 roku życia. 
- Kwota dofinansowania w okresie przestoju ekonomicznego oraz 
kwota dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymia-
ru czasu pracy przez okres 3 miesięcy, biorąc pod uwagę obecny stan 
funduszu, będzie mogło otrzymać maksymalnie łącznie ok. 141 400 pra-
cowników. Konieczne jest dofinansowanie funduszu dla zapewnienia moż-
liwości ochrony miejsc pracy w szerszym zakresie. 
- Przyjęcie w ustawie dwudniowego terminu na zawarcie układu lub 
porozumienia w sprawie zasady ustalania warunków i trybu wykony-
wania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wy-
miaru czasu pracy oraz decydujące stanowisko pracodawcy w przypadku 
nie zawarcia stosownych porozumień w tym terminie musi wysnuć wnio-
sek o pozornej roli związku zawodowego w kształtowaniu warunków i 
trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżo-
nego wymiaru czasu pracy. Zaproponowany dwudniowy termin jest 
skandalicznie krótki, nieadekwatny do wagi postanowień, które mają 
zostać uregulowane. NSZZ „Solidarność oczekuje, że termin ten nie bę-
dzie krótszy niż siedem dni oraz zapewniona konieczność zawarcia 
uzgodnień. 
- Zdecydowanie negatywnie oceniono propozycję dotycząca skrócenia 
dobowego odpoczynku z 11 do ośmiu godzin. Nieprzerwany dobowy 
czas odpoczynku w sposób bezpośredni służy celowi nadrzędnemu jakim 
jest bezpieczeństwo, higiena i ochrona zdrowia pracowników w miejscu 
pracy, który nie może być podporządkowany względom czysto ekono-
micznym. Regeneracji nie zapewni również zaproponowany w ust. 3 me-
chanizm rekompensowania, krótszego wykorzystanego przez pracownika 
okresu odpoczynku w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni. Zdecydowany 
sprzeciw  Związku wywołuje również sposobu wprowadzenia skrócenia 
dobowego nieprzerwanego odpoczynku, pozostawiając pracodawcy całko-
witą dowolność w zakresie wprowadzenia proponowanego rozwiązania. 
- Podobnie rozwiązania dopuszczające na zawarcia porozumienia o 
stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, 
niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w 
zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu nie określają maksymalnego 
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okresu na jaki porozumienie może zostać zawarte. Nie można wykluczyć, 
iż niepożądane działania mogą mieć miejsce w przypadku niektórych 
przedsiębiorców, którzy nie zostaną dotknięci przez epidemię lub zostaną 
przez epidemię dotknięci ale nie w taki sposób, który uzasadniałby, wyko-
rzystywanie tych szczegółowych rozwiązań Chodzi o sytuacje stosowania 
tych narzędzi, kosztem pogorszenia warunków zatrudnienia pracowników, 
mimo braku faktycznych przesłanek do ich stosowania. Ustawodawca 
powinien przewidzieć taką możliwość i zaproponować rozwiązania praw-
ne, które zwiększą ochronę prawną pracowników. 
- Wątpliwości budzi proponowana regulacja świadczenia postojowego 
dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz 
wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza 
umów o dzieło. Regulacja stwarza duże ryzyko nadużywania prawa do 
świadczenia postojowego. Umowy o dzieło nie są obecnie nigdzie rejestro-
wane. Przyjęta konstrukcja świadczenia postojowego może spowodować 
że nagle w obrocie pojawi się nieograniczona liczba takich umów zawar-
tych fikcyjnie przed dniem 1 lutego 2020 r. 
- NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia fakt że, ustawodawca zwrócił 
uwagę na osoby niepełnosprawne, którym kończą się orzeczenia o 
niepełnosprawności w czasie, gdy zespoły orzecznicze w związku z 
epidemią nie działają, lub działają w ograniczonym zakresie. Niemniej 
jednak zwracamy uwagę, że  w zaproponowanych przez ustawodawcę 
okresie 60 dni, a w innych sytuacjach 3 miesiące po ustaniu stanu epide-
mii, zespoły orzecznicze mogą nie zdążyć z przeprowadzeniem postępo-
wania u osób, których liczba zwiększy się znacznie w ciągu miesięcy ogra-
niczonego działania zespołów orzeczniczych. 
- W projekcie brakuje propozycji ułatwiających korzystanie w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii z zasiłku choro-
bowego, np. w związku z kwarantanną po powrocie z zagranicy. 
- Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników należy rozszerzyć 
także na duże przedsiębiorstwa. Spadek poziomu produkcji dotknie tak-
że te firmy, dlatego trudno znaleźć uzasadnienie dla ich pominięcia. 
- Należy zapewnić wsparcie pracownikom domowym. 
- NSZZ „Solidarność wnosi o wprowadzenie pełnego zwolnienia z po-
datku PIT zapomóg udzielanych pracownikom  z funduszu socjalnego 
i funduszy związków zawodowych lub zwiększenia kwot wolnych od 
podatku z tego tytułu. 
Powyższe postulaty i uwagi do projektu ustawy zostały przekazane dzisiaj 
przez przewodniczącego Związku Piotra Dudę podczas videokonferencji 
z udziałem minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Marlenę Maląg oraz prezesa ZUS Gertrudę 
Uścińską. 
„Solidarność” stanowczo oczekuje, że zostaną one uwzględnione w osta-
tecznym projekcie. 

