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W numerze:
Rozmowy o problemach Enea

Odwiedziny biur PO i PSL

Obradowała KM NSZZ S Enea

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w imieniu
NSZZ Solidarność składamy życzenia :

Posiedzenie KPS Enea Gorzów

Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad
śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących Świąt
Wielkanocnych, stało się źródłem radości i nadziei
oraz mnogości Łask Bożych.

MSP Z. Gawlik wizytował Eneę

Obradowała KK NSZZ „S”

Wersja elektroniczna biuletynu- www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.03.2015 Dzień Żołnierzy Wyklętych
obchody w Gorzowie Wlkp.
W południe, tak jak w wielu miastach Polski, także w
Gorzowie Wlkp. odbył się
bieg ku pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Gorzowski
bieg miał miejsce w Parku
Górczyńskim. Biegacze
pokonali dystans 1963 m symbolizujący rok śmierci
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka
pseudonim Lalek.

2.03.2015 W Enea S.A.
o interpretacji zapisów ZUZP.
Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) spotkały się w
Baranowie by rozmawiać o zapisach układowych. Jednostronna interpretacja zapisów przez stronę pracodawców prowadzi do wielu niepotrzebnych spięć i wymiany korespondencji, która jak do tej pory nie
prowadzi do zbliżenia stanowisk stron. Związki podkreśliły, że jeżeli
pracodawca ma problem z zapisami zawartymi w ZUZP, to powinien
poprosić stronę związkową będące stroną ZUZP o wspólną interpretację, zamiast wydawać pieniądze na kolejne opinie prawne, które niczego
nie rozwiązują.

Uczestnicy biegu: Sł. Steltmann, W. Rusakiewicz, J. Porwich

Kolejnym punktem obchodów była Msza Święta w intencji
„Wyklętych” która odbyła się w kościele przy ul. Czereśniowej. Podczas Mszy w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ks. Mariusz
Łuszczek powiedział między innymi, że „W odkrywaniu dróg życia,
pomaga nam Dzień Pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. To oni w latach 40, 50 i 60-tych, walczyli o niepodległość Ojczyzny, sprzeciwiając
się sowietyzacji Polski. „Broniąc prawdy byli więzieni i skazywani na
śmierć. Zamordowanych zostało ok. 20 tys. żołnierzy w całej Polsce – w
tym również w Gorzowie, gdzie pierwszy wyrok wykonano 2 października 1946 r. na skazanych na śmierć członkach Armii Krajowej: dwudziestopięcioletnim Franciszku Wilkowskim i o rok starszym Bolesławie Jankowskim. Dzisiaj Żołnierze Niezłomni dla wielu, zwłaszcza dla
młodych, są autorytetem. Przecież pozornie ponieśli klęskę – a dzisiejszy świat nastawiony jest na sukces. Tak naprawdę to Oni odnieśli sukces”

Poczty sztandarowe na Mszy w przy ul.Czereśniowej

Po Mszy utworzono kolumnę marszową na jezdni przy ul. Piłsudskiego, skąd ruszył PIERWSZY MARSZ ŻOŁNIERZY WYKLETYCH .
Kilkusetosobowy marsz zakończył się w Parku 750- lecia Gorzowa. W
tym parku wg uchwały Rady Miasta ma w przyszłości stanąć pomnik
upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Na symbolicznej "gorzowskiej
łączce" uczestnicy marszu złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Inicjatorami marszu pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych Okręg Szczecin była Młodzież Wszechpolska Gorzów
Wlkp. oraz NSZZ „Solidarność” Region Gorzowski.

Uczestnicy rozmów w Baranowie

Zarząd Enea S.A. przyjął sugestię i podjął się próby interpretacji niektórych zapisów ZUZP. Tematy poruszone na spotkaniu:
1. Definicja osób będących w zatrudnieniu uprawnionych do nagrody z
okazji Dnia Energetyka (art. 30 ust. 4 ZUZP). Strony zinterpretowały
zapisy umożliwiające określenie osób uprawnionych do tej nagrody.
2.Opieka sanatoryjna ( art. 38 ZUZP). Coroczne uzgadnianie limitów
skierowań. Mamy marzec a o limitach jeszcze nikt z nami nie rozmawiał. Należy uszczegółowić terminy ustalania limitów. Strona związkowa zaproponuje stosowne zapisy.
3.Budowa tabeli płac zasadniczych ( zał. Nr 10 do ZUZP). Pracodawca
upiera się, że tabela powinna być corocznie rejestrowana w postaci
protokołów dodatkowych do ZUZP. Związki zawodowe nie zgadzają
się ze stanowiskiem pracodawcy i zaproponują zapisy do ZUZP lub
stosowną interpretację.
4.Plan działalności socjalnej. Plan powinien być uzgodniony ze stroną
związkową do 15 marca 2015 r. Administrator wspólnej działalności
socjalnej- Enea Operator zostanie zobligowany do dotrzymania tego
terminu.
5.Premia roczna. Przedstawiciele Zarządu Enea S.A. przedstawili stan
prawny i faktyczny , który wpłynął na naliczenie premii za 2014 r. Zdaniem pracodawcy brak definicji „funduszu wynagrodzeń’ w ZUZP
umożliwia naliczenie bazy do premii rocznej bez funduszu bezosobowego i premii rocznej z 2013 r. Strona społeczna zacytowała definicję
funduszu wynagrodzeń zawartą w Słowniku Języka Polskiego i Głównym Urzędzie Statystycznym. Z obu definicji wynika, że podstawa premii została źle naliczona. Domagamy się wypłaty drugiej raty premii.
Pracodawca przyjął do wiadomości stanowisko związków.
6 Koszty działalności związkowej w Enea ( zał. Nr 16 do
ZUZP) .Związki po powstaniu kolejnych spółek w grupie widzą problem w realizacji budżetów związkowych , rozliczaniem delegacji. Dodatkowo nie wiedzieć czemu pracodawca zamiast delegacji służbowego
wyjazdu dla związkowców chce wprowadzić upoważnienie do wyjazdu
związkowego. Tematyką zajmuje się specjalny zespół. Po ustaleniach
zespołu oraz rozmowach w dniu 5 marca 2015 temat może zostać pozytywnie załatwiony.
Strona związkowa podsumowując wyniki spotkania, podkreśliła, że
pracodawca przybył na spotkanie nie przygotowany do rozmów i pomimo wzmocnienia trzema prawnikami nie zaproponował rozwiązań w
spornych sprawach. Tematy były wcześniej zgłaszane na spotkaniach
11 i 25 lutego 2015 r. a strona pracodawcy w większości punktów nie
zaproponowała zapisów umożliwiających uzgodnienie wspólnego stanowiska.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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w zakresie utrzymania sieci i urządzeń elektroenergetycznych Jakub
Stęchły od roku pracuje w naszej Grupie na stanowisku Kierownika
Biura Controllingu Strategicznego. Odpowiadał za opracowywanie pla3.03.2014 Obradował
nów inwestycyjnych oraz ocenę portfela projektów inwestycyjnych na
poziomie Grupy, a także za rozwój modelu finansowego oraz wdrożenie
ZR Gorzów NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów Modelu Informacji Zarządczej. Wcześniej związany był m.in. z branżą
energetyczną, pracował także we Włoszech. Jest absolwentem m.in.
Wlkp. NSZZ Solidarność (ZR).
Politechniki Mediolańskiej i Uniwersytetu był dyrektorem ds. kluczowych klientów. Ma duże doświadczenie inżynierskie, a także doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i remontowymi w
branży energetycznej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziale Prawa
Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i MBA na Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jakub Stęchły zastąpił Łukasza Powierżę, który zrezygnował z funkcji prezesa ENEA Serwis z powodów osobistych. Andrzej Kolat zastąpi Dariusza Gaika, który
objął niedawno funkcję prezesa innej spółki Grupy ENEA: MPEC z
siedzibą w Białymstoku. Stanforda. Andrzej Kolat przychodzi do Grupy
ENEA ze spółki Alstom Power, gdzie był dyrektorem ds. kluczowych
klientów. Ma duże doświadczenie inżynierskie, a także doświadczenie w
zarządzaniu projektami inwestycyjnymi i remontowymi w branży energetycznej. Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz Wydziale Prawa UniwersyCzłonkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność podczas obrad.
tetu Śląskiego. Ukończył również studia na Akademii GórniczoTematyka obrad:
Hutniczej w Krakowie i MBA na Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i
1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZR-20.01.2015 r.
Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Jakub Stęchły zastąpił
2.Podsumowanie uroczystości pogrzebowych ks. prałata Witolda AnŁukasza Powierżę, który zrezygnował z funkcji prezesa ENEA Serwis z
drzejewskiego.
3.Sprawy bieżące. Członkowie Prezydium zdali relację z działalności od powodów osobistych. Andrzej Kolat zastąpi Dariusza Gaika, który objął
niedawno funkcję prezesa innej spółki Grupy ENEA: MPEC z siedzibą
ostatniego zebrania.
w Białymstoku.
4.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ( 2627.02.2015).
4.03.2015 Rozmowy płacowe w
5.Obchody XXXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność w Regionie
Gorzowskim: - 28.08.2015 Wystawa „ Ksiądz prałat W. AndrzejewskiEnea Centrum
Człowiek Solidarności”. -29.08.2015 XVII Bieg Solidarności. –
W Baranowie kontynuowano rozmowy płacowe w Enea Centrum.
30.08.2015 -10.30 Msza w Gorzowskiej Katedrze. -12.30- Uroczystości Powtarzają się , te same argumenty na wszystkich spotkaniach i we
rocznicowe w Teatrze. – 4.09.2015 Bal Solidarności. – 5.09.2015 Turwszystkich spółkach.
niej tenisa stołowego.
Trudna sytuacja spółki, deflacja, – możemy pomyśleć o wypłacie ja6.Realizacja uchwał w/s składek członkowskich.
kiejś ewentualnej premii w przypadku poczynienia oszczędności.
7.Open Finanse. Na stronie internetowej można się zarejestrować i sko- Dla obu stron jest jasne, że nie wynegocjujemy niczego przed zakońrzystać z ofert przygotowanych dla członków NSZZ Solidarność.
czeniem negocjacji z ENEA S.A.
8. Pogotowie Strajkowe. Ustalono harmonogram działań w ramach
Jednak pomimo naszych wniosków, aby wstrzymać te negocjacje do
Ogólnopolskiej akcji Protestacyjno -Strajkowej.
czasu zakończenia negocjacji w ENEA S.A. wszystkie te zarządy z upo9. Ustalono termin następnego posiedzenia ZR- 14.04.2015 ( termin
rem maniaka chcą nadal kontynuować tą bezsensowną grę. Jako strona
może ulec zmianie- akcje protestacyjne).
społeczna nie możemy odmówić takich rozmów.
Poznaliśmy za to nowego Prezesa ENEA Centrum Michała Sebastiana
3.03.2015 Nowe władze
Gramatykę dotychczasowego dyrektora Departamentu Zarządzania
w spółkach grupy Enea.
Operacyjnego w ENEA S.A.
Zgromadzenie Wspólników ENEA Centrum zdecydowało o zmianach w Relacja ze strony NSZZ Solidarność Enea Szczecin
Zarządzie tej Spółki.
5.03.2015 Rozmowy o
Dotychczasowa Prezes
Katarzyna Mińkowska
problemach w Enea S.A.
objęła funkcję Członka
Zgodnie z harmonogramem spotkań, w Baranowie kontynuowano rozZarządu ds. Obsługi
mowy o rozwiązaniu najpilniejszych problemów w Enea S.A.
Klienta. Nowym Prezesem ENEA Centrum
został Michał Gramatyka, dotychczasowy Dyrektor Departamentu
Zarządzania Operacyjnego ENEA SA.
Jakub Stęchły został nowym prezesem ENEA
Serwis. ( na zdjęciu z lewej
strony) Stanowisko członka
zarządu spółki ds. technicznych od 23 marca
obejmie Andrzej Kolat.
( na zdjęciu z prawej) Obie
decyzje podjęło Zgromadzenie Wspólników Spółki. ENEA Serwis jest spółką wsparcia dla Obszaru Dystrybucji głównie

