Biuletyn informacyjny KP
W numerze:
Rozmowy płacowe w GK Enea

NR 154\ 4 \ 2015

KWIETNIOWE ROCZNICE

Obradowała KPS Gorzów Wlkp

Posiedzenie ZR Gorzów NSZZ S

Obrady KK NSZZ Solidarność

Posiedzenie KM NSZZ S Enea

2.04.2005 godz. 21.37
10.05.2015 WYBIERAMY PREZYDENTA RP.

Wersja elektroniczna biuletynu- www.solidarnosc.gorzow.enea.pl

str. 2 / Pod Napięciem 154/ 4 / 2015

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
31.03.2015 Wyroki
dla zabójców Marka Gajka.
Było ich pięciu. W marcu 2011 r. dotkliwie pobili 56letniego Marka G., pracownika Enei w Barlinku. Mężczyzna zmarł. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał
właśnie jednego z zabójców na dożywocie.
Napastnicy byli mieszkańcami powiatu goleniowskiego. Na koncie
mieli już kilka kradzieży. Kradli nawet po zabójstwie - zostali zatrzymani przez policję mniej więcej miesiąc po dokonaniu zbrodni. Bracia
Mateusz i Grzegorz K., Dawid D. i Bartłomiej S. już w trakcie śledztwa
przyznali się do pobicia pracownika Enei GPZ w Barlinku. Skatowali go
metalowym prętem.
Tego dnia elektromonter Marek G. dostał zgłoszenie, że jest awaria w
rozdzielni prądu przy ul. Szosowej w Barlinku. Postanowił to sprawdzić. Kiedy służbowym samochodem dotarł do stacji transformatorowej,
przyłapał na gorącym uczynku złodziei złomu. Automatycznie stał się
niewygodnym świadkiem. Mężczyźni rzucili się więc na niego - pobili
tak dotkliwie, że mężczyzna zmarł.
Kilka dni później ulicami Barlinka przeszedł marsz milczenia. Na szczęście, niedługo potem, policjanci z Goleniowa trafili na ślad. Zatrzymali
pięć osób: 14-, 16-, 18-, 19- i 22-latka. Najmłodszy z nich stanął przed
sądem dla nieletnich. Pozostali czterej (sąd zdecydował, że 16-latek
będzie odpowiadał jak dorosły), odpowiadali przed Sądem Okręgowym
w Szczecinie - prokuratura zakwalifikowała pobicie pracownika barlineckiej Enei jako zabójstwo.
Dwóch z nich: Grzegorz K. i Dawid D. zostali skazani (odpowiednio
na 25 i 15 lat więzienia) a ich wyroki są już prawomocne. Sąd Apelacyjny, który (po odwołaniu się od wyroku) zajął się sprawą, wątek dotyczący Bartłomieja S. cofnął do ponownego rozpatrzenia - mężczyzna
czeka więc na kolejny proces. Czwarty z oskarżonych, Mateusz K.,
już nigdy nie wyjdzie z więzienia.
Drugi z braci K. oprócz zabójstwa Marka G. i kilku kradzieży ma bowiem na sumieniu jeszcze jedno zabójstwo. Mniej więcej rok przed
morderstwem pracownika Enei zabił w Nowogardzie stróża. W sądzie
odpowiadał więc za dwa morderstwa. Za każde został skazany na 25
lat więzienia. Po skazaniu go na dwa wyroki po 25 lat pozbawienia
wolności sąd, na podstawie art. 88 Kodeksu Karnego, wymierzył mu
karę łączną: dożywocie.
Leszek Wójcik Źródło: Kurier Szczeciński.

ne wnioski Dyrektorów Oddziałów takie nagrody mogą ,jeszcze zostać
wypłacone.
4.Ekwiwalent za pranie odzieży i zakup okularów ochronnych.
Uzgodniono ,że wysokość ekwiwalentów pozostanie na poziomie
roku 2014 . Pranie w grupach: -I- 10,20 zł.-II -20,50 zł.-III -40,50 zł.
Ekwiwalent za okulary-204 zł. wymiana szkieł 136 zł.
5.Premia roczna- druga rata. Podpisanie interpretacji nr 14 do ZUZP z
Enea S.A. upoważniło stronę związkową do uzgodnienia kwoty wyrównania premii rocznej. Pracodawca proponował wyrównanie w wysokości 90 zł. na osobę ( fundusz wynagrodzeń powiększony tylko o fundusz bezosobowy). Związki oczekiwały wyrównania w wys. 510 zł.
( F. Bezosobowy + premia roczna z roku poprzedniego). Temat do negocjacji na następne spotkanie.
6. Polityka płacowa w 2015 r. Pracodawca powtórzył znane już argumenty przeciwko podwyższaniu płac zasadniczych: - deflacja, koszty
ZUZP. Przedstawiono prezentację programu optymalizacji kosztów,
zaproponowano ewentualną wypłatę premii jednorazowych w przypadku powstania oszczędności. Związki zawodowe pozostały przy swojej
propozycji podwyższenia średniej płacy zasadniczej o 300 zł.
Sprawy różne:
1. Obecność członka Zarządu wybieranego przez załogę na spotkaniach ze stroną społeczną. Kolejny już raz na spotkaniu jest nieobecna
Agnieszka Żyro. Zarząd jest ciałem kolegialnym i to on decyduje w
jakim składzie uczestniczy w spotkaniach tematycznych.
2.Szkolenia Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Występują problemy w oddelegowaniu SIP na szkolenia organizowane w ramach grupy
Enea. Zarząd rozpozna temat.
3.Opieka medyczna Pracowników Enea Serwis w placówkach MSW.
Zarząd potrzebuje jeszcze trochę czasu do rozpatrzenia tego tematu.
4.Stanowisko Dyrektora Oddziału Gorzów Wlkp. Kto od 1 kwietnia
będzie pełnił tą funkcję?. Zarząd podjął odpowiednie decyzje kadrowe.
5.Rozliczanie delegacji oraz innych kosztów działalności związkowej.
W ramach posiadanych budżetów faktury rozliczane są na bieżąco.
6.Dodatkowe obowiązki dla Pracowników administracyjnych – obsługa
księgowa. Strona związkowa oczekuje podwyżek dla tych Pracowników. Zarząd rozpozna temat.

2.04.2015 „Negocjacje płacowe” w Enea S.A.
( prezent od Pracowników „Puchar obfitości PET”)
W Baranowie kontynuowano rozmowy w temacie ustalenia
polityki płacowej w Enea S.A. w 2014 r.

31.03.2015 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność mając w pamięci poprzednie rozmowy płacowe ( propozycja podwyżki płacy zasadniczej o18 zł. –nie
będąca granicą bólu pracodawcy) wręczyli stronie pracodawcy
tabletki przeciwbólowe ( Panadol ). Prezes P. Orlof rozpoczynając
negocjacje oznajmił, że dzisiaj „ rozmawiajmy w dobrej wierze” . Strona związkowa zredukowała swoje oczekiwania ze 120 zł. do 110 zł.
podwyżki płacy zasadniczej od 1 kwietnia 2015 r. Odpowiedzią pracodawcy było 21 zł. Związki zaproponowały 100 zł. do płacy zasadniczej. Argumenty za taką kwotą: - bardzo duże kwoty przeznaczane
Pierwszy z prawej Przew. Komisji Wydziałowej Piotr Bogusławski
W Baranowie kontynuowano rozmowy dotyczące najpilniejszych spraw na kolejne edycje PDO , a tym którzy zostaną i przejmą obowiązki
w Enea Serwis. Spotkanie rozpoczęto od spraw zaległych:
po tych co odejdą, pracodawca proponuje kwotę 21 zł. ( propozycja
1.Rozliczenie funduszu płac za 2014 r. Pracodawca przedstawił stoobraźliwa) .-wyniki za 2014 ogłoszone przez Enea 909 mln. zł. zysowne dokumenty. Po krótkiej dyskusji ustalono ,że do funduszu bezo- sku netto, „ktoś” wypracował takie wyniki, – obniżenie kosztów
sobowego nie wlicza się wynagrodzeń osób zatrudnianych przez agenpracowniczych w Enea o 32 mln. zł w 2014 r. Pracodawca zaproponował kwotę 25 zł określając, że nie jest to jego granica bólu. Argumencje pracy tymczasowej.
2.Tabela płac zasadniczych. Prace nad uaktualnieniem tabeli będą
tem za przyjęciem tej propozycji miały być ceny produktów w sieci
powiązane z taryfikacją oraz zakresami obowiązków na poszczególnych Biedronka ( dużo niższe niż kilka lat temu). W odpowiedzi zapropostanowiskach. Zarząd powołał zespół w celu opracowania stosownych
nowaliśmy silniejsze tabletki przeciwbólowe, żeby przekroczyć granicę
dokumentów. Strona społeczna domaga się włączenia w skład zespołu
bólu, i przedstawiliśmy propozycję 90 zł. podwyżki od 1.01.2015 r.
przedstawicieli związków zawodowych.
Pracodawca zaproponował 28 zł. Z okazji zbliżających się Świąt
3.Nagrody wypłacone w grudniu 2014 r. Po reklamacjach w marcu
Wielkanocnych strona związkowa zaproponowała połączenie obu prowypłacono takie nagrody Pracownikom „produkcyjnym”. Na uzasadnio(Ciąg dalszy na stronie 3)
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pozycji i podwyższenie średniej podwyżki płacy zasadniczej o 59 zł od
stycznia oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości 200 zł.
Propozycja związkowa aktualna tylko w okresie przedświątecznym,
który sprzyja zawieraniu kompromisów. Pracodawca zaproponował
kontynuowanie rozmów 8 kwietnia 2015 r. Związki za wszelką cenę
dążyły do zawarcia porozumienia dlatego zaproponowały 55 zł. do
zasadniczej i 200 zł premii. Po godzinnej przerwie pracodawca zaproponował 35 zł do zasadniczej i 100 zł. premii. Chcąc załatwić temat
przed świętami jako ostatnią propozycję strona związkowa zaproponowała 52 zł. do zasadniczej i 150 zł. premii. Pracodawca zaproponował kontynuację rozmów 8 kwietnia 2015 r.