23.03.2020 Przesunięcie 
terminu wejścia  

w życie  
rozporządzenia  
w sprawie BHP  

przy urządzeniach  
energetycznych  

 
W związku z zagrożeniami wynika-
jącymi z rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłosze-

niem stanu zagrożenia epidemicznego Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych (MAP) chce przesunąć termin wejścia w życie rozporządzenia 
Ministra Energii z sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych.  
Jak tłumaczy MAP rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. od 26 marca 
2020 r. zmienia zasadniczo wymagania i zasady organizacji bezpieczeń-
stwa i higieny w odniesieniu do wszystkich prac związanych z eksploatacją 
urządzeń energetycznych poprzez nałożenie szeregu obowiązków. Resort 
podkreśla przy tym, że rozporządzenie dotyczy prac, które są wykonywane 
zarówno przez pracowników spółek posiadających urządzenia energetycz-
ne jak i podmioty świadczące usługi na ich rzecz, czyli wywiera istotny 
wpływ na funkcjonowanie Operatora Systemu Przesyłowego, a także 
wszystkich Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) i wytwórców ener-
gii. W ocenie ministerstwa, w związku z obecną sytuacją spowodowaną 
pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 oraz przyjętymi środkami mają-
cymi na celu zapobieganie jego rozprzestrzenianiu, nie jest możliwe 
przeprowadzenie planowanych czynności i skuteczne wdrożenie posta-
nowień rozporządzenia w zakładanym terminie.  
Jednocześnie MAP stoi na stanowisku, że wejście w życie przepisów w 
przyjętym terminie, może mieć negatywny wpływ na ciągłość działania 
KSE. Dlatego ministerstwo w projekcie rozporządzenia wnioskuje o 
przesunięcie terminu ich wejścia w życie o 6 miesięcy.  

 

24.03.2020 O pandemii i płacach w Enea Pomiary. 

Stało się już tradycją, że w obecnym czasie (pandemia koronawirusa) 
wszystkie spotkania stron dialogu społecznego odbywają się w formie 
telekonferencji. Nie inaczej było w Enea Pomiary. 
Spotkanie rozpoczęła informacja zarządu z podjętych działań związa-
nych z ochroną Pracowników przed zarażeniem się koronawirusem. 
Strona społeczna otrzymała szczegółową informację na ten temat w spe-
cjalnie opracowanej  prezentacji .Poinformowano nas też, że w Spółce 
powołano Zespół roboczy ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalcza-
nia COVID-19. Przedstawiono nam skład zespołu. Zespół jest upoważnio-
ny do wydawania niezbędnych zaleceń i poleceń dotyczących zapobiega-
nia, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zgłosiliśmy swoje suge-
stie, którymi tematami powinien się zając Zespół. 
Następnie przystąpiliśmy do negocjacji płacowych. Pracodawca poin-
formował nas o trudnościach finansowych jakie już się pojawiły, a któ-
re nie są do przewidzenia w przyszłości. Podkreślono, że podstawowym 
obowiązkiem pracodawcy jest zachowanie miejsc  w  Spółce. Krótkie 
negocjacje nie doprowadziły do zawarcia porozumienia płacowego w 
Enea Pomiary. Ustalono, że negocjacje będą 
 kontynuowane 31 marca 2020 r. 
Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 
 