Strona pracodawców

Sprawy poruszane na spotkaniu:
1. Delegacje służbowe dla działaczy związkowych. Pracodawca próbuje
zastąpić delegacje- upoważnieniami do wyjazdu związkowego. Zdaniem
strony związkowej jest to temat zastępczy, „ktoś” próbuje zmienić zasa(Ciąg dalszy na stronie 4)
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dy jakie funkcjonowały przez 11 lat. Ustalenia „ktosia” jest bardzo
trudne. Ale wszystko wskazuje na to ,że jest to kolejne „dziecko” kancelarii prawnej pana P. Takie działanie nosi znamiona szykanowania za
działalność związkową, oraz budzi wątpliwości co do skuteczności
ubezpieczenia w razie wypadku. Dodatkowe pojawiają się ryzyka związane ze sprawami podatkowymi przy rozliczania upoważnień zamiast
delegacji. Strona pracodawcy w przygotowanej prezentacji próbowała
rozwiać wątpliwości związkowców. Argumentem za wprowadzeniem
zmian miałoby być rozróżnienie kosztów związkowych od zakładowych. Prezes P.Orlof złożył nawet deklarację „ letter of comfort” (listu
gwarantującego) tego co zawierała prezentacja. Strony związkowej nie
interesuje ten sposób rozwiązania sprawy. Całe zamieszanie związane z
delegacjami wskazuje ,że „komuś” zależy na robieniu fermentu. Rozróżnienie kosztów można osiągnąć przez odpowiednie kontowanie
(MPK).
2. Kasy zapomogowo pożyczkowe w grupie Enea. Pani Marzena
Macioszczyk przedstawiła analizę funkcjonujących kas. W grupie działa 26 kas , do których należy 5842 Pracowników. Zamieszanie po powstaniu CUW spowodowało zaniechanie wypłacania dodatków za prowadzenie kas. W imieniu kasy działającej w Poznaniu M. Maciszczyk
złożyła propozycję stworzenia kasy międzyzakładowej funkcjonującej
w 7 lokalizacjach. Nadzór nad działalnością kas sprawują związki zawodowe i to one zadeklarowały zorganizowania spotkania Zarządów
Kas w celu wypracowania akceptowalnego modelu funkcjonowania
kas. Od pracodawców oczekujemy wypłacania dodatków osobom, które
aktualnie prowadzą kasy, do czasu uzgodnienia nowego modelu funkcjonowania kas. Pracodawcy nie wykluczają takiego rozwiązania, i
oczekują pisma z deklaracją do kiedy mieliby wypłacać taki dodatek.
3.Przeciaganie procesów rozliczania delegacji. Zdaniem pracodawcysprawa nieaktualna, już funkcjonuje prawidłowo. Opóźnienia wynikały
z procesem wdrażania SAP-u ( proces bardzo skomplikowany i długotrwały) Procedury awaryjne nie zadziałały i spowodowało to pewne
problemy, z którymi już się uporano. Aktualnie występują jeszcze problemy w platformie zakupowej, ale i z tym w najbliższym czasie grupa
sobie poradzi.

żywnościowych zgodnie z zawartą umową nie są pobierane opłaty
prowizyjne.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność na rozmowach w Enea Serwis.

3.Dodatkowa opieka medyczna. W zakresie medycyny pracy spółka
realizuje ciążące na niej obowiązki. Objęcie dodatkową opieką medyczną w ramach współpracy z placówkami MSW, zostanie rozważone
przez nowy zarząd.
4.Polityka płacowa w 2015 r. Przedstawiono rozliczenie osobowego i
bezosobowego funduszu płac za 2014 r. Zerowa inflacja zdaniem pracodawcy wpływa na zwiększenie siły nabywczej pracowników, dlatego
propozycja strony związkowej podwyższenia płac zasadniczych średnio
o 350 zł. nie ma uzasadnienia . Komentarz strony społecznej do stanowiska pracodawcy-zwiększenie zakresu obowiązków przy zmniejszonym zatrudnieniu ( naturalne odejścia + PDO) wpływa na wzrost wydajności, co z kolei powinno być docenione prze pracodawcę. Oczekujemy zaproponowania kwoty podwyżki płacy zasadniczej. Zarząd przeanalizuje sytuację i przedstawi swoje stanowisko na następnym spotkaniu płacowym.
5.Tabela płac zasadniczych. Tabela jest nieaktualna. Po uwzględnieniu
5.03.2015 Rozmowy o planie
ustaleń płacowych w 2015 r. i zapisów ZUZP tabela zostanie opracowana.
działalności socjalnej w 2015 r.
6.Ekwiwalent za pranie odzieży i zakup okularów. Zarząd zaproponował utrzymanie ekwiwalentów w wysokości z roku 2014.Decyzje w tej
sprawie przesunięto na następne spotkanie.
7.Obecność członka zarządu wybieranego przez Pracowników na spotkaniach ze związkami zawodowymi. Informacja przedstawiona na
spotkaniu 13.02.2015 o przyczynie nieobecności A. Żyro okazała się
nie prawdziwa. Pani Agnieszka nie przebywała na zwolnieniu chorobowym. Nowy zarząd przeanalizuje tą sytuację.
8.Wakat na stanowisku dyrektora Oddziału Gorzów Wlkp. Nowy zarząd przejrzy zakresy kompetencji dyrektorów Oddziałów i podejmie
decyzje kadrowe w Gorzowie Wlkp.
9.Premia roczna. Związki ponowiły wniosek o wypłatę drugiej części
Strony dialogu społecznego w Enea Operator.
premii rocznej. Pracodawca stwierdził, że premia została prawidłowo
Strona pracodawcy w odpowiedzi na pismo strony związkowej z początku styczna 2015 r. podjęła wreszcie rozmowy nad ustaleniem zasad naliczona. Wypłata premii z okazji świąt mogłaby załagodzić spór w tej
funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym sprawie. Na przyszłość należy podpisać interpretację zapisów ZUZP.
roku. Enea Operator jako administrator wspólnej działalności socjalnej 10. Dodatek za prowadzenie pojazdów. Dodatek jest wypłacany według
starych zasad . Po analizie zostaną zaproponowane nowe reguły.
złożył projekty Planu i Preliminarza. Projekty zakładają daleko idące
zmiany polegające na ujednoliceniu katalogu i wysokości świadczeń we 11.Delegowanie na spotkania ze stroną pracodawcy. Propozycję zastąpienia delegacji służbowych upoważnieniami do wyjazdów związkowszystkich obszarach terytorialnych. Zgodnie z ZUZP do 15 marca
wych są nieakceptowane. Wniosek strony związkowej o postępowanie
strony powinny ustalić plan działalności socjalnej na dany rok.
zgodnie ze sprawdzonymi starymi zasadami.