3.Kolejna restrukturyzacja- połączenie biur wsparcia z obsługą klienta? Nie planuję się takiego połącznia.
4.Zmiana warunków pracy Pracownikom, którym mija rok od przejścia do Enea Centrum? Takie działania nie są planowane.
5.Błedne fakturowanie kosztów związkowych poszczególnych organizacji związkowych. Temat do wyjaśnienia.
6.Badania okresowe –sugestia wykonywania ich poza godzinami pracy. Pracodawcy nic nie wiadomo o takich praktykach, poproszono o
przesyłanie konkretnych przykładów.
7.Koszty pożegnań na emeryturę oraz nekrologów w przypadku
śmierci emeryta. Enea Centrum nie chce pokrywać takich kosztów.
Temat zostanie wyjaśniony, koszty takie będą pokrywane.
8.Profilaktyka sanatoryjna. Sztywne trzymanie się czasokresów korzystania ( co do miesiąca) uniemożliwia skorzystanie z sanatorium w
okresach wiosenno-letnich. Indywidualne wnioski są pozytywnie rozpatrywane przez Dyr. A. Dembińską.
Na zakończenie spotkania Zarząd Enea Centrum złożył życzenia świąteczne dla wszystkich Pracowników.

8.04.2015 Brak porozumienia płacowego
w Enea S.A.
W Baranowie odbyła się piąta tura rozmów na temat ustalenia polityki
płacowej w Enea S.A. „Wdowi grosz” zebrany przez Pracowników i
wręczony w „wielki czwartek” nie trafił na podatny grunt. Zarząd
Enea S.A. okazał się być skalą, a jak wiadomo na skale nic nie urośnie,
więc góry groszówek spakowanych w „Pucharze obfitości PET” nie
udało się rozmnożyć. Zamiast propozycji udziału w bardzo dobrych
wynikach grupy Enea, po raz kolejny usłyszeliśmy propozycje naPrezent od Pracowników wręczono Prez. P. Orlofowi
Przedstawiciele NSZZ Solidarność nie widząc woli zawarcia kompromi- szym zdaniem nie do przyjęcia.
su i nawiązując do Świątecznej tradycji obdarowywania się, wręczyli
P. Orlofowi „Puchar obfitości PET” do pełna wypełniony groszówkami od Pracowników (ok. 5 kg.) Poproszono o podzielenie się zawartością z pozostałymi członkami Zarządu Enea S.A. Może to pozwoli
rozmnożyć groszówki i zaproponować godziwe podwyżki wynagrodzeń Pracownikom. Na zakończenie były jeszcze Świąteczne życzenia
od Zarządu, oraz prośba o przekazanie ich wszystkim Pracownikom. Jak
widać po efektach rozmów Zarząd nie skorzystał z okazji i nie przygotował prezentu na Święta dla Pracowników.

2.04.2015 Zamiast o płacach,
o problemach w Enea Centrum.
„Negocjacje płacowe” w Enea S.A.

Na tym właściwie można by zakończyć relację z kolejnej tury rozmów
placowych.
Dla dociekliwych przedstawiamy poniżej szerszą relację (tylko dla
ludzi o mocnych nerwach).
Spotkanie rozpoczął Prez. P. Orlof . „ Wóz, albo przewóz”. „ Poruszamy
się w granicach bardzo dużego bólu”. „ Albo dzisiaj kompromis, albo
nic”. „ Deflacja”. To tylko część z argumentów użytych do przekonania
strony społecznej do przyjęcia proponowanych ( żenująco niskich) podwyżek. Następnie przedstawiono „ postąpienie” od ostatniej przedświątecznej propozycji pracodawcy-35 zł do płacy zasadniczej i 110
zł w postaci premii jednorazowej. ( propozycja z 2.04.2015 wynosiła
odpowiednio: 35 i 100 zł.). Szokujące „postąpienie” powaliło na nogi
Strony dialogu społecznego w Enea Centrum
stronę związkową. Próbowaliśmy jeszcze przytaczać nowe argumenty w
W Baranowie miało dojść do negocjacji w zakresie ustalenia polityki
postaci :
płacowej w Enea Centrum w 2015 r. „Pełna niezależność” zarządów
-artykułu z Rzeczpospolitej( ze wszystkich grup energetycznych
Spółek grupy Enea w świetle braku uzgodnień u „mamusi” nie datylko Enea obniżyła koszty pracownicze w 2014 r. o 32 mln. zł.)
wało najmniejszych szans na zawarcie stosownego porozumienia,
- przytoczyliśmy też definicję deflacji –„Deflacja jest uważana za zjadlatego postanowiono spotkanie wykorzystać na rozpatrzenie spraw
wisko groźniejsze od inflacji. Skutki wystąpienia deflacji są dużo pobieżących zgłaszanych przez stronę związkową:
ważniejsze niż skutki inflacji. Deflacja oznacza, że w systemie gospo1.Premia roczna druga rata. Zarząd Enea Centrum i strona społeczna darczym brakuje pieniędzy. Mała ilość środka płatniczego powoduje,
dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do wypłaty wyrównania
że spada popyt krajowy, czyli spada konsumpcja. Zapasy producentów
przed Świętami. Pojawiają się pytania o wysokość II raty, oraz dużych
rosną, co wymusza obniżenie cen towarów i ograniczenia produkcji.
różnic kwotowych. Różnice wynikają z momentu przejścia do Enea
Idąc dalej, jeśli producenci sprzedają swoje towar po niższych cenach,
Centrum. Na następne spotkanie strona pracodawcy przedstawi wylicze- uzyskują gorsze wyniki w zyskach i, aby zrekompensować niższe donia pokazujące powody takich różnic.
chody, tną koszty produkcji i obniżają płace pracowników bądź ograni2.Praca w „wielką sobotę”. „Chaos” związany z wprowadzaniem
czają zatrudnienie. Długotrwała deflacja może również doprowadzić
nowych systemów informatycznych , plus braki kadrowe powoduje
do załamania się systemu bankowego poprzez trudności z wypłacalnokonieczność pracy w „wielką sobotę”. Prezes Gramatyka oświadczył, że ścią przedsiębiorców. Budżet państwa także może ucierpieć na postęnie są mu znane takie fakty, i poprosił żeby konkretne przykłady zgła(Ciąg dalszy na stronie 4)
szać mu osobiście.
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pującej deflacji. Problemy producentów ze sprzedażą przekładają się
na spadek wpływów podatkowych do budżetu, co w rezultacie pogłębia
deficyt budżetowy oraz dług publiczny. Taki stan rzeczy nasila gospodarczą recesję.”
Firma , która osiąga rekordowo dobre wyniki ( zysk netto za 2014 r.
909 mln. zł.) powinna poprzez godne wynagradzanie ograniczać
skutki deflacji i nie przykładać ręki do recesji , a konsekwencji do
kolejnego kryzysu.
Niestety w/w argumenty podobnie jak groszówki wręczone 2 kwietnia
nie trafiły na podatny grunt. Pracodawca nie zmienił swojej propozycji
( 35 i 110 zł.) i poprosił o przedstawienie propozycji strony społecznej.
Zaproponowaliśmy podwyżkę płac zasadniczych o 80 zł. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że „ bawimy się w ciuciubabkę”, bo przed świętami
proponowaliśmy 52 zł. do zasadniczej i 150 zł. premii. Podkreśliliśmy , że uprzedzaliśmy, że nasza propozycja aktualna była tylko w
okresie przedświątecznym, który sprzyjał zawieraniu kompromisów. Po przerwie pracodawca zaproponował podwyżkę płac zasadniczych w wysokości 21 zł.
W celu zmuszenia strony pracodawcy do zmiany swojego postępowania
próbowaliśmy wejść mu na ambicję, i zadaliśmy pytanie:- czy zarząd
w zamian za bardzo dobre wyniki osiągane przez grupę Enea spodziewa się premii ? W odpowiedzi usłyszeliśmy, że decyzję w tej
sprawie podejmie Rada Nadzorcza (RN). Jak powszechnie widomo
zarobki zarządów w grupach energetycznych należą do tych z górnej półki. Myślimy, że RN weźmie to pod uwagę .
Powstał impas w rozmowach, wielokrotne przerwy doprowadziły do
ostatniej propozycji strony społecznej: podwyższenie płacy zasadniczej o 52 zł. od stycznia i 140 zł. jednorazowo. Odpowiedź pracodawcy – podwyższenie płacy zasadniczej o 30
zł . od kwietnia.
Ta obraźliwa propozycja przelała czarę goryczy. Wróciliśmy do
propozycji podwyższenia płacy zasadniczej o 80 zł. Pracodawca
wrócił do propozycji 21 zł. do płacy zasadniczej.
Tak zakończyły się „negocjacje” płacowe w Enea S.A. Wynik negocjacji płacowych w spółkach córkach Enea wydaje się być przesądzony. Ta formuła „dialogu” jak widać po efektach nie sprawdza się.
Wnioski: Jak nie działa siła argumentu, to używa się argumentu siły.
Chyba o to chodzi zarządowi Enea.
Dalsze decyzje i postępowanie strony społecznej uzależnione będzie
od decyzji władz związkowych.

