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Dzień dobry 

Szanowni Państwo, budujemy oraz aktualizujemy bazę danych Naszych Członków 

Związku. Chcielibyśmy, żeby informacje docierały do wszystkich Naszych Związkowców, 

w związku z powyższym proszę (oczywiście dobrowolnie) o dostarczenie do Biura MZZE 

(za pośrednictwem sms, @ lub tel. 1486, 1485) informacji o nr kom. adresie @ (dotyczy to 

również aktualizacji). Proszę również o przekazanie tej informacji zainteresowanym. 

Z góry dziękuję  

Z poważaniem  

Sebastian Bieniek 

Przewodniczący  

Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków  

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. 

http://www.mzze.pl/
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Wezwanie do działań Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Strajkowego Spółek 

Energetyczno-Górniczych, Okołoenergetycznych i Ciepłowniczych  

 

 



 

 

Fotorelacja 09.06.2021 

 

 Protestowaliśmy przeciwko 

łamaniu przez rząd zasad 

współpracy ze stroną 

związkową, niezrozumiałym 

restrukturyzacjom 

poszczególnych zakładów 

pracy oraz jawnemu łamaniu 

praw pracowniczych, 

wydzielenia ze spółek 

energetycznych zakładów 

opartych na węglu i skupienia 

ich w Narodowej Agencji 

Bezpieczeństwa 

Energetycznego (NABE) oraz 

podjęcia konkretnych 

działań, zmierzających do 

stworzenia nowych miejsc 

pracy w miejsce utraconych 

na skutek transformacji 

energetycznej. 



 

 
 

Informacje ze spotkania Strony Społecznej z Prezesem GK Enea oraz 

Zarządem EW 

W dniu 16.06.2021 odbyło się spotkanie Strony Społecznej EW z Panem Prezesem 

Pawłem Szczeszkiem oraz Zarządem Naszej Spółki 

Tematy, które zostały poruszone w trakcie spotkania: 

1. szeroko rozumiana transformacja sektora energetyki 

2. porozumienie płacowe. 
 

W części transformacji, Strona Społeczna dostała informację, że nie będzie konsolidacji poprzez 

jakąkolwiek Spółkę z GK Enea do nowego podmiotu jakim ma być NABE (jest to raczej forma nazwy 

roboczej). Dodatkowo istotne jest, iż tak naprawdę nie ma na dzisiaj konkretnego scenariusza 

wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych, a co za tym idzie wszystkie propozycje – 

rozwiązania są możliwe.  

Istotną informacją jest fakt, że niezależnie od kierunku (nikt go nie zna) transformacji Elektrownia 

Kozienice przygotowuje się, zabezpiecza i to na poziomie bardzo zaawansowanym w zamianę swoich 

jednostek wytwórczych tj. bloków 200 MW na bloki parowo gazowe. Scenariusz lub też decyzja jak 

duże one będą uzależniona jest od rozmów – negocjacji z potencjalnymi wykonawcami – na co ESA 

wydała zgodę. Ważne jest również to, że nie jest intencją stron podział Spółki na pracowników, którzy 

mieliby pozostać i tych którzy mieliby gdzieś przejść z elektrowni. Pan Prezes Paweł Szczeszek jak 

również i Pan Prezes Antoni Józwowicz zadeklarowali chęć częstszych spotkań ze Stroną Społeczną 

celem informowania, konsultowania i uzgadniania Naszej przyszłości.  

W temacie porozumienia płacowego, ustalone zostało, że w dniu tj. 17.06 zostanie podpisane 

uzgodnienie dotyczące wypłaty premii jednorazowej dla Pracowników Enea Wytwarzanie w kwocie 

1500 brutto/ etat (wypłacona do końca czerwca). Dalsza część związana z negocjacjami płacowymi tj. 

przyrostem funduszu wynagrodzeń dla Pracowników EWSA będzie kontynuowana we wrześniu.  

Intencją MZZE jest aby porozumienie płacowe było na parametrach nie gorszych niż to zawarte 

w Enea Operator. 

Jutro negocjacje płacowe w Enea Centrum – oczekujemy takich samych wyników. Natomiast mimo 

wcześniejszych zapewnień, w związku z nowymi okolicznościami negocjacje płacowe w Enea Trading 

zostały przełożone na 23.06.2021.  Dla Enea S.A. wydaje się, że tym razem porozumienie płacowe – 

pierwszy raz podpiszemy na samym końcu.  