6.03.2015 Nie tylko o płacach
w Enea Serwis.

W Baranowie doszło do spotkania stron dialogu społecznego w Enea
Serwis. Na wstępie nowy Prezes Jakub Stęchły przedstawił się oraz
poprosił o wyrozumiałość, ponieważ potrzebuje trochę czasu żeby merytorycznie zapoznać się z sytuacją w spółce. Następnie przystąpił do
realizacji punktów wynikających z protokołu z dnia 13.02.2015 r . oraz
nowych zgłoszonych na spotkaniu:
1.Umowy śmieciowe w Enea Serwis . Potwierdziły się sygnały strony
związkowej. W spółce 3 osoby zatrudnione są na umowach cywilnoprawnych. Dwóm z nich w niedługim czasie zostanie zaproponowane
zawarcie umów o pracę.
2.Bony żywieniowe- karty magnetyczne. Od zakupionych produktów

9.03.2015 Związkowcy NSZZ
„Solidarność” odwiedzili biura poselskie.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” odwiedzali gorzowskich parlamentarzystów w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnoprotestacyjnej. W swoim biurze zastali jedynie senator Helenę Hatkę,
której przedstawili realne problemy polskiego społeczeństwa nierozwiązane na przestrzeni ostatnich lat, mimo konkretnych propozycji zgłaszanych przez związki zawodowe.
W biurze poselskim Krystyny Sibińskiej zostawiono postulaty NSZZ
„Solidarność”, natomiast w biurze posła Witolda Pahla nikogo nie zastano. Związkowcy prowadzili też akcję wśród Gorzowian. W kolporto(Ciąg dalszy na stronie 5)
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wanych ulotkach informowali mieszkańców o tym, że parlamentarzyści
Platformy Obywatelskiej w istotnych dla obywateli sprawach głosowali
m.in. za wydłużeniem wieku emerytalnego oraz antypracowniczymi
zmianami w Kodeksie Pracy i ustawie o związkach zawodowych, a
także przeciwko obniżeniu podatku dla osób najuboższych.

nowych systemów informatycznych. Prezydium dostało wytyczne w
jakim kierunku powinni dokonać zmian zaproponowanych dokumentów
- planu i preliminarza wspólnej działalności socjalnej.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea

Akcja informacyjna na ulicach Gorzowa Wlkp.

Akcja odbyła się w całym kraju. Związkowcy odwiedzali biura poselskie PO-PSL w swoich regionach, aby wręczyć politykom postulaty
związkowe i porozmawiać na ważne tematy dotyczące sytuacji w kraju. W większości polityków nie zastano i związkowcy musieli zostawić
ulotki pracownikom biur.
Najbardziej cierpliwi okazali się związkowcy z dolnośląskiej
"Solidarności", którzy w oczekiwaniu na spotkanie z premier Kopacz
zdecydowali się … spędzić noc w biurze posłów PO (biuro m.in. posłów Bogdana Zdrojewskiego, Grzegorza Schetyny i Michała Jarosa).
Postawy działaczom pogratulował sam przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda, który zapewnił, że popiera ten protest i uważa, że jest to wzór dla innych. - To jest prawdziwa Solidarność – pokreślił.

4.Polityka płacowa w Enea. Zapoznano członków KM z rozmowami
jakie odbyły się w spółkach grupy. „Pełna niezależność” zarządów spółek nie daje szans na szybkie zawarcie porozumień płacowych. Przed
następną turą rozmów udzielono stosownych pełnomocnictw członkom
Prezydium.
5. Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek zdali relację
z problemów występujących w tych podmiotach.
6.Postulaty Enea. Zdecydowana większość postulatów przekazanych
zarządowi Enea S.A. pozostaje nie załatwiona. Deklaracja o wstrzymaniu procesów restrukturyzacyjnych złożona przez Prez. K. Zamasza
podczas spotkania 11.02.2015 r. w świetle faktów jakie występują w
Enea Operator okazuje się obietnicą bez pokrycia.
7.Komisje BHP w spółkach grupy. Pracodawcy w zamieszaniu jakie
panuje po wprowadzeniu nowych systemów informatycznych, zapominają o ciążących na nich obowiązkach. Przypomnimy o obowiązku powołania Komisji BHP we wszystkich spółkach.
8.Struktura SIP. Przyjęta w 2014 r. struktura pozostaje niezmienna do
końca kadencji, czyli do 2018 r.

10.03.2015 Tragiczny
wypadek
w Elektrowni
Kozienice

Okupacja biur PO we Wrocławiu

Akcja zorganizowana przez „S” wpisuje się w kalendarz protestów organizowanych przez Związek.

10.03.2015 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.

Jak poinformowała Informacyjna Agencja
Radiowa, zmarł 44-letni mężczyzna przygnieciony wczoraj dźwigiem w Elektrowni Kozienice. Z nieustalonych dotąd przyczyn ramię
dźwigu przygniotło pracownika jednej z firm na budowie bloku w elektrowni Kozienice. Pomimo szybko udzielonej pomocy mężczyzna
zmarł. Do tej tragedii doszło podczas prac budowlano - montażowych,
gdy ramię dźwigu przechyliło się i opadło na kosz, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Jednemu z nich udało się uciec, drugi został
przygnieciony. Prace na budowie nowego bloku zostały częściowo
wstrzymane. Przyczyny wypadku badają policja, prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy.

11.03.2015 Nie tylko o płacach
- rozmowy w Enea S.A.

W Baranowie kontynuowano rozmowy w tematach spornych w Enea
S.A. Interpretacja zapisów prawa pracy w Enea:
1. Osoby uprawnione do Nagrody na Dzień Energetyka. Po kompilacji
W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ propozycji strony pracodawcy i strony związkowej udało się uzgodnić
Solidarność Enea (KM).
interpretację nr 13 do ZUZP. Osoby będące na urlopach macierzyńskich
Tematyka obrad:
i świadczeniach rehabilitacyjnych są uprawnione do Nagrody na Dzień
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM Energetyka.
29.01.2015 r. z Dychowa.
2.Sanatrorium Energetyk. Pracodawca nie zgadza się z interpretacją
2.Członkowie Prezydium zdali relację w działalności za okres od ostat- strony społecznej dotyczącej zapisu o „corocznym uzgadnianiu limitu
niego posiedzenia KM.
skierowań”. W dyskusji wyszła celowość negocjowania zbiorczego
3. Plan wspólnej działalności socjalnej w Enea. Zaproponowane rewolu- liczby skierowań do sanatorium dla wszystkich spółek grupy. Propozycyjne zmiany wywołały burzliwą dyskusję. Istnieje obawa, że zmiany
wprowadzą chaos podobny do tego jaki powstał przy wprowadzaniu
(Ciąg dalszy na stronie 6)

str. 6 / Pod Napięciem 153 / 3 / 2015
(Ciąg dalszy ze strony 5)