8.04.2015 Spotkanie z
Inspektorem PIP w Poznaniu.

Z lewej Inspektor PIP Małgorzata Gawroch-Dąbrowska

W Baranowie doszło do spotkania strony związkowej z Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Panią Małgorzatą GawrochDąbrowską. Tematyka spotkania dotyczyła kontroli Spółki Enea Centrum z zakresie nieprawidłowości zgłoszonych przez związki zawodowe Enea (zmiana warunków pracy i płacy i związana z tym psychoza ,
brak porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie przenoszenia
Pracowników do Enea Centrum, brak zapisów o miejscu pracy w zmienionych umowach o pracę- nie stosowanie zapisów ZUZP w tym zakresie, jednostronne przyjęcie przez pracodawcę Regulaminu Pracy). Pani
Małgorzata przedstawiła problematykę z jaką spotkała się w związku ze
zgłoszonymi nieprawidłowościami. Protokół pokontrolny z uwagami i
wnioskami zostanie przekazany stronie pracodawcy.

9.04.2015 Obradowała
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.

na comiesięcznym posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Protestacyjno-Strajkowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

KPS NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. podczas obrad .

Po przyjęciu protokołu z ostatniego spotkania przystąpiono do realizacji
wcześniej przyjętego programu:
1. Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji
przyjęto kolejną osobę.
2.Wysłuchano sprawozdania z działalności od ostatniego zebrania.
(13.03.2015).
3.Polityka płacowa w grupie ENEA. Bardzo negatywnie oceniono
postawę pracodawców w prowadzonych rozmowach płacowych.
Przedstawiane kolejnych żenująco niskich propozycji jest obraźliwe w
stosunku do ciężkiej pracy oraz coraz mniejszej liczby Pracowników
którą ją wykonują. W przyjętym stanowisku Komisja zasugerowała
Komisji Międzyzakładowej sposób dalszego postępowania.
4.Funkcjonowanie PKZP . Omówiono plany i propozycje dalszego
funkcjonowania kas w grupie Enea.
5.Korekta do Planu Wspólnej Działalności Socjalnej. Niestety nasze
przewidywania sprawdzają się , przyjęte pochopnie zasady już po miesiącu od ich przyjęcia zaczynają szwankować. Omówiono zaproponowaną pierwszą i na pewno nie ostatnią korektę do planu wspólnej działalności
6.Kontrola PIP w Enea Centrum. Członkowie Komisji zapoznali się z
relacją ze spotkania z Panią Inspektor PIP w Poznaniu.
7.Rada Dialogu Społecznego. Omówiono projekt ustawy, który zakłada nową formułę dialogu społecznego.
8.Sytuacja w spółkach grupy ENEA. Nawarstwiają się problemy w
Enea Serwis. W Enea Centrum zgłoszono temat na spotkanie z zarządem-wyrównywanie dysproporcji płacowych.
9. Porozumienie ze Zdroiska ( świadczenie pieniężne dla pracowników nie posiadających akcji pracowniczych). Z dezaprobatą przyjęto
działania Prezydium KM w tym temacie. W tej sprawie przyjęto stanowisko adresowane do władz związku na szczeblu Enea.( Komisja Międzyzakładowa)
10. Sprawy różne.
-Turniej Siatkarski w Sulęcinie. Jak co roku będziemy organizatorami
turnieju piłki siatkowej w Sulęcinie. Tegoroczny turniej o Puchar
XXXV –lecia NSZZ Solidarność odbędzie się 16 maja 2015 r. (info na
naszej stronie: Menu- organizowane przez nas imprezy).-Wycieczka
zagraniczna . Ustalono ,że podejmiemy się organizacji wycieczki
samolotowej do Grecji. Odbędzie się ona w drugiej połowie września.
Upoważniono prezydium do wybrania konkretnej oferty.-Urny do
bliższego kontaktu z pracownikami. Zgodnie z decyzją KP z ostatniego zebrania Przewodniczącym Komisji Wydziałowych przekazano
zakupione urny i zobowiązano do umieszczenia ich w odpowiednich
miejscach.-Wykaz stanowisk uprawniający do odzieży ochronnej .
Dyskutowano nad koniecznością aktualizacji ZUZP w tym temacie. –
Wybory prezydenckie .Osoby chętne do pracy w komisjach wyborczych mogą się zgłaszać do siedzib związku.

10.04.2015 Rozmowy płacowe w Enea Centrum.
W Baranowie kontynuowano rozmowy o polityce płacowej w Enea
Centrum w 2015 r.
Minutą ciszy strony dialogu społecznego uczciły pamięć ofiar
katastrofy smoleńskiej.
Następnie przystąpiono do ustalenia tematyki spotkania merytorycznego jakie zaplanowano na 29 kwietnia 2015 :-budżety związkowe, nowy model wynagrodzeń uwzględniający wyrównanie dysproporcji
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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płacowych na tych samych stanowiskach, -szkolenia uwzględniające
sugestie pracowników, -rozbieżności w wypłacie premii rocznej, dyżury domowe w kontekście zachowania dobowego i tygodniowego
odpoczynku, -obsługa prawna Enea Centrum.

Solidarności, uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, poczty
sztandarowe ( w tym również Zarządu Regionu Gorzów Wlkp. NSZZ
Solidarność oraz NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.).
Bp. Regmunt w kazaniu podkreślił ,że „prawda zawsze zwycięża.
Tak było w przypadku Katynia i ma nadzieję, że tak będzie w przypadku katastrofy smoleńskiej”.
Wśród modlitw wiernych można było usłyszeć i taką: „Panie Boże
Pomóż nam kochać Ojczyznę i Pomóż nam uleczyć smoleńską bliznę”.