24.03.2020 O koronawirusie  
i płacach w Enea Centrum 

W Poznaniu w siedzibie Enea Centrum po dwutygodniowej przerwie 
kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polity-
ki płacowej w Spółce. W związku z pandemią większość strony społecz-
nej uczestniczyła w rozmowach na zasadach wideo konferencji. 
Rozpoczynając spotkanie prezes Dariusz Szymczak zapoznał wszystkich 
z działaniami podjętymi przez pracodawcę w celu minimalizacji za-
grożeń wynikających z rozprzestrzeniającym się  koronawirusem  i 
ogłoszonym stanem epidemii. NSZZ Solidarność przypomniał pismo z 
5 marca dotyczące zabudowy przegród w Biurach Obsługi Klienta. 
Poprosiliśmy o informację, czy zarząd zmienił zdanie i zbuduje jednak 
te przegrody. Pracodawca poinformował, że ponownie przeanalizuje ten 
temat.  
Przechodząc do rozmów płacowych D. Szymczak zawnioskował do stro-
ny związkowej o weryfikację swoich oczekiwań, z poprzednich nego-
cjacji. Przerwy i kolejne postąpienia strony związkowej nie doprowadziły 
do zawarcia porozumienia płacowego. Jedyne co udało się uzgodnić to 
wypłatę premii w wysokości 1100 zł. na Święta Wielkiej No-
cy.  Uzgodniono też , że kolejne spotkanie dotyczące polityki płacowej 
Spółki odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. 
Podczas spotkania poruszono również temat związany z wysyłaniem Pra-
cowników na zaległe urlopy, oraz formy w jakiej to się odbywa. Krótka 
dyskusja nie rozwiała wątpliwości strony społecznej. Zarząd prześle 
związkom zawodowym opinię prawną dotyczącą tej tematyki. 
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24.03.2020 Stan epidemii w Polsce.  
Zaostrzone rygory 

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał w Polsce od 13 marca. 
Pandemia koronawirusa wymusiła coraz dalej idące zaostrzenia. 20 marca 
wprowadzony. na terenie Polski stan epidemii. Szkoły pozostaną za-
mknięte do Wielkanocy, a kary za złamanie kwarantanny poszły w 
górę (z 5 do 30 tys. zł.). Wprowadzono między innymi ograniczenia 
funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, zakaz 
organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności (powyżej 50 
osób wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu). W 
rozporządzeniu znalazł się też nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali 
i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi. 
Stale rosnąca liczba zarażonych koronawirusem spowodowała 24 marca 
2020 r. zaostrzenie rygorów stanu epidemii  
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanu epidemii. 
Najważniejsza zmiana: „W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 
kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjąt-
kiem przemieszczania się danej osoby w celu: 
1)wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności 
rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z 
tym związanych; 
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawa-
mi życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psycholo-
gicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art.115 §11 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z2019r. poz.1950 i2128), a 
jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną 
osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, 
oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz 
przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, 
w tym czynności lub obrzędów religijnych. W trakcie sprawowania kultu 
religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie 
lub wdanym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i 
na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż: -5 uczestników, oprócz osób 
sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład po-
grzebowy przypadku pogrzebu –w okresie od dnia 25marca 2020r. do 
dnia 11kwietnia 2020r.” 
5)W przypadku gdy przemieszczanie się następuje: -pieszo – jednocze-
śnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5m 
od siebie;- środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu 
art.1a ust.4pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 
z2018r.poz.295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym cza-
sie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących. 
 

 

25.03.2020 Koncerny 
 energetyczne 

 trafią do ministra klimatu.  
 