 

Informacja po spotkaniu Strony Społecznej z Pracodawcą Enea 

Trading  

 

W dniu 15.06 odbyło się spotkanie Przedstawicieli Strony Społecznej z Zarządem ENEA Trading Sp. 

z o.o. 

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 

 

1. Przyrost wynagrodzenia w roku 2021.  
Po przedstawieniu przez Stronę Społeczną oczekiwań płacowych (tj. wypłata jednorazowego 

świadczenia w wysokości 1500 zł do końca czerwca 2021 dla każdego pracownika (na etat), 

podwyższenie wynagrodzenia o 200 zł od stycznia 2022 oraz kolejnych 200 zł po ogłoszeniu 

pozytywnej decyzji przez TSUE w sprawie Rynku Mocy (w przypadku niekorzystnego wyroku 

wracamy w styczniu 2022 do rozmów). Jest to tzw. wzór porozumienia Enea Operator. Doprecyzowując 

informację - propozycja przyrostu w roku 2021 nie jest wspólnym stanowiskiem Związków 

Zawodowych. Strona Społeczna pomiędzy sobą różni się w tej kwestii. Pracodawca wniósł o odroczenie 

rozmów bez podania konkretnego terminu ich kontynuacji. Zadeklarował jednocześnie rozpoznanie 

sprawy w temacie wypłaty jednorazowego świadczenia oraz udzielenie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. 

  

2. Prace nad ZUZP’em w ET.  
Strona Społeczna zażądała kontynuacji rozmów w temacie wprowadzenia ZUZP’u oraz Umowy 

Społecznej w ET. Pracodawca deklaruje podjęcie negocjacji ZUZP’u z wyłączeniem niektórych 

stanowisk na co Strona Społeczna nie wyraża zgody. Termin kolejnych rozmów nie został ustalony. 

  

3. Wypłata premii zadaniowej za 2020 r.  
Pracodawca poinformował, że w chwili obecnej karty celów pracowników, którzy podpisali aneksy do 

umów są rozliczane. Wypłata nastąpi najprawdopodobniej do końca czerwca 2021. Pozostali 

pracownicy (objęci PUZP i ZUZP) otrzymają obiecaną premię uznaniową tylko wtedy gdy będą na to 

środki. 

  

4. Restrukturyzacja energetyki. 
Zarząd ET przedstawił, iż nie posiada konkretnych informacji o losach spółki ET i jej pracowników. 

Trwają analizy projektów. Pani Prezes jest zdania że ET będzie funkcjonowała nadal. 

  

5. Nieprawidłowa nagroda roczna za 2019 r. w ET.  
Strona społeczna zwróciła uwagę, że oczekuje na skorygowanie niekorzystnie naliczonej i wypłaconej 

premii rocznej za 2019 r. Zarząd polecił złożenie oficjalnego pisma w tym temacie i zapewnił, że udzieli 

stosownej odpowiedzi. 

 

Nagroda pieniężna w Enea Centrum  

 

Zgodnie z Naszymi oczekiwaniami Strony uzgodniły wypłatę premii jednorazowej dla 

Pracowników Enea Centrum w kwocie 1500 zł brutto/ etat (wypłacona do końca czerwca). 

Dalsza część związana z negocjacjami płacowymi tj. przyrostem funduszu wynagrodzeń dla 

Pracowników Enea Centrum (jest deklaracja Strony Pracodawcy wstępnie akceptująca warunki 

z poziomu porozumienia płacowego Enea Operator) będzie kontynuowana 12 lipca. 

Ps. Kolejna Spółka w GK Enea z podpisaną nagrodą dla Pracowników. 

 



 

Reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków 

Zawodowych, „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu 

negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę rządową. 
 

Rząd, mimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie 

ustalonych w ramach zawieranej „Umowy” w dniu 19 maja br., skierował na ścieżkę legislacyjna projekt 

„ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” 

obejmujący swoim zakresem uregulowanie wykonywania pracy zdalnej. Strona rządowa, mając 

świadomość generalnych rozbieżności stanowisk, co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku 

uzgodnień w pozostałych obszarach, usiłuje siła wprowadzić własne uregulowania, nie bacząc na strony 

dialogu, i tworząc tym samym bezprecedensowe pole konfliktu. Mając na uwadze powyższe, strona 

związków zawodowych uznaje kontynuowanie negocjacji w ramach „Umowy społecznej” za 

bezzasadne i nieuzasadnione. 