Przedstawiciele pracodawcy w Enea Centrum

Negocjacje płacowe miały być kolejnym punktem spotkania. To co się
odbyło trudno nazwać negocjacjami. Pracodawca kolejny raz powtórzył, że nie planuje podwyżek płac zasadniczych, ale chce uruchomić premię efektywnościową z wypracowanych oszczędności. 10 %
oszczędności pracodawca jest w stanie przeznaczyć na premię. Strona związkowa podkreśliła, że po ustaleniu wysokości podwyżek płac
zasadniczych jest w stanie rozmawiać o premiach. Ponownie podaliśmy naszą propozycję podwyższenia płacy zasadniczej średnio o 300
zł. Podkreśliliśmy również, że oszczędności o charakterze stałym też
powinny być przeznaczone na podwyższenie płac zasadniczych. Pytaliśmy czy oszczędności nie odbędą się kosztem likwidacji kolejnych etatów (PDO) i zastępowanie ich umowami śmieciowymi. W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że na ten moment za wcześnie jest rozmawiać o PDOtrwa zbieranie ofert, a odnośnie umów śmieciowych, dowiedzieliśmy
się, że ciężko jest ich uniknąć. Jako przykład podano umowy na zastępstwo w przypadku urlopów macierzyńskich.
Zapytaliśmy jaki wpływ na dzisiejsze „negocjacje” miało fiasko rozmów płacowych u „mamusi” niektórzy już mówią „macochy” czyli w
Enea S.A. Usłyszeliśmy, że nie miało to żadnego wpływu.

Po mszy, uczestnicy udali się pod Biały Krzyż Solidarności by złożyć
pod nim oraz tablicą upamiętniająca ofiary katastrofy wieńce, kwiaty
oraz zapalić znicze. Odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar. Na zakończenie odśpiewano cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

75 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

10.04.2015 Piąta rocznica
katastrofy smoleńskiej w Gorzowie Wlkp.
10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśniony do
dziś okolicznościach rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w
tym prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i wielu wysokich
rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.
Wśród pasażerów byli także gorzowianie: Anna Borowska, przedstawicielka rodzin katyńskich i jej wnuk Bartosz Borowski.

Uroczystości rocznicowe odbyły się w gorzowskiej katedrze. Mszę
Świętą w intencji ofiar katastrofy i zbrodni katyńskiej koncelebrował
biskup Stefan Regmunt.
W liturgii wzięli udział m.in. przedstawiciele władz miasta, działacze

Zbrodnia katyńska (w Polsce określenie równoznaczne ze słowem
Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na
wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR
nie mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w
więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska Polskiego – w
tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w Ostaszkowie). W liczbie ofiar
zawiera się wymordowanie ponad 7 tys. osób aresztowanych po 17
września 1939 r. przez NKWD i przetrzymywanych w więzieniach na
terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, niemających statusu jeńca, zamordowanych na podstawie
tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP.
Polscy jeńcy wojenni w kwietniu i maju 1940 r. zostali zamordowani
a następnie pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu
Charkowa i w przypadku 7 tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w
1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie –
terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę),
co dało początek wyżej wymienionemu terminowi.
Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami
klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana
za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości), w sprawie której jest od
30 listopada 2004 prowadzone
śledztwo. Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana
przez Rosję. Jest to prawdopodobnie powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań
dla rodzin ofiar, a sprawcy
zbrodni nie mogliby być chronieni przedawnieniem.

zł.) premii efektywnościowej.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność oświadczyli, że muszą skonsultować
ewentualne przyjęcie propozycji pracodawcy z Pracownikami. Uzgodniono kontynuowanie rozmów 29 kwietnia 2015 r.
Zaproponowaliśmy też podwyższenie tabeli płac zasadniczych o 4.1
% ( o tyle wzrosła płaca minimalna). Pracodawca musi przeanalizować temat i policzyć ewentualne koszty z tym związane. Temat będzie
omawiany na spotkaniu 29.04.2015 r.
Kolejny raz zaproponowaliśmy w ramach oszczędności zaprzestanie
wydawania periodyku „ W kontakcie”. Kolejne numery zalegają na
piętrach w Operatorze. Prez. Jarczyńskiemu przekazano kilkanaście
egzemplarzy periodyku zalegającego w Centrali Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp.

14.04.2015 Posiedzenie ZR Gorzów
NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ
Solidarność (ZR).

13.04.2015 Rozmowy płacowe w Enea Operator.

Członkowie ZRG podczas obrad

Strony dialogu społecznego w Enea Operator

W Baranowie kontynuowano rozmowy na temat ustalenia polityki płacowej w Enea Operator. Prez. M. Jarczyński zmodyfikował swoją wcześniejszą propozycję wypłaty premii efektywnościowej pochodzącej z
planu oszczędnościowego jaki będzie realizowany w Operatorze w 2015
r. Zaproponował wypłatę 1200 zł. jednorazowo na pracownika w
rozbiciu na dwie raty. Pierwsza 300 zł. zaraz po podpisaniu porozumienia płacowego , druga 900 zł. w grudniu na Święta Bożego Narodzenia.
Strona związkowa podniosła temat oszczędności grupy Enea za 2014
r. (252 mln zł. w tym 32 mln. oszczędności na kosztach pracowniczych ). Zaproponowaliśmy podzielenie się oszczędnościami za 2014,
później podnieś o wynegocjowaną kwotę płace zasadnicze , a w
trzecim etapie uzgodnić sposób podziału oszczędności w 2015 r.
Strona pracodawcy nie widzi możliwości podwyższania płac zasadniczych „ brakuje racjonalnych argumentów za podniesieniem płacy
zasadniczej, skoro 60 % Pracowników Operatora zarabia powyżej
średniej krajowej”.
Ponownie podaliśmy argumenty w postaci bardzo dobrych wyników
za 2014 r.( 909 mln. zł. zysk grupy Enea .) oraz to, że jako jedyna z
grup energetycznych dokonaliśmy oszczędności na kosztach pracowniczych. Czy za takie wyniki mają być wynagradzane tylko
zarządy grupy Enea?
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że takie pytania do DEMAGOGIA.
Kontynuowaliśmy rozmowy i złożyliśmy propozycję podziału kwoty
1200 zł. ( część do płacy zasadniczej, część w postaci premii efektywnościowej). Niestety pracodawca nie widzi możliwości podwyższania
płacy zasadniczej.
Po kilkukrotnych przerwach i strony kolejno składały swoje propozycje.
Strona związkowa 2000 zł , 1900 zł. 1800 zł. premia jednorazowa.
Strona pracodawcy 1300 zł. ( 400 zł , 900 zł.) i 1350 zł ( 450 zł i 900

Tematyka obrad:
1. Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ( 3.03.2015 r.).
2.Relacja z wydarzeń od ostatniego zebrania: 9.03.2015 -odwiedziny
biur poselskich PO, 26.03.2015- Nadzwyczajne posiedzenie Komisji
Krajowej (KK) poświęcone Radzie Dialogu społecznego. 30.03.2015Konferencja poświęcona L. Kaczyńskiemu.7.04.2015- Manifestacja w
Warszawie, 8.04.2015- otwarcie wystawy Wołyń 1943.-10.04.2015 –
obchody V rocznicy katastrofy smoleńskiej.
3. Akcja Lato z Solidarnością. Wzorem lat ubiegłych ZR jest organizatorem wypoczynku letniego w górach i nad morzem ( szczegóły oferty
na stronie internetowej).
4.Cykliczne spotkania Prezydium z Komisjami Zakładowymi (KZ)
naszego regionu. 8 maja odbędzie się spotkania z KZ z Gorzowa Wlkp.
5.Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Najbliższe szkolenie odbędzie się 15.05.2015 w ZR godz. 9.00-15.00.
6.Sprawy finansowe. Prezydium zdało relację z realizacji uchwały ZR
w sprawie składek członkowskich.
7.Zapowiedzi wydarzeń : 16 i 22 04.2015- Posiedzenia KK w Gdańsku
i Kaliszu. 20.04.2015- Kandydat na Prezydenta RP –A. Duda w Gorzowie Wlkp. 30.04.2015 – 32 rocznica Ruchu Młodzieży Niezależnej
(RMN) obchody połączone z wyświetleniem filmu „80 milionów”-kino
Helios godz. 17.00.
8.Obchody XXXV lecia powstania związku w regionie. Odznaczenia i
wyróżnienia dla zasłużonych- przedstawiono i zaopiniowano wnioski.
Uroczyste obchody: - 30 sierpnia 2015 w Filharmonia Gorzowska.
29.08.2015-obbędzie się projekcja filmu o gorzowskiej Solidarności. 29.08.2015 XVII Bieg Solidarności.– 5.09.2015 Bal Solidarności. –
6.09.2015- Turniej tenisa stołowego. 16.05.2015 Turniej piłki siatkowej
w Sulęcinie ( organizator KP ENEA).
9.Ustalono termin następnego zebrania -12 maj 2015 r.