Na temat opublikowanych wczoraj pro-
jektów rozporządzeń premiera w sprawie szczegółowego zakresu działania 
ministerstw klimatu i aktywów państwowych - pisze "Rzeczpospolita". 
Rozporządzenia, które trafią do podpisu premiera związane są z wejściem 
w życie ustawy ze stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach admini-
stracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza 

m.in. dwa nowe działy admini-
stracji rządowej - aktywa pań-
stwowe oraz klimat. Zgodnie z nią 
Ministrowi Aktywów Państwo-
wych powierzono dział administra-
cji rządowej - aktywa państwowe, a 
Ministrowi  
Klimatu, obok działu klimat, 
także dział energia.  
 
Jak odnotowuje "Rzeczpospolita", 
po wejściu rozporządzeń w życie, 
co ma nastąpić z dniem ich pod-
pisania przez premiera, dział 
energia trafi do Ministerstwa 
Klimatu. Dziennik zwraca jednak 

uwagę, że wprowadzenie rozporządzeń w życie nie sprawi automatycz-
nego przeniesienia na ministra klimatu nadzoru nad spółkami energe-
tycznymi. "Rz" ustaliła w resorcie klimatu, że to wymaga też wydania 
odpowiedniego rozporządzenia. 
Jak komentuje dziennik, docelowe przejście spółek energetycznych doda 
skrzydła resortu klimatu może oznaczać, że mocniej skręcimy w stronę 
zielonej transformacji.  
 

25.03.2020 Nie tylko o płacach w Enea Serwis 

Po dłuższej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest  
podpisanie porozumienia płacowego w Enea Serwis. Spotkanie odbyło 
się na zasadzie wideokonferencji. 
Zanim doszło do rozmów płacowych strona pracodawcy poruszyła inne 
tematy: 
1. Pandemia. Wysłuchaliśmy  zarządu z podjętych działań związanych 
z ochroną Pracowników przed zarażeniem się koronawirusem. W Ser-
wisie powołano zespół roboczy do spraw przeciwdziałania pandemii. Ge-
neralnie wszystkie działania w tym zakresie we wszystkich spółkach GK 
są bardzo podobne. Kto może to pracuje zdalnie. Nie są rozpoczynane 
nowe inwestycje. Kontynuowane są tylko rozpoczęte wcześniej zlecenia. 
Są problemy z terminową realizacją zleceń ze względu na utrudnienia któ-
re występują w otoczeniu gospodarczym wynikające z ograniczeń ze 
względów epidemiologicznych. Na ten moment sytuacja jest pod kontrolą. 
2. Zmiana miesięcznego limitu nadgodzin. Pracodawca wystąpił z taką 
inicjatywą. Strony wypowiedziały swoje argumenty za i przeciw. Nie 
udało się w dniu dzisiejszym dojść do konsensusu w tym temacie. 
3.Regulamia Systemu Zarządzania Przez Cele.  Przedstawiono nam 
informację na temat wprowadzanego regulaminu który określa teraz spo-
sób rozdysponowania środków z 2,5 krotności premii dla grupy stanowisk 
zarządzania.Dyskusja jaka się wywiązała nie doprowadziła do uzgodnień. 
Temat do rozpatrzenia w późniejszym terminie. 
Następnie przystąpiliśmy do głównego punktu- negocjacji płacowych. 
Pracodawca poinformował nas o trudnościach związanych z pandemią 
koronawirusa i przedstawił swoją propozycję, która nie zyskała akcep-
tacji strony społecznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawcy 
strona związkowa złożyła swoją propozycję.  
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Krótkie negocjacje nie doprowadziły do zawarcia porozumienia płaco-
wego w Enea Serwis. Ustalono, że negocjacje będą kontynuowane 27 
marca 2020 r. 
Szczegóły do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność. 