 

MEDYCY POD SEJMEM: 

KOLEJNY RAZ ZOSTALIŚMY PONIŻENI. 

PRZEGRANA BITWA NIE OZNACZA PRZEGRANEJ WOJNY! 

We wtorek 15 czerwca 2021 r. odbyło się ostateczne głosowanie posłów nad nowelizacją ustawy 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. 

NIE DAMY SIĘ PODZIELIĆ. W JEDNOŚCI SIŁA! 

Od godz. 11.00 przed Sejmem na manifestacji organizowanej przez Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zebrało się blisko 2500 osób przybyłych z całej Polski. 

Pielęgniarki, pielęgniarze i położni oraz zrzeszeni w Forum Związków Zawodowych 

fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni, technicy elektroradiologii, fizjoterapii i analityki 

medycznej, ratownicy medyczni oraz współpracujący z FZZ lekarze i farmaceuci oraz 

przedstawiciele zawodów niemedycznych przyjechali do Warszawy, by „pilnować” posłów 

podczas głosowań nad poprawkami Senatu. 

W wystąpieniach przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i niemedycznych 

wybrzmiewała nadzieja, że posłowie zaakceptują zmiany wprowadzone przez Senat, będące 

pierwszym krokiem do poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie 

pracowników ochrony zdrowia. 

POLITYCY NIE PRZESZLI TESTU WIARYGODNOŚCI 

Po wielokrotnym przekładaniu głosowań Sejm w końcu zajął się tą tak ważną dla ochrony 

zdrowia ustawą. Okazało się, że poprawki Senatu zostały odrzucone – kluczowa poprawka nr 3 

została odrzucona przez 229 posłów Prawa i Sprawiedliwości wspartych, niestety, przez 3 

innych posłów (Korwin-Mikke Janusz, Kołakowski Lech, Mejza Łukasz), których głosy były 

przeważające i decydujące w tej sprawie. Tym samym tych 232 parlamentarzystów nie przeszło 

TESTU WIARYGODNOŚCI POLITYKA. 



 

Nasze środowisko szczególnie bulwersuje wspomnienie ubiegłorocznych oklasków dla nas za 

walkę z pandemią zestawione z wczorajszymi głosowaniami w Sejmie. Przeciwko poprawkom 

Senatu zagłosowali politycy PiS związani z ochroną zdrowia: były minister zdrowia Łukasz 

Szumowski,  byli wiceministrowie zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko i Bolesław Piecha, 

przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos, endokrynolog Czesław Hoc, lekarz 

chorób wewnętrznych Katarzyna Sójka, internistka, alergolog i pulmonolog Anna Dąbrowska-

Banaszek, lekarka rodzinna Elżbieta Płonka i farmaceuta Paweł Rychlik. 

PRZEGRANA BITWA NIE OZNACZA PRZEGRANEJ WOJNY 

W piątek 18 czerwca br. zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarząd Krajowy 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który zatwierdzi 

dalsze działania protestacyjne i strajkowe w walce o godne warunki pracy i płac. 

NIE MA GODNYCH WYNAGRODZEŃ – NIE MA MEDYKÓW – NIE MA 

LECZENIA! 

(-) Krystyna Ptok 

Przewodnicząca 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  

Pielęgniarek i Położnych 

Źródło: https://ozzpip.pl/medycy-pod-sejmem-kolejny-raz-zostalismy-ponizeni-przegrana-bitwa-nie-oznacza-

przegranej-wojny/ 

 

Strajk pielęgniarek i położnych – Szpital Kozienice   
 

 

Nie tylko energetycy walczą o swoje prawa, 07.06.2021pielęgniarki i położne ze szpitala w Kozienicach 

wyszły przed budynek lecznicy protestując przeciwko warunkom pracy i płacy.  

Jest to ogólnopolska akcja protestacyjna pielęgniarek i położnych.  

 

 

 



 

Informacja o bieżącej sytuacji w SP ZZOZ w Kozienicach [18-06-2021] 

Nawiązując do poprzednich informacji o sytuacji bieżącej w SP ZZOZ w Kozienicach zawiadamiamy, 

że do nowo uruchomionej Poradni Psychologicznej dla dzieci i młodzieży można zarejestrować się 

osobiście w rejestracji ogólnej do Zespołu Poradni Specjalistycznych lub pod nr telefonów:  

48 67 97 242 lub 48 67 97 150. Zapraszamy. 
 