16.04.2015 Gospodarska wizyta
Prezydenta Komorowskiego.
Prezydent Bronisław Komorowski gościł w Kozienicach, gdzie powstaje
blok na węgiel kamienny, o mocy 1075 MW. Spotkał się z pracownikami Enei i firm wykonujących prace budowlane, a także z przedstawicielami samorządu.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Spotkanie z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Andrzejem Dudą w
siedzibie "Solidarności" rozpoczął Piotr Duda, przewodniczący KK
Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu towarzyszył Minister
oświadczeniem w sprawie ataków polityków oraz mediów pod adresem
Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński.
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych SKOK. - SKOKI to
dziecko "Solidarności" i będziemy go bronić - mówił szef Związku. Ta instytucja wiele razy wspierała i pomagała obywatelom, którzy
przez transformację ustrojową zostali bez pracy. A teraz Platforma
Obywatelska chce zniszczyć tę dobrą i mądrą ideę.
Lider "Solidarności" podkreślił, że tam, gdzie dochodzi do patologii,
trzeba ją zwalczać. Są do tego przeznaczone odpowiednie organy, np.
prokuratura. Nie można natomiast uderzać w całą instytucję. - Wielokrotnie dostawałem zaproszenia na mafijne imprezy do SKOK Wołomin
- mówił Piotr Duda. - Jednak nigdy nie brałem w nich udziału. A politycy, którzy teraz tak głośno krzyczą i krytykują, bywali na tych mafijnych spotkaniach. I nawet brali pieniądze za swoje wystąpienia - podkreślił i pokazał zebranym statuetkę Feniksa, najwyższego odznaczenia
przyznawanego przez spółdzielcze kasy. - Dostałem tę nagrodę w zeszłym roku za promowanie idei SKOKów i jestem bardzo z niej dumny
- kontynuował przewodniczący KK.
Następnie przewodniczący przywitał gościa, kandydata na prezydenta
Andrzeja Dudę, podkreślając, że członkowie "Solidarności" wiedzą i
pamiętają kto był za podwyższeniem wieku emerytalnego i elastycz- Ta inwestycja to ciekawa perspektywa lokalna i ogólnopolska o strate- nym czasem pracy. - To jest dla nas nie do przyjęcia! - mówił. - Pagicznym znaczeniu. Wiąże się przecież z gwarancją bezpieczeństwa
miętamy o tym i rozliczymy za to w wyborach!
energetycznego dla całego naszego kraju. Ważne jest też, że elektrownia
wykorzystuje polski węgiel. To kolejna korzyść dla wszystkich. Od tej
pory, włączając światło w Belwederze, zawsze będę ciepło wspominał
dzisiejszą wizytę w Enei – powiedział Prezydent Bronisław Komorowski.
Minister Włodzimierz Karpiński podkreślił, że Enea buduje najnowocześniejszy blok tego typu w Europie, a prace są już na półmetku i przebiegają zgodnie z planem. Dodał, że nasz kraj realizuje inwestycje w
energetykę na niespotykaną dotąd skalę. Podziękował za codzienną
pracę wszystkim zaangażowanym osobom.
Gospodarz spotkania Krzysztof Zamasz, prezes Enei, podkreślił, że
inwestycja jest wynikiem pracy całej Grupy.
- To będzie największy tego typu blok energetyczny w skali całej Europy.
Będzie spełniał wszystkie, najostrzejsze normy ekologiczne. Naszym
zadaniem, jako nowoczesnej, innowacyjnej firmy jest stale wzmacniać
polskie bezpieczeństwo energetyczne. Robimy to dzięki zaangażowaniu
wielu ludzi oraz życzliwości właściciela większościowego i społeczności Kandydat na prezydenta przedstawił najpoważniejsze jego zdaniem
lokalnych, w których działamy – powiedział prezes Enei.
problemy, które należy rozwiązać, aby Polska mogła wrócić na drogę
Blok w Kozienicach zostanie przekazany do eksploatacji w 2017 roku.
rozwoju. - Trzeba z uporem i konsekwentnie naprawiać Polskę Jego moc wyniesie 1075 MW, a sprawność osiągnie 45,59 proc. i będzie mówił. - Wierzę, że jest to możliwe. Duda wspominał o trudnościach
jedną z najwyższych na świecie. Polimex-Mostostal w konsorcjum z
w gospodarce, o problemach "Polski powiatowej", o słabościach w
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE) jest odpowiedzial- służbie zdrowia i edukacji, o prawie podatkowym. Wskazywał na
ny za budowę, montaż oraz wyposażenie nowego bloku. Zamawiającym nieskuteczne ruchy w polityce zagranicznej.
jest polski producent energii elektrycznej ENEA Wytwarzanie S.A.
- Prezydent powinien być odważny, żeby bez kompleksów i strachu
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku odbyło
sprzeciwiać się niemądrym ustawom, przyjmowanym bez konsultasię w dniu 21 listopada 2012.
cji społecznych - podkreślał europoseł. Zdaniem Andrzeja Dudy wydłużenie czasu pracy do emerytury to jedna z najdrastyczniejszych
16.04.2015 KK NSZZ Solidarność
zmian wprowadzonych w ostatnim czasie z pominięciem protestów
spotkała się z Andrzejem Dudą.
strony społecznej. - Jeśli dialog społeczny upada, prezydent musi być
Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ Solidarność (KK)
jego kreatorem - mówił poseł Duda i wyjaśniał, że czuwanie nad przespotkała się z kandydatem na Prezydenta Andrzejem Dudą.
strzeganiem Konstytucji to podstawowy obowiązek głowy państwa. Dialog jest zapisany w naszej konstytucji jako podstawowe prawo. Jeśli
dialog społeczny upada, prezydent musi być jego kreatorem - podkreślał kandydat i złożył zobowiązanie, że sprawa wieku emerytalnego
będzie obok ochrony ziem polskich jedną z pierwszych spraw jakimi
zajmie się po wyborach.
(Ciąg dalszy ze strony 6)

- Członkowie "Solidarności" oraz ich rodziny wiedzą dobrze na
kogo głosować w wyborach prezydenckich - zakończył spotkanie
przewodniczący KK.
W drugiej części spotkania KK zebrał się Sztab Protestacyjny.
Prezydium zdało relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KK. Podsumowano dotychczasowe akcje,
oraz dyskutowano o kolejnych planowanych branżowych protestach.
Omówiono strategię związku na najbliższy okres. Na zakończenie obrad
KK rozmawiano też o obchodach XXXV-lecia powstania związku.

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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20.04.2015 Enea
zapłaciła 16 mln. zł
za udziały w
elektrowni jądrowej
PGE EJ 1.
15 kwietnia 2015 roku Enea,
KGHM Polska Miedź oraz Tauron
Polska Energia zawarły umowę
kupna od PGE Polskiej Grupy
Energetycznej udziałów PGE EJ 1 - spółki celowej, która jest odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na
budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy
ok. 3.000 MWe.
W związku z zawarciem umowy Enea, KGHM i Tauron nabyły od
PGE po 10 proc. udziałów w PGE EJ 1 i zapłaciły za nie po 16 mln
zł.
Zgodnie z umową wspólników z dnia 3 września 2014 roku strony mają
wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w
ramach fazy wstępnej projektu jądrowego. Faza wstępna ma na celu
określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner
strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC, dostawcy paliwa
jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację.
Strony umowy wspólników przewidują, że kolejne decyzje dotyczące
projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa
poszczególnych spółek w kolejnym etapie projektu, zostaną podjęte po
zakończeniu fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem postępowania zintegrowanego.
Źródło: CIRE

nicze”, braku przedstawicieli strony społecznej w Radzie Narodowego
Funduszu Zdrowia, oraz kontrakt na śmigłowce dla polskiego wojska,
które wyprodukuje francuskie konsorcjum.-Wysłuchano informacji z
prac regionów i sekretariatów branżowych.- Dyskutowano również o
zbliżających się wyborach Prezydenckich.

23.04.2015 Nie tylko o płacach w Enea Serwis.
W Baranowie spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis
by kontynuować rozmowy dotyczące problemów w tej spółce.