 
26.03.2020 Gdzie "tarcza" 

 dla górnictwa i energetyki?  
Krajowy Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki (KSGiE) NSZZ Solidarność doma-
ga się aby propozycje rządowy pakiet roz-
wiązań, które mają łagodzić gospodarcze 
skutki pandemii koronawirusa uwzględ-
niły spółki z sektora paliwowo-
energetycznego. Pozostawienie tej gałęzi 
przemysłu samej sobie może zagrozić bez-
pieczeństwu państwa. 
Związkowcy w stanowisku adresowanym 

do premiera Mateusza Morawieckie podkreślają, że wszelkie progra-
my naprawcze będą musiały opierać się o bezpieczne dostawy taniej 
energii. Dlatego w ich ocenie konieczne jest zawieszenie wszelkich admi-
nistracyjnych barier dla krajowych nośników energii. 
Spadek wskaźników rozwoju gospodarki globalnej wywrze wpływ na 
gospodarkę krajową, co spowoduje znaczący spadek zapotrzebowania 
na energię elektryczną. 
„ Konsekwencją tego stanu rzeczy będzie zmniejszenie produkcji energii 
przez elektrownie węglowe, a więc również obniżone zapotrzebowanie ze 
strony energetyki konwencjonalnej na to paliwo. Jednocześnie, zarówno 
spółki sektora wydobywczego, jak i energetycznego wciąż zobowiązane są 
do regulowania swoich zobowiązań finansowych wobec innych podmio-
tów, instytucji i osób prywatnych. Uwzględniając wszystkie wymienione 
czynniki, należy przyjąć, że bez interwencji Rządu RP polskiemu górnic-
twu i energetyce zagrozi upadłość” - czytamy w piśmie skierowanym do 
premiera i ministrów. 
Zdaniem strony związkowej, konieczna jest "rewizja procesów globaliza-
cyjnych, które prowadzą do istotnego ograniczenia krajowego przemysłu 
kosztem zwiększenia zależności od importu". Ponadto obecna sytuacja 
"stanowi wystarczającą podstawę do zawieszenia regulacji unijnych 
(podobnie jak dla sektora bankowego i motoryzacyjnego)".  
W piśmie przypomniano, że Solidarność od lat postuluje ograniczenie 
wymiaru obciążeń publicznoprawnych dla przedsiębiorstw górniczych 
i energetycznych, zaś negatywne perspektywy, jakie rysują się przed spół-
kami wydobywczymi oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarza-
niem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej, a także spółkami około-
górniczymi i okołoenergetycznymi, powinny stanowić ostateczny argu-
ment na rzecz zawieszenia lub całkowitej likwidacji niektórych obciążeń. 
Związkowcy zaapelowali do szefa rządu o podjęcie natychmiastowych 
działań łagodzących skutki kryzysu związanego z pandemią koronawi-
rusa i stworzenie warunków odbudowy górnictwa i energetyki w wa-
runkach zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i gospodarki. Jedno-
cześnie podkreślili, że domagamy się równego traktowania podmiotów 
gospodarczych bez względu na ich potencjał. 
„Od tego, jak zareaguje rząd, zależy dziś przyszłość setek tysięcy osób 
zatrudnionych w spółkach górniczych i energetycznych oraz firmach 
kooperujących” czytamy w piśmie. 

 

26.03.2020 Ostatnie  
pożegnanie  

Mirosława Fabicha. 
W tym trudnym dla wszystkich okresie 
dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 
23 marca 2020 r. w wieku 61 lat zmarł 
Mirosław Fabich. 
 
Mirek do przejścia na emeryturę we 
wrześniu 2019 r. Pracował jako Elek-
tromonter 
Pogotowia w 
Posterunku 

Energetycznym w  Barlinku. Mariusz Był 
bardzo lubianym Pracownikiem.  Dla przyjaciół 
był to po prostu CYGAN. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się na Cmentarzu Komunal-
nym w Barlinku. Rygory ogłoszonego stanu 
epidemii nie pozwoliły nam uczestniczyć w 
ostatniej drodze Mirka. Tylko Energetycy z 
Barlinka mogli uczestniczyć w pogrzebie i w 
 naszym imieniu złożyli wieńce na grobie  
Mirosława.  
Łączymy się w bólu z rodziną ŚP Mirosława. 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, 
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.  