Strona związkowa widzi potrzebę wzmocnienia obsługi kadrowej do
obsługi działalności socjalnej. Będzie to tematem rozmów pracodawców
w Operatorze i Centrum
2. Limity skierowań do sanatorium dla Pracowników Operatora na 2015
r. Podpisano uzgodnienie w tym zakresie ( 600 skierowań podzielonych proporcjonalnie do ilości etatów –Gorzów Wlkp.77 skierowań).
3. Procedury rekrutacji wewnętrznej ZL-1. Dostosowano procedury do
zmian struktury organizacyjnej w Operatorze.
4.Komisje pojednawcze. Uzgodniono powołanie komisji w strukturach
Operatora.
5.Wyokość ekwiwalentu za pranie odzieży, oraz za zakup okularów
ochronnych. Pracodawca poinformował, że zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy wysokość ekwiwalentów pozostaje w wysokości z roku
Trudne rozmowy w Enea S.A.
2014 r.
3.Plan wspólnej działalności socjalnej. Rozmowy z administratorem
6.Cykliczne spotkania w Operatorze. Zarząd zaproponował by planować
wspólnej działalności socjalnej –Enea Operator zmierzają w kierunku
spotkania stron w Operatorze. Na dwa tygodnie przed spotkaniem każda
uzgodnienia planu i preliminarza wspólnej działalności socjalnej.
ze stron może zgłosić tematykę spotkania. Najbliższe cykliczne spotka4. Premia roczna- druga rata. Wydawało się, że po ostatnim spotkaniu
nie zaplanowano na 14 kwietnia 2014 r.
wytłumaczyliśmy dlaczego do bazy funduszu wynagrodzeń wliczana
7. Zarządzanie plombami i plombownicami. Dyr. Grzegorz Marciniak
jest wypłacona w danym roku premia roczna oraz bezosobowy fundusz przedstawił prezentację dotyczącą Departamentu Pomiarów.
płac. Niestety pracodawca ponownie zaczął kwestionować stanowisko 8.Polityka płacowa w Operatorze. Strony ponownie przedstawiły swoje
strony związkowej. Na zakończenie dyskusji poproszono o przesłanie
propozycje: -350 zł do zasadniczej do negocjacji (propozycja związkoprzez związki zawodowe interpretacji zapisów mówiących o funduszu
wa),- brak podwyżek płac zasadniczych, ewentualna premia efektywnowynagrodzeń.
ściowa wypłacona z oszczędności w 4 kwartale. W ramach oszczędności
5.Polityka płacowa.
strona społeczna zgłosiła możliwość oszczędzenia sporej kwoty, poPracodawca przedstawił warunki płacowe oraz historię związaną z wy- przez zaniechanie wydawania periodyku „ W KONTAKCIE”. Podkrepłatami w roku 2014 r. Ponownie podniesiono temat zerowej inflacji,
ślono, że wynik grupy Enea ciągnie Operator, a jak przychodzi do pooraz określono działania efektywnościowe. Jeżeli działania efektywno- działu premii, to Pracownicy Operatora są pomijani. ( w grudniu 2014 r.
ściowe przyniosą oszczędności ciągłe możliwe będzie podniesienie płac u „mamusi” wypłacono dodatkową premię w wysokości 2600 zł średnio
zasadniczych. Jeżeli efekt będzie jednorazowy możliwa będzie wyplata na Pracownika). Dodatkowo z PIT-ów otrzymanych za rok 2014 wynipremii jednorazowej. Ewentualne wypłaty do wysokości 50 % oszczęd- ka ,że większość Pracowników Operatora w stosunku do roku 2013
ności. Na dzień dzisiejszy pracodawca nie widzi możliwości podwyżstraciła na wynagrodzeniach. Po krótkiej dyskusji związki zawodowe
szenia płac zasadniczych nie pochodzących z oszczędności. Strona
uwzględniając „ pełną niezależność” Operatora, postanowiły kontynuozwiązkowa podtrzymała swoja propozycję podwyższenia płacy zasadni- wać rozmowy płacowe po spotkaniu z Enea S.A. -24marca 2015 r.
czej średnio o 350 zł., a ewentualne oszczędności możemy przeznaczyć 9.Ukryta restrukturyzacja. Pomimo zapewnień Przez. K. Zamasza o
na wypłacę premii świątecznej. W ramach oszczędności zaproponowali- zatrzymaniu procesów restrukturyzacyjnych, do związków zawodowych
śmy rezygnację z korzystania z kancelarii prawnej pana P. i zaniecha- docierają sygnały o planowanej restrukturyzacji w Departamencie Ponie wydawania biuletynu „W KONTAKCIE”. W odpowiedzi usłyszeli- miarów. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że żaden proces restrukturyzacji w
śmy, że biuletyn wydawany jest w Operatorze i tam możemy składać
tym departamencie nie jest prowadzony. Rozmowy z inkasentami maja
stosowny wniosek.
charakter sondażowy, ilu z nich gotowych jest się przekwalifikować na
11.03.2015 Rozmowy w Operatorze: -plan elektromonterów.
10.Czas pracy. Zdaniem strony związkowej istnieje konieczność aktualisocjalny, sanatorium, polityka płacowa … zacji nowego Regulaminu Pracy w zakresie czasu pracy w komórkach
organizacyjnych. Temat zostanie rozpatrzony na spotkaniu 24 kwietnia
2015 r.
11.Premia roczna. Przypomnieliśmy, że czekamy na wypłatę II raty
premii rocznej. Wskazane byłoby wypłacenie premii przed Świętami
Wielkanocnymi. „ Pełna niezależność” Operatora nie pozwala podjąć
decyzji w tym temacie bez wiedzy „ mamusi”.
cja pracodawcy interpretacji tego punktu zostanie przesłana związkom
zawodowym.

12.03.2015 Rozmowy o
problemach grupy Enea.
Przedstawiciele zarządów Enea S.A. Enea Operatora i Enea Centrum
spotkali się w Baranowie ze stroną społeczną by rozmawiać o postulatach zgłoszonych przez związki zawodowe.

Strony dialogu społecznego w Enea Operator.

W Baranowie odbyło się spotkanie stron dialogu społecznego w Enea
Operator. Tematyka spotkania:
1. Plan wspólnej działalności socjalnej na 2015 r. Po niewielkich korektach materiału przedstawionego 5 marca udało się uzgodnić plan oraz
preliminarz wspólnej działalności socjalnej w grupie Enea. Nowe zasady
zakładają ujednolicenie katalogu i wysokości świadczeń we wszystkich
obszarach terytorialnych. Pensja urlopowa, pożyczki mieszkaniowe,
dofinansowanie do wypoczynku dzieci, młodzieży i emerytów, dofinansowanie do wycieczek, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli będą
w jednakowej wysokości we wszystkich spółkach będących we wspólnej działalności socjalnej. Ustalono limity na inne działalności oraz
osoby odpowiedzialne w poszczególnych obszarach za obsługę ZFŚS.

Strona pracodawców w Enea Centrum, Enea S.A. Enea Operator.

Tematyka spotkania:
1. Brak zapisów mówiących o miejscu pracy w porozumieniach zmieniających Pracowników przenoszonych do Enea Centrum w ramach
projektu CUW. Psychoza jaką stworzyli pracodawcy spowodowała, że
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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pracownicy podpisali niekorzystne dla nich zapisy. Strona związkowa
domaga się uaktualnienia umów o pracę o zapis mówiący o miejscu
pracy , czyli miejscowości w której pracownik zaczyna i kończy pracę.
Co powinna zawierać umowa o pracę jasno określają zapisy ZUZP-Art.
17pkt.10-„Pracodawca angażując pracownika do pracy sporządza
na piśmie umowę o pracę, która określa: strony umowy, rodzaj
umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy”.
Obecne umowy w Enea Centrum niezgodne są z zapisami ZUZP. Strona
pracodawcy oświadczyła, że związki zawodowe złożyły donos w tej
sprawie do PIP w Poznaniu, w związku z tym poczekajmy na wyniki
prac PIP.
2. Gwarancje zatrudnienia a porozumienia zmieniające w Enea Centrum. Zapis z porozumienia zmieniającego „ Strony niniejszym znoszą
z dniem …. wszystkie łączące je warunki pracy i płacy wynikające
bezpośrednio z dotychczas obowiązującej Pracownika umowy o
pracę” stwarza duże niebezpieczeństwo utraty uprawnień jakimi byli
objęci pracownicy przed podpisaniem porozumień zmieniających. Pracodawcy przekazali, że w pismach kierowanych do związków zawodowych starali się rozwiać obawy u utracie uprawnień. Niestety opinie
wyrażane w tych pismach są nie jednoznaczne i pozostawiają pole do
„popisu” prawnikom. Oczekiwaniem strony związkowej jest potwierdzenie nabytych uprawnień w umowach o pracę.
3.Brak porozumienia przy przenoszeniu Pracowników do Enea Centrum
( art. 23 KP). Strona pracodawcy podkreśliła, że na moment przejścia do
CUW nie ingerowano w warunki zatrudnienia, i w związku z tym nie
mieli obowiązku zawieranie porozumienia dotyczącego przejścia do
CUW.. Na moment przejścia nie zmieniano, ale nazajutrz już tak.
(degradacje, obniżenie płac, zasadniczych). Stosując kruczki prawne
pracodawcy obchodzą prawo. Pracodawcy podkreślili, że działają zgodnie z prawem.
4.Wyzwania Enea Operatora w zakresie zatrudnienia. Przedstawiono
analizę przedstawiającą starzenie się Pracowników Operatoraemerytury, oraz zamierzenia w zakresie odtwarzania kadr technicznych.
Mają być podjęte działania w zakresie odmłodzenia kadr, ma to być
powiązane z efektywnością kosztową. Strona społeczna liczy, że trend
polegający na stałym zmniejszaniu zatrudniania (kolejne edycje PDO)
zostanie wreszcie zatrzymany.
5.Chaos w obsłudze klienta. Wprowadzanie nowych systemów informatycznych , bez odpowiednich szkoleń spowodowało powstanie chaosu,
który jest źle oceniany przez klientów i Pracowników grupy Enea.
Przedstawiano poszczególne fazy projektów , z komentarzem, że nazywanie ciężkiej pracy osób zaangażowanych we wdrażanie projektów
chaosem jest bardzo krzywdzące. Podkreśliliśmy, że nie twierdzimy ,że
za powstały chaos odpowiedzialni ją szeregowi Pracownicy, którzy
często pracują w nadgodzinach ( których nie pozwala im się wykazywać). Wina naszym zdaniem leży w złej organizacji pracy, związanej z
wprowadzeniem zmian. Podsumowano, ze sytuacja się poprawia ale do
ideału jeszcze trochę brakuje.
6 CUW. Przedstawiono analizę funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w pierwszą rocznicę powstania. Zapoznano nas z historycznymi
uwarunkowaniami, starymi i nowymi problemami oraz przedstawiono
analizę potrzeb i obaw Pracowniczych. Krótko omówiono świetlaną
przyszłość CUW w grupie Enea. Naszym zdaniem wiele błędów można
było uniknąć zawierając porozumienie w sprawie przenoszenia Pracowników do CUW, oraz uwzględniając opinie Pracowników.