Z prawej Przewodniczący Komisji Wydziałowej Enea Serwis -Piotr Bogusławski

Tematyka spotkania:
1.Premia roczna. Wypłacone wyrównanie w wysokości 90 zł. nie stanowi realizacji zapisów ZUZP w tym zakresie. Strona społeczna dalej
domaga się wyrównania wypłaconej premii. Dopiero po wypłaceniu
całości premii , strona związkowa może podpisać interpretację nr 14 do
ZUZP w zakresie premii rocznej za 2015 r. Pracodawca stwierdził, że w
latach poprzednich w Energobudzie premia wypłacona nie wchodziła do
podstawy, dlatego nie widzi podstaw wypłaty wyrównania. Związki
podkreśliły ,że w Zakładzie Transportu, EWIN, i Energotrans ( spółkami, które weszły do Enea Serwis) premia była wypłacana zgodnie z
21-22.04.2015 Obradowała KK NSZZ Solidarność zapisami ZUZP. Ponadto wypłacając premię niezgodnie z zapisami
pracodawca naraża się na żądania odszkodowawcze ( Pracownicy mogą
Po raz pierwszy w historii Związku posiedzenie Komisji Krajowej
żądać wyrównania 3 lat do tyłu). Na następne spotkanie pracodawca
NSZZ „Solidarność” odbyło się w Kaliszu. Miejscem dwudniowych
sprawdzi te fakty i przygotuje analizę w tym temacie.
obrad była przepiękna Sala Recepcyjna kaliskiego ratusza.
2.Polityka płacowa w 2015 r. Zarząd ponownie przedstawił swoje propozycje jednorazowych premii pochodzących z ewentualnych oszczędności. Jak widać w temacie płac działa ład korporacyjny ( we wszystkich spółkach grupy Enea takie same pomysły). Strona związkowa zredukowała swoje oczekiwania z 300 zł do 250 zł średnia podwyżka płacy
zasadniczej od maja 2015 r. i spłata od stycznia 2015 r. Pracodawca nie
zmienił swojej propozycji.
3.Premia dla Pracowników produkcyjnych wypłacona w XII 2014 r.
Dyrektorzy Oddziałów nic nie wiedzieli o możliwym wnioskowaniu o
taką premie. Pracodawca poinformuje droga służbowa Dyrektorów.
4.Obecność członka Zarządu wybieranego prze Załogę na spotkaniach
ze stroną społeczną. Kolejny raz na spotkaniu brak Agnieszki Żyro. Jest
to świadoma decyzja Zarządu.
5.Prowadzenie pojazdów specjalistycznych. Środki transportu przypisane są do określonych osób, prowadzi to do patologii np. w czasie
usuwania awarii. Zarząd pracuje nad tym tematem. Ma zostać załatwioZwiązkowców powitał szef Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa Jan Mosiński, mówiąc że dla Kalisza to bardzo ważne wyda- ny całościowo razem z dodatkiem za prowadzenie pojazdu.
6.Opieka medyczna w placówkach MSW. Trwają analizy w tym terzenie. Po nim głos zabrał prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński.
- Cieszę się, że tutaj jesteście – powiedział. W swoim wystąpieniu przy- macie.
bliżył historię najstarszego polskiego miasta, wskazując na jego trudne, 7.Podwyższenie płac dla pracowników , którym powierzono dodatkowe
obowiązki np. w zakresie obsługi finansowo księgowej. Zarząd poczeka
a nawet tragiczne losy. Życząc owocnych obrad prezydent podzielił się
refleksją, że „Solidarność” to też postawa życiowa, która jest zaprzecze- na sygnał w tej sprawie od Dyrektorów Oddziałów.
8.Zmiana umów o pracę związana ze zmianą nazwy spółki. Nie ma
niem egoizmu, dlatego działalność Związku jest dzisiaj tak ważna.
takiej potrzeby .Prawo pracy tego nie wymaga.
Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od modlitwy, którą poprowadził
9. Tabela zaopatrywania w odzież robocza i ochronną oraz środki do
tutejszy duszpasterz ludzi pracy ks. Bogdan Tyc.
udzielania pierwszej pomocy. Zespół powołany do tego celu pracował i
Następnie przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu
nie ma wieści o wnioskach. Temat do wyjaśnienia.
zebrania:
-Przyjęto protokół z posiedzenia KK 26-27 lutego 2015 r. –wysłuchano 10.Fundusz prywatyzacyjny. W minionych latach został utworzony
informacji z prac Prezydium KK i zespołów KK -Rozpatrzono wnioski taki fundusz. Co się z nim stało? Temat do wyjaśnienia.
o dofinansowania planowanych akcji protestacyjnych oraz zwrotu kosz- 11.Tabel płac zasadniczych na 2015 r. Temat powiązany z wartościotów akcji już przeprowadzonych- Podjęto uchwałę w/s dalszych działań wanie i taryfikacją.
dot. Związkowego Instytutu Analiz i Edukacji. -Rozpatrzono pisma
adresowane do KK. – Przyjęto stanowiska w/s: projektu ustawy o ko(Ciąg dalszy na stronie 9)
mercjalizacji i prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lot-
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23.04.2015 Rozmowy płacowe w Enea Centrum.
W Baranowie kontynuowano rozmowy płacowe z Enea Centrum.

Strona pracodawcy w Enea Centrum

7.Stanowiska Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. adresowane do KM. Omówiono tematykę zgłoszoną w tych
stanowiskach oraz polemikę jaką one wywołały.
8.Sprawy płacowe. Omówiono dotychczasowy przebieg rozmów płacowych w spółkach grupy Enea. Członkowie Prezydium otrzymali pełnomocnictwa do dalszych negocjacji.
9.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przedstawiciele spółek przekazali
problemy jakie występują w tych podmiotach. Problemy te będą poruszane na spotkaniach z zarządami tych spółek.
10.Majątek socjalny. Likwidacja spółki Energotur wywołała dyskusję
dotyczącą przyszłości majątku socjalnego.
11.PKZP. Aktualnie trwają analizy dotyczące funkcjonowania kas. W
niedługim czasie dojdzie do spotkania zarządów kas.
12.Umowy śmieciowe. Należy podjąć działania w celu zmiany umów
śmieciowych na umowy o pracę Pracownikom pracujących już kilka lat
w grupie Enea.