27.03.2020 Negocjacje płacowe w Enea Serwis 
W Enea Serwis po przerwie ogłoszonej 25 marca 2020 r.  kontynuowano 
negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w 
Enea Serwis. Z oczywistych względów negocjacje odbyły się na zasadzie 
wideokonferencji. 

Zarząd przyszedł na spotkanie z gotowym swoim stanowiskiem premia 
na Święta Wielkanocne (1000 zł)  i kontynuacja negocjacji płacowych 
pod koniec kwietnia. Strona społeczna ostrzegła zarząd, że taka postawa 
nie ma nic wspólnego z negocjacjami. Kolejne nasze postąpienia i prze-
rwy nie spowodowały zmiany stanowiska zarządu. Pandemia i spowolnie-
nie gospodarcze podobno nie pozwala zarządowi na nic więcej. Dziw-
ne, bo wczoraj kolejna Spółka Grupy Kapitałowej Enea-Enea Wytwa-
rzanie  potrafiła się dogadać i zawarła porozumienie płacowe. Pande-
mia uniemożliwia nam prowadzenie akcji protestacyjnych zgodnie z 
ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Pracodawca jak widać z 
powyższej relacji, wykorzystuje to. Pracownicy Serwisu wykonują za-
dania Operatora w czasie pandemii, i nie powinni być traktowani jak 
„dzieci gorszego Boga”. Postępowanie zarządu skłania nas do wniosku- 
Spółka Enea Serwis powinna zostać jak najszybciej wchłonięta przez 
Operatora. Na koniec negocjacji złożyliśmy propozycję chociaż mini-
malnego podwyższenia premii na Święta Wielkanocne podobnie jak w 
Enea Centrum (1100 zł). Niestety i na tą propozycję nie dostaliśmy po-
zytywnej odpowiedzi. Zarząd ustosunkuje się do niej we wtorek 31 
marca 2020. Takie postępowanie zarządu może doprowadzić do wybu-
chu niekontrolowanych oddolnych protestów, odpowiedzialność za nie 
spadnie na zarząd Enea Serwis. 
Ostatecznie 31 marca 2020 r. zarząd Enea Serwis poinformował nas, że 
na Święta Wielkanocne wypłaci premię w wysokości 1100 zł.  

29.03.2020 Sejm przyjął „Tarcze antykryzysową” 
oraz nowelizację ustawy o rozwiązaniach  

związanych z COVID-19. 
Podczas procedowania ustawy „Tarcza antykryzysowa” w sposób nieza-
powiedziany i bez konsultacji, na wniosek Klubu Parlamentarnego 
PiS, wprowadzone zostały zmiany dające prawo odwoływania człon-
ków Rady Dialogu Społecznego przez Prezesa Rady Ministrów. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 
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 Zgodnie z nimi można odwołać członka rady nie tylko z powodu stwier-
dzenia kłamstwa lustracyjnego, ale praktycznie z każdego innego jaki  
Premier uzna za właściwy. Nowelizacja daje mu w tym zakresie całkowi-
tą dowolność - napisał do Prezydenta Andrzeja Dudy w imieniu NSZZ 
Solidarność Piotr Duda, przewodniczący Związku. Zwrócił się o jedno-

znaczne stanowisko i interwencję na etapie prac w Senacie.   
Przyjęta nowelizacja ustawy o rozwiązaniach związanych z COVID-19, 
wprowadzająca kilka istotnych zmian dla branży paliwowo-
energetycznej. Zmiany dotyczą m.in. odnawialnych źródeł energii, 
przedsiębiorstw energochłonnych, legalizacji liczników, badań tech-
nicznych urządzeń, uprawnień do eksploatacji oraz stacji ładowania 
aut elektrycznych.  
Znowelizowana ustawa przewiduje między innymi:  
-Odroczenie badań technicznych na 6 miesięcy. Odroczenie może nastąpić pod 
warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatujące-
go, nie zagraża ono zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku. 
-Odroczenie legalizacji liczników na 6 miesięcy. Odroczenie może nastąpić pod 
warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatujące-
go, spełnia ono wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicz-
nych oraz nie zagraża ono dokładności pomiarów, zdrowiu, życiu, mieniu lub środo-
wisku. 
-Uprawnienia energetyków zachowują ważność. Osoby zajmujące się eksploata-
cją sieci i urządzeń energetycznych, których świadectwa kwalifikacyjne tracą waż-
ność pomiędzy 1 marca  a 30 czerwca, będą mogły nadal wykonywać swoje zada-
nia. Ważność świadectw automatycznie przedłużyć się do końca roku. 