13.03.2015 Obradowała KP-S
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Członkowie Komisji Protestacyjno– Strajkowej Enea Gorzów Wlkp.

6.Relizacja postulatów Enea zgłoszonych 11.02.2015 r. Pomimo wielu
rozmów, większość postulatów pozostaje nadal nie załatwiona.
7.Sytuacja w Spółkach grupy ENEA .Po zapoznaniu się z opiniami o
napiętej sytuacji, nastrojach niezadowolenia, KP postanowiła w siedzibach Komisji Wydziałowych umieścić urny do których będziemy zbierać, opinie, uwagi i propozycje w jakim kierunku powinny zmierzać
działania związku.
8.Obchody 35-lecia powstanie NSZZ Solidarność. Wytypowanie osób
do wyróżnień i odznaczeń. Harmonogram obchodów: -29.08. 2015 Warszawa-centralne obchody organizowane przez Komisję Krajową.
- W Regionie Gorzowskim: - 28.08.2015 Wystawa „ Ksiądz prałat W.
Andrzejewski-Człowiek Solidarności”. -29.08.2015 XVII Bieg Solidarności. – 30.08.2015 -10.30 Msza w Gorzowskiej Katedrze. -12.30- Uroczystości rocznicowe w Teatrze. – 4.09.2015 Bal Solidarności. –
5.09.2015 Turniej tenisa stołowego.
-Zebranie Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.-10-11.09.2015 Zdroisk.
9.Sprawy różne.
-Zapomogi. Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.
- XXX Pielgrzymka Energetyków do Częstochowy -przyjęto program
pielgrzymki -20-23.08.2015
-Spotkania wielkanocne –zajączek
-Wyjazd na GP Czech na żużlu – przyjęto program 22-24.05.2015 r.
-Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie- wsparcie dla pomysłu budowy pomnika
-Zapomogi. Udzielono zapomogi losowej członkowi naszej organizacji.
-PKZP – zebranie 26 Zarządów zaproponuje nową formułę funkcjonowania kas.

16.03.2015 „Negocjacje”
płacowe w Enea Centrum.
W Poznaniu kontynuowano negocjacje płacowe w Enea Centrum.
„Dziad swoje, baba swoje”. Tak krótko można by podsumować rozmowy. Fikcja czyli „pełna niezależność” zarządów grupy, coraz bardziej
daje znać o sobie. „Mamusia” wszystkim steruje z „tylnego siedzenia”, i
nikt nie odważy się „wychylić”, czyli uzgodnić podwyżkę płac zasadniczych. Pracodawca dąży do zwarcia i proponuje spotkania, nie mając
nic do zaproponowania oprócz wirtualnych pieniędzy w postaci nowego składnika płacowego nie występującego w ZUZP (nagroda efektywnościowa). Strona związkowa zredukowała swoje oczekiwania do 300
zł. średniej podwyżki płacy zasadniczej. Niestety stronę pracodawców
stać było tylko na stwierdzenie, że „przyjmuje do wiadomości stanowisko związków zawodowych i przeanalizuje je”.

17.03.2015 MSP wizytował Eneę.

Enea była pierwszą grupą energetyczną którą wizytował Minister SkarW Gorzowie Wlkp. obradowała Komisja Protestacyjno-Strajkowa
bu Państwa Zdzisław Gawlik. W spotkaniu w Poznaniu uczestniczył
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. Tematyka obrad:
Zarząd Enea S.A. K. Zamasz, P. Orlof, G. Kinelski, Prezes Enea Cen1.Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrań KP ENEA Gotrum M. Gramatyka oraz przedstawiciele organizacji związkowych z
rzów.
Enea.
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania -10.02.2015r.
Na wstępie Z. Gawlik skomentował miejsce w jakim mieści się siedziba
3.Relacja z posiedzeń: Komisji Krajowej , Rady Krajowej Sekcji EnerEnea S.A.( ul Górecka)- rozkopy, które kłócą się z jego poczuciem
getyków , Komisji Międzyzakładowej Enea.
poznańskiej gospodarności. Na szczęście na piętrach gdzie mieści się
4.Rozmowy płacowe w grupie ENEA. Zrelacjonowano rozmowy płacoEnea, widać już poznański porządek. W odpowiedzi usłyszał, że to nie
we jakie odbyły się w Spółkach grupy Enea.
poznańskie wykopki, tylko szkody górnicze, ponieważ spółką nie zarzą5.Plan Wspólnej Działalności Socjalnej w GK ENEA .Omówiono nowe
dzają poznaniacy tylko ludzie ze śląska. Minister ocenił Eneę jako
zasady korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
Zafundowano nam kolejną rewolucję, oby nie było tak jak z SAP-em.
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„solidna spółkę, solidnie prowadzoną”. Poinformował, że jego przyjazd
do Enei nie jest związany z planami konsolidacji, gdyż jak oświadczył
plany łączenia spółek energetycznych są na dzisiaj odłożone, na razie
zapominamy o planach do których może jeszcze wrócimy na jesień.
Poprosił o przedstawienie sytuacji społecznej w Enea oraz problemów z
jakimi borykają się strony dialogu społecznego.

ZFŚS.
Na zakończenie wręczyliśmy Ministrowi wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w Enea. W stanowisku podzieliliśmy się naszymi
obawami co do postępowania Zarządów Spółek GK ENEA. Pomimo
deklaracji dialog społeczny nadal nosi znamiona pozoracji i grania na
zwłokę celem jak najdalszego odwleczenia koniecznych działań korygujących. W dalszym ciągu odbywa się on za pośrednictwem wielkich
kancelarii prawnych, których celem jest wyszukanie jakichkolwiek
kruczków prawnych dla pozbawienia Pracowników należnych im praw.
Poprosiliśmy o pilne wyjaśnienie powyższych kwestii z desygnowanymi
przez MSP członkami Zarządu ENEA S.A. Ponadto do momentu wyjaśnienia wszystkich kwestii społecznych zażądaliśmy moratorium na
wszelkie prowadzone i planowane działania restrukturyzacyjne.
Min Z. Gawlik stwierdził, że za trzy miesiące ponownie odwiedzi Eneę.

18.03.2015 ENEA
sponsorem
Koszykarzy
Stelmetu
Zielona Góra
Strona społeczna na rozmowach z MSP

Związkowcy na wstępie przedstawili problemy , które na początku lutego przekazano MSP, a które do dzisiaj nie zostały załatwione. Interpretowanie na niekorzyść Pracowników zapisów prawa pracy, oszukanie
pracowników przy naliczaniu podstawy do premii rocznej, zlikwidowanie związku pracodawców energetyki, kontynuowanie procesów restrukturyzacyjnych wprowadzających chaos i łamiących wcześniej zawarte porozumienia, omijanie prawa przy przenoszeniu Pracowników
do nowych pracodawców, to tematy jakie na początek zgłosiła strona
społeczna.
W odpowiedzi M. Gawlik stwierdził ,że „ rynek pozytywnie ocenia
Eneę” , aktualnie trwa odtwarzanie związku pracodawców, procesy
restrukturyzacyjne, które są potrzebne spółce trzeba prowadzić.
Prezes K. Zamasz podkreślił, że są chęci do wspólnego rozwiązywania
problemów grupy. Przedstawił duże inwestycje prowadzone w wytwarzaniu i dystrybucji, oraz prognozy dotyczące łatania luki pokoleniowej
w związku z odejściem na emeryturę dwóch tysięcy osób. Problemy z
CUW wynikają z wprowadzaniem ponad 30 programów informatycznych i są na bieżąco monitorowane Zachęcał również do pokazywanie
dobrych rzeczy jakie zostały zrobione .
Prezes P. Orlof zrelacjonował cykl spotkań zespołów problemowych
jakie odbywają zgodnie z harmonogramem. Podkreślił ,że rozmowy są
trudne ale rzeczowe.
Stwierdzenia pracodawców wprowadziły nerwową atmosferę. Padały
stwierdzenia o okradaniu pracowników poprzez celowe zaniżanie premii
rocznej. Luka pokoleniowa pogłębiana jest poprzez kolejne edycje
PDO. Chaosu w CUW podważa zaufanie do spółki. Spotkania w ramach
zespołów problemowych to przykład pozorowanego dialogu. Spotykamy się, rozmawiamy a owoców brak. Jak ktoś nie chce rozwiązywać
problemów to powołuje komisje, zespoły, i ustala harmonogramy spotkań. Takie postepowanie doprowadziło to bardzo złej sytuacji społecznej i bardzo niskiej identyfikacji ze spółką, nawarstwiania się problemów, które grożą wybuchem niekontrolowanych protestów. Zarzadzanie poprzez system nakazowo rozdzielczy nie sprawdza się, czas na
zmiany i uwzględnianie zdania Pracowników w prowadzonych procesach . Związkowcy poprosili o komentarz Ministra jako większościowego udziałowca Enea do polityki zarządów likwidowania dobrych miejsc
pracy ( PDO) i zastępowanie ich umowami śmieciowymi.
Minister w odpowiedzi stwierdził, ze nie chce pełnić roli arbitra w rozmowach stron dialogu społecznego w Enea. Zarządy wiedzą co robią, i
dobrze funkcjonują na konkurencyjnym rynku. Odnośnie PDO MSP
stwierdził, że walka z bezrobociem jest zadaniem rządu, a nie spółek
skarbu państwa.
Zdaniem strony społecznej zastanawiająca jest nieobecność członka
zarządu Enea S.A. ds. finansowych D. Gepfert . W tym roku strona
związkowa nie miała jeszcze możliwości spotkania się z Panią Prezes.
Usłyszeliśmy, że D. Gepfert choruje.
Zaapelowano do Zarządu o zaniechaniu pozorowanego dialogu i wspólne spotkania na którym można będzie załatwić większość nabrzmiałych
problemów. Przekazano też wniosek o odpis z zysku za 2014 r. na