Pracodawca przedstawił plan działań oszczędnościowych oraz szacunkowe wyliczenia premii efektywnościowej. Poinformowano rów29.04.2015 W Operatorze nie tylko o płacach.
nież, że czeka na wnioski od Pracowników w tym temacie. Po raz koW Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator.
lejny podkreślił , że nie widzi możliwości podwyższania płacy zasadniczej.
Strona związkowa podtrzymała swoją propozycję podwyższenia
płac zasadniczych średnio o 300 zł od maja 2015r. i spłatę od stycznia 2015 r. Argumenty za: - wyższa wydajność, PDO, rekordowo
dobry wynik za 2014 r.(zysk netto 909 mln. zł)., -oszczędności na
Pracownikach w 2014 (32 mln. zł.). 16 mln. zł. przeznaczone na budowę elektrowni jądrowej w PGE ( konkurencja dla Elektrowni
Kozienice).
W odpowiedzi usłyszeliśmy że: Inwestycje na poziomie grupy nie leżą
w kompetencjach zarządu Enea Centrum. Co do wyższej wydajności
usłyszeliśmy ,że można ją jeszcze poprawić. Część Pracowników ma
czas na oglądanie w pracy filmów na You Tube.
Poza tematami płacowymi poruszono również inne tematy:
1. Nadużywanie zapisów Regulaminu Pracy ( praca w godzinach 9.00
- 17.00) Pracodawca poprosił o konkretne przykłady-nazwiska.
2. Ekwiwalent za taryfę pracowniczą dla emerytów. Istnieje realne
zagrożenie nie wywiązania się z zapisów zawartych w ZUZP. Po rozpoZ prawej członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” Enea.
znaniu temat zostanie przedstawiony na spotkaniu 29. 04.2015 r.
Głównym tematem spotkania było ustalenie polityki płacowej w Opera28.04.2015 Obradowała
torze w 2015 r. Spotkanie rozpoczęto jednak od innych tematów:
1. Standaryzacja Posterunków Energetycznych (PE). Pracodawca
KM NSZZ Solidarność Enea.
pochwalił się ,że rozstrzygnięty został przetarg na doposażenie posterunków w nowe samochody specjalistyczne (165 sztuk). W ciągu dwóch
lat nowoczesne samochody trafią do PE ale także i do Rejonów Dystrybucji. Tym samych w najbliższych latach zostanie wymieniona ¼ taboru. Dalsze etapy standaryzacji przewidują również doposażenie posterunków w sprzęt specjalistyczny.
Sprawa PE Trzciel. Strona społeczna poruszyła sprawę likwidację
posterunku znajdującego się na terenie o największej awaryjności.
Wcześniej zapewniano, że poprzez doinwestowanie sieci najpierw poprawi się wskaźniki niezawodności zasilania, a dopiero później dojdzie
do połączenia z PE Międzyrzecz. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w PE
Trzciel pozostał punkt monterski, a sieć zostanie doinwestowana po
przyjęciu planu inwestycji . Plan ma zostać przyjęty w czerwcu 2015 r.
2. Koncentracja Służb Ruchu. Pracodawca przedstawiła stopień realiU góry z prawej członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ S z Gorzówa Wlkp.
zacji harmonogramu łącznia Rejonowych Dyspozycji Ruchu ( RDR)
W Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
oraz podsumował połączenie RDR Września i Gniezno (procesy przeSolidarność Enea (MK). Tematyka obrad:
biegają sprawie i bezproblemowo). Cały proces łącznia RDR ma się
1. Przyjęto protokół z ostatniego zebrania MK ( 10.03.2015 r.).
zakończyć do końca 2016 r. Do końca 2015 r. ma dojść do połączenia
2.Członkowie Prezydium zdali relację z wydarzeń jakie miały miejsce
między innymi RDR Dębno z RDR Sulęcin. W ocenie strony społeczod ostatniego zebrania.
nej wobec pracowników RDR Sulęcin stosuje się zastraszanie.
3.Koszty działalności związków zawodowych wynikające z zapisów
Przedstawia się propozycję dojeżdżania 70 km do RDR Dębno, bez
ZUZP. Omówiono prace zespołu powołanego w tym celu przez pracojakiejkolwiek alternatywy. Straszy się Pracowników , że nie przyjdawcę.
mując tej propozycji mogą zostać na lodzie ( nie będzie dla nich
4.Kontrola PIP w zakresie zgłoszonych zarzutów łamania prawa w
pracy w RD Sulęcin). Przedstawiciele pracodawcy podczas objazdu
Enea Centrum. Zapoznano członków KM z odpowiedzią jaką otrzymaliwszystkich RDR sprawdzą te informacje.
śmy od PIP w Poznaniu. Ustalono dalszy tryb postępowania w tej spra3.Polityka płacowa. Prez. M. Jarczyński przedstawił nową propozycję
wie.
jednorazowych premii efektywnościowych. Trzy transze: 1- 450 zł.
5. Obrady Prezydium Rady Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ Solizaraz po podpisaniu porozumienia płacowego( bezwarunkowo), 2darność. Nasi przedstawiciele w Prezydium zdali relację z obrad jakie
400 zł. na święta , 3-630 zł. w lutym 2016 r. Druga i trzecia transza
odbyły się w Baranowie.
byłaby uzależniona od uzyskanych oszczędności w 2015 r.
6. Obrady Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Nasz przedstawiciel
Wypłata premii efektywnościowych miałaby też nie wejść do funduw KK zdał relację z tematyki poruszanej podczas obrad w Gdańsku i
(Ciąg dalszy na stronie 10)
Kaliszu.

str. 10 / Pod Napięciem 154/ 4 / 2015
dotyczące odciążenia BOK-ów poprzez Contact Center, i e-bok.
Padło też pytanie dlaczego Call Center w Policach zlikwidowano a
szu wynagrodzeń stanowiącego podstawę do naliczania premii rocz- taka sama komórka powstała w Poznaniu. Jako powód przeniesienia podano sprawne zarządzanie.
nej za 2015.
5.Obsługa prawna w Enea Centrum. Przedstawiono projekt centraliStrona społeczna podkreśliła, że taka propozycja jest gorsza od tej
przedstawionej na spotkaniu 13 kwietnia, a następnie przekazanej zacji obsługi prawnej w grupie Enea. Racjonalizacja związana z wprowadzeniem projekty doprowadziła do oszczędności rzędu 40 %.
całej Załodze Operatora w Serwisie Informacyjnym nr 23/2015 ( 450 zł po podpisaniu porozumienia i 900 zł w grudniu, bez jakich- 6.Złe rozliczanie budżetów związkowych. Błędy w księgowaniu zostały już naprawione. Budżetami związkowymi zajmuje się też specjalnie
kolwiek warunków ). Zaproponowaliśmy rozmowy na temat tamtej
propozycji, ewentualnie podwyższenie nagrody na Dzień Energety- do tego celu powołany zespół.
ka ze środków proponowanych na luty 2016 r. Podaliśmy też propo- 7. Ekwiwalent za deputat energetyczny dla emerytów i rencistówzycję podwyższenia płac zasadniczych z oszczędności o charakterze zagrożony termin pierwszej raty-15 maj 2015 r. Pracodawca zrobi
stałym W odpowiedzi dostaliśmy propozycję : 450 zł. bezwarunkowo wszystko by dochować tego terminu.
8. Porozumienia zmieniające kolejna edycja. Zmiana struktury orgaw maju, 550 zł. w grudniu i 480 zł. w lutym- warunkowo. O podnizacyjnej powoduje konieczność aktualizacji umów o pracę. Strona
wyższeniu płac zasadniczych i ustaleniu wysokości nagrody na Dzień
związkowa ma nadzieje, że psychoza związana z ostatnią akcją wręczaEnergetyka zarząd nie chciał rozmawiać. Naszą kolejną propozycją
nia porozumień zmieniających już się nie powtórzy. Definicje miejsca
było: 1350 zł bezwarunkowo w 2015 r. i 250 zł warunkowo w lutym
2015 r. Ostatnią propozycją pracodawcy było 450 zł bezwarunkowo pracy i miejsca wykonywania pracy zgodnie z zaleceniami PIP znajda
się w umowach o pracę. Informację w tym temacie mamy otrzymać
w maju i 750 zł warunkowo w grudniu.
Strony nie doszły do porozumienia. Rozmowy mają być kontynuowane na następnym spotkaniu.
2 czerwca 2015 r.
9. Na następnym spotkaniu ma też być omawiany temat długolet4. Tabela płac zasadniczych na 2015 r. Propozycja związkowa z 13
nich umów śmieciowych.
kwietnia 201 5 r. podwyższenia minimalnych płac we wszystkich kategoriach o 4.1 % . Realizacja postulatu związkowego wymusiłaby podwyżki płac zasadniczych dla 112 Pracowników . Nie uzyskaliśmy odpowiedzi co do możliwości wprowadzenia takiej tabeli.
(Ciąg dalszy ze strony 9)

29.04.2014 O problemach w Enea Centrum.
W Poznaniu odbyło się cykliczne spotkanie dotyczące problemów występujących w Enea Centrum zgłoszonych przez stronę społeczną.

Rozmowy o problemach w Enea Centrum

Tematyka spotkania:
1. Wysokość premii rocznej wypłaconej w Enea Centrum. Pracodawca
przedstawił analizę pokazującą dlaczego Pracownicy przeniesieni do
Enea Centrum dostali niższą premię roczną niż w latach poprzednich.
Strona związkowa podkreśliła, że jest to kolejny przykład niedotrzymania obietnic podczas przenoszenia Pracowników .Nikt na niczym miał
nie stracić.
2.Wyrównywanie dysproporcji płacowych. Przedstawiono prezentację pokazująca nowy model wynagradzania w Enea Centrum. Prezentacja zawierała między innymi różnice w wysokościach płac zasadniczych
w pionach : FK, OK, JT, HR. Projekt nowego modelu płac zasadniczych ma na celu zmniejszenie dysproporcji płacowych nie tylko
poprzez ich podnoszenie. W czerwcu plan ma zostać ukończony i poddany konsultacjom.
3.Chaos wynikający z braku szkoleń związanych z wprowadzaniem
nowych systemów informatycznych. Pracodawca dużym nakładem sił i
środków planuje szkolenia w tym zakresie. W ocenie związkowej brak
szkoleń i błędy nowych systemów powodują nawarstwianie się prac,
z którymi niektóre komórki nie są w stanie sobie poradzić. Nadgodziny, nerwy, stres, brak przerw relaksacyjnych ( 5 min. po każdej
godzinie pracy przy komputerze) doprowadzają już do zwolnień
chorobowych od psychiatry.
4. Godziny pracy Biur Obsługi Klienta. Pracodawca nadużywając
zapisów Regulaminu Pracy chce wprowadzić na siłę od lipca 2015 r.
nowe godziny pracy BOK. ( 9.00-17.00). Spowoduje to wielkie komplikacje związane z życiem rodzinnym.( wiele przedszkoli i żłobów
czynne jest tylko do 16.00) Strona związkowa poprosiła o ponowne
przeanalizowanie konieczności całotygodniowej pracy BOK-ów w tych
godzinach. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że analiza taka została zrobiona, oraz ,że godziny otwarcia BOK-ów nie oznaczają konieczności pracy wszystkich Pracowników w tych godzinach. Przedstawiono też plany