30.03.2020 Sztab kryzysowy w Operatorze  
wideokonferencja ze związkami zawodowymi. 

Sztab kryzysowy w Operatorze poinformował stronę społeczną o  
działaniach prewencyjnych związanych z pandemią koronawirusa: - Rozdziele-
nie obsady dyspozycji na co najmniej 2 lokalizacje - Ograniczenie dostępu do po-
mieszczeń dyspozycji, - Zakaz wyjazdu dla pracowników ruchu na szkolenia itp., - 
Ozonowanie pomieszczeń, - Monitoring dyspozycji/ absencji,- Obowiązek pomiaru 
temperatury przed wejściem do dyspozycji,- Dodatkowa higiena na stanowiskach 
pracy. 
Działania te mają na celu zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, oraz 
ciągłości pracy dyspozycji ruchu. 
Poinformowano nas, że strona pracodawcy przygotowała projekt porozumienia 
kierowanego do Pracowników Departamentu Zarządzania Ruchem. Porozu-
mienie  przygotowano na okoliczność wystąpienia przypadku zarażenia koro-
nawirusem i konieczności skoszarowania Pracowników tego Departamentu. Z 
przedstawionej informacji dowiedzieliśmy się, że ma dotyczyć między innymi 
warunków pracy i płacy. Dlatego poprosiliśmy o przesłanie nam tego dokumen-
tu. Pracodawca obiecał nam przesłać projekt porozumienia. 

 
31.03.2020 Brak porozumienia płacowego  

w Enea Pomiary. 
W Enea Pomiary kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie poro-
zumienia płacowego w tej Spółce. Ostatnio wszystkie spotkania odbywają się w 
formie wideokonferencji, tym razem jednak strona pracodawcy uczestniczyła osobi-
ście. Zarząd przyszedł z gotową propozycją wypłaty premii na Święta Wielkanoc-
ne (1000 zł)  i kontynuowanie negocjacji płacowych w kwietniu.  

Strona społeczna  próbowała przekonać pracodawców do chociaż minimalnej 
podwyżki płac zasadniczych, lub ewentualnie ekwiwalentu za brak podwyżek. 
Mimo tej sytuacji jaka jest w kraju, uważamy, że nie powinno się różnicować 
pracowników Grupy Kapitałowej.  Po długich konsultacjach zaproponowaliśmy 
wypłacenie premii świątecznej na takim poziomie jak w Enea Centrum (1100 
zł). Niestety nie było ze strony Zarządu zrozumienia dla naszych argumentów. Stro-
ny ustaliły spotkanie ostatniej szansy na 2 kwietnia 2020 r. 