Grupa energetyczna będzie sponsorem
meczów aktualnych wicemistrzów
Polski w rozgrywkach o mistrzostwo ligi koszykówki mężczyzn. Strony
podpisały umowę sponsorską. ENEA chce być blisko Kibiców w Zielonej Górze. W trakcie sezonu przygotuje dla nich wiele dodatkowych
atrakcji. – Zaangażowaliśmy się we współpracę ze Stelmetem nie tylko
dlatego, że to świetna drużyna. Ważne jest dla nas również to, że jej
Kibice to także nasi Klienci. Dołączenie ENEI do grona sponsorów
zielonogórskiej koszykówki da nam nowe możliwości komunikacji z
Klientami w mieście i okolicy. Na tę decyzję miały też wpływ: udana
współpraca pilotażowa w ubiegłym roku oraz fakt, że drużyna zdobyła
Puchar Polski – powiedziała Olga Fasiecka, Dyrektor Departamentu
Komunikacji Korporacyjnej ENEA.
Źródło Enea News

20.01.2015 Bardzo dobre wyniki Enea
( zysk netto za 2014 -909 mln. zł.)
Zysk netto Enea za 2014 r. po wzroście o 25,8% rok do roku ukształtował się na poziomie 909 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto wzrosły w 2014 r. o 7,7% r/r do 9.855 mln zł. Wyniki EBITDA
wyniósł 1.915 mln zł i był o 14,8% lepszy od zanotowanego przed rokiem.
Enea zredukowała koszty aż o 252 mln zł. ( koszty świadczeń pracowniczych spadły o 32 mln. zł.)

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Wyniki Enea lepsze od oczekiwań rynku.
Zysk operacyjny grupy w IV kwartale 2014 roku wyniósł 194,9 mln zł
wobec 86,2 mln zł przed rokiem i okazał się zdecydowanie wyższy od
oczekiwań analityków na poziomie 73 mln zł.
EBITDA grupy wyniosła 399,1 mln zł (wzrost o 45,9 proc. rdr). Analitycy spodziewali się tymczasem 254,7 mln zł EBITDA.
Spółka wyjaśniła w komentarzu do wyników, że na wzrost EBITDA
wpływ miał m.in.: wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej
o 199 mln zł: wyższy wolumen sprzedaży energii odbiorcom końcowym
w obrocie o 889 GWh skorygowany spadkiem średniej ceny sprzedaży
o 11,1 proc., wyższy wolumen sprzedaży energii w segmencie wytwarzania o 637 GWh skorygowany spadkiem średniej ceny sprzedaży o
10,3 proc., spadek kosztów świadczeń pracowniczych o 32 mln zł,
wzrost przychodów ze sprzedaży energii cieplnej o 31 mln zł wynikający ze wzrostu średnich cen sprzedaży oraz zwiększenia produkcji wskutek nabycia MPEC Białystok, wzrost przychodów ze sprzedaży praw do
emisji CO2 o 24 mln zł.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,63 mld zł wobec
2,36 mld zł w analogicznym okresie 2013 roku. Konsensus rynkowy
zakładał przychody na poziomie 2,432 mld zł.
W całym 2014 r. Grupa Enea wypracowała 9,855 mld zł przychodów ze
sprzedaży netto (wzrost o 7,7 proc. rdr), 1,915 mld zł EBITDA (wzrost
o 14,8 proc. rdr), 908,3 mln zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 722,5 mln zł rok wcześniej.
W 2014 roku grupa Enea wytworzyła 12.812 GWh energii elektrycznej,
czyli o 8,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Produkcja energii ze źródeł
konwencjonalnych wzrosła o 8,2 proc. rdr, a z OZE o 7,2 proc. rdr.
Sprzedaż energii do odbiorców końcowych wzrosła o 23,6 proc. rdr do
16.339 GWh.

24.03.2015 Rozmowy płacowe w Enea S.A.
W Baranowie kontynuowano rozmowy na temat płac w Enea S.A.

Strona pracodawców w Enea S.A.

Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Premia roczna. Strony uzgodniły interpretację nr 14 do Zakładowego
Układu Zbiorowego Pracy, dotyczącą funduszu wynagrodzeń stanowiącego bazę do naliczania premii rocznej za dany rok. Do bazy premii
rocznej począwszy od 2015 będzie wliczany osobowy i bezosobowy
fundusz płac, do bazy nie będzie wliczana premia roczna z roku poprzedniego. Uzgodniono, że wypłata drugiej raty premii rocznej za 2014
r. nastąpi nie później niż do 10 kwietnia 2015 r.
2.Polityka płacowa w Enea S.A. w 2015 r. Rozmowy rozpoczęto od
przypomnienia stanowisk stron z ostatnich spotkań płacowych: podwyżka płacy zasadniczej średnio o 350 zł.- propozycja związków zawodowych. Zero podwyżek płac zasadniczych, ewentualnie możliwość wypłaty premii efektywnościowej w przypadku wypracowania oszczędności- propozycja Zarządu. Pracodawca przypomniał swoje argumenty
które jego zdaniem przemawiają za zamrożeniem płac: deflacja, inwestycje, waloryzacja zapisów ZUZP. Jednocześnie poprosił o nie powtarzanie argumentów stron, które padały podczas wcześniejszych spotkań.
Związkowcy jako nowe argumenty podali właśnie opublikowane
bardzo dobre wyniki grupy Enea za 2014 r. ( 909mln. zł zysku netto
uzyskanego między innymi obniżeniem świadczeń pracowniczych o
32 mln. zł.) Tak dobrymi wynikami należy się podzielić z tymi, którzy
ten wynik wypracowali. Stronie związkowej zarzucono sofistykę
(dowodzenie nieprawdziwych tez za pomocą pokrętnych, fałszywych
argumentów). Nie rozumiemy co tu jest nieprawdziwe, pokrętne i fałszywe. Po tej wymianie „uprzejmości” strona pracodawcy zaproponowała podwyższenie płac zasadniczych o 10 zł. Tym samych rozpoczęła właściwe negocjacje płacowe. W odpowiedzi strona związkowa obniżyła swoje żądania do 300 zł. Pracodawca poprosił o realną kwotę podwyżki. Po przerwie związki zaproponowały 150 zł, pracodawca 15 zł.

Po kolejnych przerwach ostatecznie strony zaproponowały: związki 120
zł. podwyżka płacy zasadniczej od 1 kwietnia + spłata od stycznia do
marca, pracodawca -18 zł. podwyżka płac zasadniczych. Jak podkreślił P. Orlof nie jest to jeszcze „próg bólu”. Ten argument naszym zdaniem śmiało można podciągnąć pod sofistykę.
Rozmowy mają być kontynuowane 2 kwietnia 2015 r.

24.03.2015 Rozmowy płacowe w Enea Operator.
W Baranowie spotkali się przedstawiciele zarządu Enea Operatora i
związki zawodowe, by kontynuować rozmowy dotyczące ustalenia
polityki płacowej w 2015 r.

Rozmowy o płacach w Enea Operator

Wcześniejsze rozmowy z „mamusią” nie doprowadziły do uzgodnienia
polityki płacowej w Enea S.A., dlatego już na starcie było wiadomo ,że
w Operatorze nie uda się uzgodnić podwyższenia płac zasadniczych.
(wynika to z pełnej niezależności zarządów spółek córek grupy Enea).
Usłyszeliśmy informacje dotyczące średniej płacy oraz zatrudnieniu w
2014 r. (trzeci rok z rzędu nasze wynagrodzenia spadają). Powtórzono
propozycję wypłaty nagród efektywnościowych pochodzących z ewentualnych oszczędności. Padła nawet propozycja wypłaty a konto oszczędności jednorazowej premii na święta, w zamian za rezygnację z
podwyższenia płac zasadniczych. Jako argument użyto również fakt ,że
podobno w żadnym z Operatorów z innych grup energetycznych nie
prowadzone są rozmowy o podwyższeniu płac.
Premia roczna- wypłata drugiej raty. Zarząd po zapoznaniu się z ustaleniami w Enea S.A. i interpretacją nr 14 do ZUZP podejmie działania w
celu stosownych uzgodnień w Operatorze.
Rozmowy płacowe będą kontynuowane 2 kwietnia 2015 r. ( oczywiście
po rozmowach z „mamusią”).