Punkt Pobrań Wymazów w kierunku zakażenia SARS CoV-2 jest czynny w godzinach: 

poniedziałek o czwartek – 15:00 – 17:00. 

wtorek, środa, piątek – 11:00 – 13:00. 

sobota – 10:00 – 12:00. 

dodatkowo, w razie konieczności pilnego pobrania wymazu w niedzielę, jest możliwość wykonania 

badania w SOR oraz w Oddziale Zakaźnym (obowiązek posiadania skierowania na w/w badanie).  

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu – (48) 887 181 170. 

Punkt Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach pracuje: 
 

od poniedziałku do piątku w godzinach – 7:30 – 15:00. 

Dodatkowo: 

w każdą środę do godziny – 18:00 

oraz w soboty w godzinach – 12:00 – 16:00. 
 

Na szczepienie do Punktu Szczepień Powszechnych w SP ZZOZ w Kozienicach można zapisać się 

osobiście oraz pod numerami telefonów: (48) 67 97 231 i (48) 67 97 157 

w godzinach pracy Punktu Szczepień Powszechnych. Istnieje możliwość wyboru rodzaju szczepionki. 

Dysponujemy dużą ilością szczepionek typu PFIZER, można zaszczepić się również bez zapisywania, 

wystarczy przyjść do Punktu szczepień. 
 

Informujemy, że w ramach Punktu szczepień dysponujemy zespołem wyjazdowym, który wykonuje 

procedurę szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta (dotyczy obłożnie chorych, nieopuszczających 

miejsca zamieszkania).   

Przypominamy, że w SP ZZOZ w Kozienicach Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko COVID-19 

usytuowany jest w Pawilonie Zakaźnym – Zc (dawna Administracja), budynek parterowy. 

Na stronie internetowej SP ZZOZ w Kozienicach www.szpitalkozienice.pl udostępniony jest nowy 

cennik badań laboratoryjnych oraz badań diagnostycznych radiologicznych dla osób 

nieuprawnionych/niekorzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 

Dyrekcja SP ZZOZ w Kozienicach 

Źródło: https://www.szpitalkozienice.pl/ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Komunikat dot. zakończenia rozbudowy parkingu w rejonie bramy wjazdowej nr 1 

Ze względu na zakończoną rozbudowę parkingu w rejonie bramy wjazdowej nr 1 na teren elektrowni 

oraz związaną z tym zwiększoną ilość parkujących aut apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności 

przy poruszaniu się pojazdami po terenie parkingu oraz o parkowanie pojazdów tylko w miejscach 

wyznaczonych, które nie ograniczają widoczności innym użytkownikom oraz nie blokują dróg 

pożarowych. 

Parkowanie poza miejscami wyznaczonymi ogranicza widoczność, a bardzo często również możliwość 

bezpiecznego przejazdu innym pojazdom co prowadzi do sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz 

w szczególności uniemożliwia przejazd większych pojazdów np. karetki czy straży pożarnej. 

Osoby niestosujące się do powyższych zasad oraz do obowiązujących przepisów będą proszone za 

pośrednictwem radiowęzła zakładowego o przeparkowanie pojazdu oraz mogą być wobec nich 

wyciągnięte konsekwencje służbowe z powodu wprowadzenia zagrożenia na terenie należącym do 

Spółki. 

Źródło: https://intranet.enea.pl/ew/Strony/Informacja.aspx?InfoID=69 

 

Komunikat dot. wydawania kart przejazdu na trzeci kwartał 2021 

Wydział Ochrony Pracy informuje, że wydawanie kart przejazdu na trzeci kwartał 2021 roku odbywać 

będzie się od 29-06-2021 r.  w Budynku Administracji w pokoju nr 3 w godzinach od 08:00 do 15:00. 

Zapotrzebowania imienne oraz ilościowe z Wydziałów należy przesyłać drogą mailową nie później niż 

do 30-06-2021 r. na adres zielinski.dariusz@enea.pl. Bilety zostaną przygotowane, a przedstawiciel 

Wydziału poinformowany o możliwości ich odbioru. 

Źródło: https://intranet.enea.pl/ew/Strony/Informacja.aspx?InfoID=70 