 
31.03.2020 Enea - 

wsparcie placówek  
medycznych 2,1 mln. zł. 
Za pośrednictwem Fundacji Enea do 
placówek medycznych walczących z 
koronawirusem trafiło 2,1 mln zł. 
Przekazane środki są przeznaczane – 
zgodnie z zapotrzebowaniem szpitali – 
m.in. na sprzęt medyczny oraz środki 
higieny i ochrony osobistej. Grupa 
Enea sprawnie działa w obliczu zagrożenia epidemicznego, zapewniając bezpie-
czeństwo energetyczne milionom Polaków i wspierając  działania rządu ograni-
czające rozprzestrzenianie się wirusa.  
Pomoc finansowa dotarła do ośmiu placówek z terenu działania Grupy Enea. 
Wyboru trzech dokonało Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłaszanym przez szpitale. Proces ten koordynuje Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych. 
„Kierujemy naszą pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Do placówek 
medycznych, które są na pierwszej linii w walce z wirusem. Podejmujemy aktywne 
działania w trosce o zdrowie naszych klientów, pracowników i wszystkich, z który-
mi współpracujemy. W naszych istotnych spółkach odpowiedzialnych za wytwarza-
nie i dystrybucję energii elektrycznej oraz ich wsparcie, uruchomiliśmy dodatkowe 
procedury ochronne dla zapewnienia ciągłości procesów operacyjnych związanych 
z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej dla klientów indywi-
dualnych i przemysłu”  prezes Enea S.A. Mirosław Kowalik. 
Wsparcie finansowe od Grupy Enea zostało przekazane następującym  
placówkom: 
Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w 
Bydgoszczy,- Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (woj. świętokrzy-
skie), Powiatowemu Centrum Medycznemu w Grójcu (woj. mazowieckie), 
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozieni-
cach, Szpitalowi Klinicznemu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Radom-
skiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Samodzielne-
mu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Szczecinie, 
Szpitalowi Uniwersyteckiemu im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. 
„W obliczu epidemii musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, ale i solidarnie – 
wspólnymi siłami – pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jako firma odpo-
wiedzialna społecznie otaczamy opieką nie tylko pracowników, ale i klientów oraz 
całe społeczności, dla których pracujemy i dbamy o nieprzerwane dostawy energii 
elektrycznej” – Andrzej Kojro, prezes Enei Operator. 
„ Szpitale pracują w trudnych, szczególnych warunkach. Chcemy wesprzeć te 
działania, by w najtrudniejszych chwilach zapewnić wszystkim potrzebującym 
niezbędną pomoc i opiekę. Jednocześnie z zaangażowaniem i odpowiedzialnie 
pracujemy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju” –   
Antoni Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie.     
Spółki Grupy Enea aktywnie włączyły się w rządowe i obywatelskie działania 
na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Grupa konsultantów, 
na co dzień obsługujących klientów Enei, wspiera teraz pracę infolinii NFZ, 
usprawniając obsługę w tym kanale kontaktu. Część służbowej floty samocho-
dowej ze spółek Grupy będzie użyczona szpitalom i laboratoriom, by wesprzeć 
obsługę logistyczną i zapewnić szybki oraz sprawny transport. Enea Połaniec prze-
kazała 3 000 sztuk maseczek szpitalom w Staszowie i Kielcach. 
Grupa Enea dostosowała swój model pracy do nowych warunków: wprowadzono 
pracę zdalną, dodatkowe środki ostrożności w elektrowniach w Kozienicach 
oraz Połańcu i instalacjach produkujących ciepło dla mieszkańców w Pile i 
Białymstoku, a także procedury awaryjne, by zachować ciągłość zarządzania 
siecią energetyczną i produkcji oraz dostawy energii elektrycznej. W trosce o 
zdrowie klientów i pracowników zamknięte zostały Biura Obsługi Klienta, a 
wszelkie sprawy klienckie można załatwiać poprzez zdalne kanały kontaktu: 
infolinię, czat, e-BOK. 
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UWAGA. Nie we wszystko można wierzyć co podaje Ministerstwo 
Zdrowia. Mówią, że jak się wychodzi z domu należy założyć  
maseczkę i rękawiczki. Po wyjściu na ulicę się, że inni mieli  

jeszcze koszule i spodnie...  

 

1981 czerwiec Anna Walentynowicz w ZM URSUS w Gorzowie Wlkp. 

Landsberg –widok na Zawarcie 

-4,71 zł.–wartość akcji Enea na dzień 31.03.2020 r. godz. 17.15 

              16 marca akcje Enei osiągnęły kolejne minimum 3,58 zł. !! 
-20.14 zł za akcję Enea ofercie pierwotnej zapłacił szwedzki  
           Vattenfall podczas debiutu giełdowego (XI 2008 r.) - 15,40 zł.          
                 tyle wynosiła cena akcji Enea w pozostałych transzach  
                         (detalicznej i dla inwestorów instytucjonalnych). 
-5,5 % stopa bezrobocia w lutym 2020 r. Liczba bezrobotnych zarejestro-

wanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 921 tys. wobec w porównaniu do 
końca stycznia 2020 roku spadła o 1,2 tysiąca (0,1 procent). 
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