25.03.2015 Enea sponsorem tytularnym
AZS Poznań

Po zielonogórskich koszykarzach z drużyny Stelmetu przyszedł czas na
zawodniczki z Wielkopolski. Enea AZS Poznań - tak od 23.03.2015 r.
nazywa się pierwszoligowa drużyna koszykarek z Poznania. Zmiana
nazwy wiąże się z nowym sponsorem, ale dotychczasowy - Poznań City
Center nadal będzie wspierał klub. Umowa sponsoringowa dotyczy
współpracy w sezonach 2014/2015 oraz 2015/2016 z całą żeńską sekcją
koszykówki AZS Poznań, drużynami młodzieżowymi i seniorską.
W Gorzowie Wlkp. też mamy kilka klubów sportowych , czekamy
kiedy przyjdzie czas na gorzowskie zespoły.

26.03.2015 Obradowała
KK NSZZ Solidarność.
Pilna potrzeba zaopiniowania nowej formuły dialogu społecznego, była
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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powodem zwołania posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w
Warszawie (KK). W Polsce nie funkcjonuje dialog społeczny. Efekty
widać jak na dłoni-protesty coraz większych grup społecznych. Atrapa
dialogu ( pozorowanego) w postaci komisji trójstronnej wygasła w
czerwcu 2013 r. Solidarność wzięła na siebie trud opracowania nowej
formuły dialogu. W tym celu zespół ekspertów NSZZ Solidarność opracował projekt ustawy o „Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”. Po uzgodnieniu treści dokumentu z innymi
organizacjami związkowymi i pracodawcami, podjęto negocjacje z Rządem PO PSL. Rok wyborczy sprawił, że udało się uzgodnić projekt
ustawy, która ma przywrócić dialog społeczny ( daj Boże nie pozorowany).

wość współpracować, znajdą się tacy, którzy właśnie z naszą firmą
zwiążą swoje zawodowe plany na przyszłość.
Rekrutacja chętnych do udziału w programie stażowym będzie odbywać
się dwuetapowo. Na początku kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, sprawdzającej ogólne umiejętności. Ankieta została
przygotowana w oparciu o rozwiązania stosowane w procesach naboru
prowadzonych przez firmy rekrutacyjne. W ten sposób zostaną wyłonieni najlepsi, których w drugim etapie konkursu Enea zaprosi na rozmowy
kwalifikacyjne.
Termin wypełnienia ankiety upływa 31 marca 2015 r.
W programie stażowym bierze udział kilkanaście spółek z branży petrochemicznej, energetycznej, finansowej, wydobywczej i zbrojeniowej.
Pierwsze staże rozpoczną się w czerwcu i potrwają od trzech do sześciu
miesięcy. Więcej informacji o zasadach konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa www.msp.gov.pl.

27.03.2015 Okolicznościowe
spotkanie Koła Zerowego.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Szef zespołu negocjacyjnego Henryk Nakonieczny przedstawił projekt
ustawy, oraz uwarunkowania w jakich powstał ten dokument. Podczas
dyskusji członkowie KK wyrazili przekonanie, że przyjęty dokument
nie gwarantuje partnerskiego dialogu, jednak stanowi krok w dobrym
kierunku. W przyjętym stanowisku KK rekomendowała przyjęcie nowych rozwiązań prawnych w sprawie dialogu społecznego, oraz upoważniające władze związku do dalszych prac nad tymi dokumentami.
Rząd parafując projekt ustawy przyznał się do tego, ze tz dialog trójstronny się nie sprawdził. Po podpisaniu dokumentu przez wszystkie
strony ma on trafić na szybką ścieżkę legislacyjną.
Inne tematy poruszane podczas zebrania KK:
1.Informacje bieżące z prac Prezydium KK.
2.Protesty rolników. Na zebranie przybyli przedstawiciele NSZZ Solidarność Rolników Indywidulanych, którzy od 37 dniu protestują w miasteczku namiotowym w Warszawie. (fakt zupełnie przemilczany przez „
wolne” media). Przedstawiono główne powody protestu: -Obrona ostatnich bastionów wolności- Polskiej ziemi i lasów. Podziękowano za
dotychczasowe wsparcie oraz poproszono o dalszą pomoc w każdej
formie.
3.Pogotowie Strajkowe. Władze związku utrzymują pogotowie strajkowe. Przedstawiono harmonogram protestów poszczególnych branż w
tym również branży energetycznej- w PGE trwa referendum strajkowe.
4.Obchody XXXV-lecia powstania związku. Zmieniono lokalizację
centralnych obchodów z Warszawy na Gdańsk. ( 29.08.2015).
5. Ustalono harmonogram następnych spotkań KK.

Co roku członkowie Koła Zerowego działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. spotykają się w okresie przedświątecznym by spotkać się z koleżankami i kolegami. Nie
inaczej było i w tym roku. Roku szczególnym- 35 lecie powstania
NSZZ Solidarność i 70 lecia powstania Energetyki Gorzowskiej. Organizatorzy zadbali żeby było coś dla ducha i dla ciała. Były życzenia
świąteczne, jajeczka, owoce, kawka oraz pyszne ciasto. Spotkanie było
też okazją do wspomnień oraz zadumą nad jakże szybko przemijającym
czasem oraz przyszłością Gorzowskiej Energetyki. Okres świąteczny
jest okazją do obdarowywania się, więc na spotkaniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego zajączka. Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej
atmosferze, niektórzy już planowali kolejne spotkania w tym jubileuszowym roku.

26.03.2015 Enea dla
najlepszych absolwentów.
Grupa Enea bierze udział w programie stażowym Ministerstwa Skarbu Państwa –
„Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj
dla nas!”. W trakcie trwania projektu zostaną
wyłonieni najlepsi absolwenci polskich uczelni, którzy w połowie roku
zaczną u nas płatne, kilkumiesięczne staże.
Głównym założeniem programu stażowego jest zapewnienie wysokiego
poziomu merytorycznego staży i umożliwienie absolwentom pracy z
ekspertami z danej branży przy najciekawszych projektach.
- Ta forma współpracy z najlepszymi absolwentami świetnie wpisuje się
w naszą wizję nowoczesnego biznesu – mówi Krzysztof Zamasz, prezes
Enea Wizję przedsiębiorstwa opartego o najwyższe kompetencje ludzi,
innowacyjność i współpracę z szeroko rozumianym obszarem nauki
Wierzymy, że wśród młodych ludzi, z którymi będziemy mieli możli-

Świąteczne spotkanie członków Koła Zerowego
=========================================================

POZNAJ SWOJE PRAWA
==============================
Profilaktyka sanatoryjna:
Art. 38 ZUZP Enea.
1. Postępowanie i obowiązki pracodawcy w przypadku stwierdzenia u pracownika powstania choroby zawodowej, niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, chorobą
zawodową lub innym schorzeniem wywołanym warunkami śro(Ciąg dalszy na stronie 11)
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dowiska pracy regulują odpowiednie przepisy Kodeksu pracy,
inne obowiązujące przepisy i postanowienia Układu.
2. Leczenie pracownika w sanatorium w następstwie choroby
wynikającej z zatrudnienia, wypadku przy pracy lub gruźlicy, na
podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, odbywa się poza przysługującym pracownikowi urlopem wypoczynkowym. Koszty
pokrywa pracodawca.
2/1 Prawo do bezpłatnego 12-dniowego leczenia profilaktycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum
Rehabilitacyjno – Wczasowe "Energetyk" w Inowrocławiu mają
wszyscy pracownicy ENEA według poniższych zasad:
a) pracownicy, u których stwierdzono chorobę zawodową lub
wywołaną wypadkiem przy pracy – mogą korzystać z sanatorium
nie częściej niż raz w roku, w ramach zwolnienia lekarskiego lub
dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę,
b) pracownicy, u których stwierdzono objawy powstawania choroby zawodowej – mogą korzystać z sanatorium nie częściej niż
co dwa lata, w ramach zwolnienia lekarskiego lub dodatkowego
urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę,
c) pracownicy, którym zakładowy lekarz medycyny pracy wydał
orzeczenie lekarskie stwierdzające schorzenie spowodowane
warunkami pracy – mogą korzystać z sanatorium nie częściej niż
co dwa lata, w ramach dodatkowego urlopu wypoczynkowego
udzielonego przez pracodawcę,
d) pracownicy zatrudnieni powyżej 5 lat na stanowiskach w warunkach uciążliwych wymienionych w Załączniku nr 30 – mogą
korzystać z sanatorium nie częściej niż co dwa lata – leczenie
odbywa się na zasadzie – 9 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę i 3 dni urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje pracownikowi zgodnie z Kodeksem
pracy,
e) pracownicy, u których zakładowy lekarz medycyny pracy
stwierdził chorobę kwalifikującą do leczenia sanatoryjnego, zatrudnieni powyżej 5 lat – mogą korzystać z sanatorium nie częściej niż co trzy lata – leczenie odbywa się na zasadzie – 6 dni
dodatkowego urlopu wypoczynkowego udzielonego przez pracodawcę i 6 dni urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje pracownikowi zgodnie z Kodeksem pracy,
f) pozostali pracownicy w ramach leczenia profilaktycznego,
zatrudnieni powyżej 5 lat – mogą korzystać z sanatorium nie
częściej niż co cztery lata – leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego jaki przysługuje pracownikowi zgodnie z
Kodeksem pracy,
g) powyższe realizowane jest w ramach corocznie uzgadnianego
między stronami Układu limitu miejsc.
3. Emeryci i renciści nabywają prawo do leczenia sanatoryjnego
na koszt pracodawcy w następstwie choroby wynikającej z zatrudnienia lub wypadku przy pracy u tego pracodawcy albo gruźlicy, na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej.
4. Jeżeli badania lekarskie wykazały stałą niezdolność pracownika do danej pracy, spowodowaną wypadkiem przy pracy, chorobą zawodową lub innym schorzeniem wywołanym warunkami
środowiska pracy, pracodawca obowiązany jest przesunąć go
do innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych oraz przeszkolić zgodnie z wymogami nowego
stanowiska pracy.
5. Pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy o pracę z powodu niezdolności pracownika do świadczenia pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, jeżeli stan
zdrowia pracownika umożliwia pracę na innym stanowisku.
Umowa o pracę może być rozwiązana, jeżeli pracodawca zapewni pracownikowi zatrudnienie u innego pracodawcy.

6. W przypadku częstych przesunięć pracowników na inne stanowiska pracy, o których mowa w ust. 4, pracodawca jest zobowiązany do utworzenia ośrodka lub strefy pracy chronionej albo
rehabilitacji.
==============================================

PRZEGLĄD PRASY
Kryzys, jaki kryzys. Zielona wyspa
Podczas, gdy nawet 35 tys. Polaków może mieć problem ze spłatą rat po nagłym
wzrośnie kursu franka, prezesi banków opływają w dostatki. „Fakt” prześwietla ich zarobki i publikuje listę płac. Najlepiej zarabiającym bankowcem w Polsce
jest Włoch Luigi Lovaglio, któremu Pekao SA rok temu wypłacił aż 8,3 mln
zł. To daje 22,7 tys. zł… dziennie!
Jak podaje „Fakt”, przeciętna płaca szefa banku działającego w Polsce to 2,9 mln
zł rocznie czyli niemal 242 tys. zł miesięcznie, czyli trzynaście razy więcej, niż
pensja premier Polski.
Przy tak gigantycznych zyskach, jakie banki mają z marż kredytowych i licznych
opłat bankowych, mogą sobie pozwolić, by suto nagradzać swoich prezesów.
Szkoda, że nie chcą ulżyć zwykłym ludziom, którzy ciężko pracując chcą tylko
zachować swoje mieszkania i wyżywić dzieci, pisze dziennik i publikuje listę
zarobków szefów banków.

Luigi Lovaglio (60 l.) prezes Pekao SA - 692 000 zł miesięcznie, w
sumie 8,3 mln zł, z tego 3,8 mln zł to pensja, milion z tytułu raty premii za 2012 r., prawie 1,6 mln zł premii za wcześniejsze lata i
1,9 mln zł z tytułu programu retencyjnego
Sławomir Sikora (51 l.) prezes Citi Handlowego - 407 000 zł
Cezary Stypułkowski (59 l.) prezes mBanku - 305 000 zł. Z ostatniego raportu rocznego banku wynika, że zarobił 3,6 mln zł, przy czym
2,1 mln zł to pensja
Małgorzata Kołakowska (50 l.) prezes ING - 270 000 zł. W sumie
zarobiła 3,2 mln zł, z tego 1,7 mln zł to pensja. Zainkasowała też
855 tys. zł premii
Richard Gaskin (50 l.) prezes BPH - 237 tys. zł *
Józef Wancer (73 l.) prezes BGŻ - 182 000 zł
Federic Amoudru (54 l.) prezes BNP Paribas - 143 000 zł
Mariusz Klimczak (40 l.) prezes BOŚ - ok. 90 000 zł
===================================================

Polski gaz z Rosji. Najdrożej w UE
Agencja Interfax podała średnie ceny gazu, jakie płaciły Gazpromowi poszczególne kraje Europy Zachodniej za ten surowiec w latach 2013-2014. Do tej pory
uzyskanie w Polsce informacji o cenach, jakie PGNiG płaci za rosyjski gaz,
nigdy nie było możliwe. Nie trudno domyślić się dlaczego. Za błękitne paliwo
płacimy najwięcej spośród wszystkich krajów Europy Zachodniej.
Zaprezentowane informacje są dla Polski bardzo niekorzystne, wynika z nich, że
płaciliśmy za rosyjski gaz najwięcej ze wszystkich krajów Europy Zachodniej, co
w zestawieniu z konstatacją, że jesteśmy od tych krajów 4-5 razy biedniejsi,
pokazuje, jaki musi to być ogromny ciężar zarówno dla naszej gospodarki, jak i
gospodarstw domowych
Interfax podał zestawienie za lata 2013-2014 oraz ceny, jakie płacono za 1000
m3 gazu. Odpowiednio było to:

- Polska 429 (2013 r.) i 379 USD (2014 r.);
- Niemcy 366 i 323 USD;
- Słowacja 438 i 308 USD;
- Austria 402 i 329 USD;
- Węgry 418 i 338 USD;
- Włochy 399 i 341 USD;
- Francja 404 i 338 USD.
Średnia cena gazu dla Europy w latach 2013-2014 (wraz z Turcją, ale bez państw
nadbałtyckich) to 385 i 341 USD za 1000 m3. W 2012 r. średnia cena za 1000
m3 surowca wynosiła dla Europy Zachodniej 440 USD, dla Polski 500 USD.
W grudniu 2010 roku ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak z wicepremierem Rosji Igorem Sieczinem podpisali porozumienie o dodatkowych dostawach
rosyjskiego gazu do Polski.
Przez rząd Tuska porozumienie to było uznane za wielki sukces. Miał to być
dowód na rewelacyjne relacje z Rosją. Donald Tusk zapewnił nam wtedy dostawy rosyjskiego gazu do 2022 roku. Gdyby nie sprzeciw PiS, Gazprom zaopatrywałby nas do 2037 r. Na takich "rewelacyjnych" warunkach.
W związku ze spadkiem cen ropy naftowej w 2014 i 2015 roku, spadały także
ceny rosyjskiego gazu, tyle tylko, że dla Polski są one ciągle wyraźnie wyższe
niż dla pozostałych krajów Europy Zachodniej. A ponieważ nasz kraj kupuje z
Rosji ponad 11 mld m3 gazu, to przyjmując, że średnia cena gazu sprzedawanego
Polsce była o 50 USD wyższa niż dla innych krajów Europy Zachodniej, płaciliśmy Gazpromowi co najmniej 550 mln USD (czyli około 2 mld zł) rocznie więcej, niż powinniśmy. Nie mając Gazoportu i w konsekwencji realnej możliwości
dywersyfikacji dostaw gazu, będziemy przepłacali dalej, ponieważ Rosjanie
doskonale wiedzą, że jesteśmy pod ścianą.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Gorzów Wlkp. lata 60
60--te Stary most na Warcie

Premier Kopacz odwiedza gospodarstwo rolne.

ZNALEZIONE W INTERNECIE-

Gdy znalazła się w chlewni, pośród stada dorodnych świń, towarzyszący
grupie oficjeli fotoreporterzy natychmiast strzelają fotki. Na to Kopacz: Tylko żeby mi tam nie było jakiegoś głupiego podpisu pod zdjęciem,
typu „premier i świnie”, albo coś takiego! - Ależ skąd pani premier.
Wszystko będzie cacy.
Nazajutrz ukazuje się gazeta ze zdjęciem Kopacz wśród świń i podpis
„Premier Ewa Kopacz (trzecia od lewej)".

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

ZŁOTE MYŚLI
„Prawda, choćby opluta i najgłębiej zepchnięta,
zawsze utoruje sobie drogę” Anna Walentynowicz.

LICZBY MIESIĄCA
1.04.2009 Wizyta Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gorzowie Wlkp.

OKIEM JUJKI

-16,90 zł. wartość akcji Enea 30.03.2015 r. godz.11.34
-9,7 % zyskały na wartości akcje Enea w ciągu 3 miesięcy.
-909 mln. zł. zysk grupy Enea za 2014 r. ( w 2013 roku
wyniósł 833,47 mln zł.)
-252 mln zł –o tyle Enea zredukowała koszty ( koszty
świadczeń pracowniczych spadły o 32 mln. zł.)
-4138,58 zł. wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w IV kwartale 2014 r.
-1553 dzieci urodziło się w Gorzowie w 2014 r.
( 781 chłopców).
-1488 osób zmarło w Gorzowie w 2014 r. ( 781 mężczyzn).
-592 pary zawarły w Gorzowie związek małżeński w 2014 r.
( 342 w formie cywilnej).
-301 par rozwiodło się w Gorzowie w 2014 r.
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