POZNAJ SWOJE PRAWA
==============================
Praca w nadgodzinach

Art. 18/1 ZUZP
Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa
w art. 8 ust. 2 niniejszego Układu stanowi pracę w godzinach
nadliczbowych.
Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych
oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 100% godzinowej stawki osobistego zaszeregowania.
Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu
pracy jest dla niego wolnym od pracy, może nastąpić w razie
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia
lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub usunięcia
awarii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy,
natomiast w innych przypadkach za zgodą pracownika.
Pracownik może przepracować do 150 godzin nadliczbowych w
roku kalendarzowym dla szczególnych potrzeb pracodawcy. Do
limitu nie wlicza się pracy wykonywanej ponad normy czasu
pracy w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla
ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia
lub usunięcia awarii.
Pracownikom, zajmującym kierownicze stanowiska pracy, objętych zadaniowym systemem czasu pracy, wykonującym w razie
konieczności prace poza normalnymi godzinami pracy, nie
przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym przysługuje
tylko wynagrodzenie i dodatki za prace przypadające w niedziele i święta.
Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga
polecenia lub zgody pracodawcy.
W przypadku udzielenia czasu wolnego za przepracowane godziny nadliczbowe bez wniosku pracownika, należy udzielić
pracownikowi za każdą przepracowaną godzinę nadliczbową
dwie godziny wolne, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia
należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu
pracy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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która kupuje nowy dom i dlatego ogranicza wydatki. Optymalizując koszty,
wykorzystujemy nasze przewagi konkurencyjne – zaznacza Dalida Gepfert,
wiceprezes Enei ds. finansowych.
Wpływ ubiegłorocznych oszczędności poczynionych przez energetyczne spółki
na ich wyniki Pawluk z Pekao IB dostrzega tylko w Enei. – To był szczególny
Energetyka ciągle na diecie
przypadek, gdzie cięcie kosztów w segmencie wytwarzania przełożyło się na
To kolejny rok intensywnego oszczędzania w spółkach energetycznych.
lepsze wyniki tego segmentu. U pozostałych nie było widać takiej zależności –
Programy restrukturyzacji nie zawsze jednak przynoszą założone efekty.
twierdzi analityk. Wskazuje przy tym Energę, gdzie mimo przeprowadzonej
Wytwórcy energii już w czasie prezentacji ubiegłorocznych wyników chwalili się
restrukturyzacji zatrudnienia koszty pracownicze w segmencie dystrybucji wzroefektami prowadzonych restrukturyzacji. Tauron w ciągu trzyletniego programu
sły w 2014 r. – Pozytywny efekt zmniejszenia liczby pracowników został prawpoprawy efektywności, kończącego się w grudniu tego roku, zaoszczędzi ponad 1
dopodobnie zniwelowany przez wzrost wynagrodzeń pracowników dystrybucji –
mld zł, a nie jak wcześniej zakładano – 864 mln zł. Z kolei Enea ma w planach
przypuszcza Pawluk. – Podobnie było w Tauronie, gdzie wypłacono premie na
cięcia na 500 mln zł do końca 2016 r. Obie spółki już dziś mocno przekraczają
łączną kwotę 60–70 mln zł w IV kwartale. Dlatego efekt w dystrybucji był odplany redukcji. Także PGE i Energa zmniejszają wydatki, co widać choćby po
wrotny do oczekiwanego – dodaje Pawluk.
spadającej liczbie zatrudnionych we wszystkich koncernach. Ubiegły rok liczba
Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych
energetycznych etatowców spadła we wszystkich czterech spółkach. Tylko Enea
odnotowała wzrost ze względu na przejecie MPEC Białystok, ale pracownicy tej
Racjonalne oszczędności to jeden z najważniejszych naszych celów. Optymalizufirmy nie mają gwarancji zatrudnienia.
jąc koszty, wykorzystujemy nasze przewagi konkurencyjne. Nie jest to zadanie
Odchudzanie z etatów
Wygląda na to, że w tym roku też można się spodziewać prowadzonej na szeroką łatwe, bo postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel. Za dwa lata będziemy mieć
skalę optymalizacji kosztów. Widać to choćby po zawiązanej pod koniec 2014 r. dodatkowe 500 mln zł gotówki w kieszeni. A nawet nieco więcej, bo już w 2014
rezerwie na kwotę około 400 mln zł na programy dobrowolnych odejść (PDO) w r. wypracowaliśmy 252 mln, do końca roku planujemy osiągnąć poziom 316 mln.
Niczego nie tniemy na siłę. Dokładnie wszystko liczymy i oglądamy każdą złoPGE. – W ramach ostatnio ogłoszonej edycji zgłosiło się 789 osób (stan na 27
tówkę. W 2015 r. oszczędzimy przede wszystkim na zarządzaniu majątkiem. W
marca – red.), głównie z segmentu energetyki konwencjonalnej i dystrybucji –
przypadku programu dobrowolnych odejść celem jest nie tylko obniżenie wydatmówi Maciej Szczepaniuk, rzecznik Polskiej Grupy Energetycznej.
ków, ale też zarządzanie naturalną wymianą pokoleniową.
Spółka nie spodziewa się dużego odzewu ze strony zatrudnionych. Jednak z
Roman Szyszko, wiceprezes ds. finansowych Energii
wyliczeń Bartłomieja Kubickiego z Societe Generale wynika, że taki budżet
W tym roku podniesienia efektywności spodziewamy się m.in. z tytułu powoławystarczy na odprawy dla około 1,4 tys.–1,5 tys. pracowników z całej grupy.
Gros stanowić będą zatrudnieni w segmencie wytwarzania, gdzie rezerwy sięgnę- nia Podatkowej Grupy Kapitałowej. Jednak większość pracy optymalizującej
funkcjonowanie grupy mamy już za sobą. Nie oznacza to, że nie będziemy szuły prawie 350 mln zł.
– Restrukturyzacja zatrudnienia stanowić będzie niespełna 60 proc. oszczędności kać obszarów do kolejnej poprawy, efektywniejszego wykorzystania zasobów
oraz skali działania. Dzięki podjętym w ostatnich latach działaniom redukującym
w strukturze programu poprawy efektywności. To w dominującej części PDO.
koszty operacyjne oraz poprawie efektywności zarządzania możliwy był wzrost
Naturalne odejścia mają mniejszy udział – potwierdza Magdalena Rusinek,
rentowności i wartości firmy.
rzeczniczka Taurona. W tym roku – jak zaznacza – oszczędności tylko z tytułu
Już sześć lat temu rozpoczęliśmy restrukturyzację, która polegała m.in. na łączePDO, na które złożyły się efekty ograniczenia zatrudnienia od początku trwania
programu, powinny osiągnąć poziom ok. 280 mln zł. Kolejne 100 mln zł pozosta- niu spółek lub aktywów o podobnym zakresie działania.
W ubiegłym roku poziom zatrudnienia w większości kontrolowanych przez skarb
nie w kasie z tytułu m.in. cięcia kosztów ogólnozakładowych i remontów.
państwa grup energetycznych spadł, ale nie towarzyszył temu spadek kosztów z
Potencjał do cięć
tym
związanych zwraca uwagę "Rzeczpospolita".
Jednak analitycy w większości przypadków są sceptyczni. Flawiusz Pawluk z
Z przedstawionych przez dziennik danych wynika, że w ubiegłym roku zatrudPekao IB widzi dalsze oszczędności głównie w Enei oraz w PGE. Według harnienie w grupach energetycznych spadło o prawie trzy tysiące etatów. Najmonogramu realizacji programu poprawy efektywności poznańska spółka do
końca roku chce dojść do ok. 316 mln zł oszczędności, a więc w tym roku musia- większy spadek miał miejsce w Enerdze gdzie w porównaniu do 2013 roku
poziom zatrudnienia spadł o ok. 1,4 tys. etatów. W PGE liczba etatów spadła
łaby zaoszczędzić jedynie 64 mln zł.
o około 1,2 tys., a Tauronie o ponad 0,3 tys. Jedynie w Enei zatrudnienie
W tym roku Enea chce ciąć koszty w kilku obszarach, m.in. zarządzania majątwzrosło (o około 100 etatów), ale było to związane z przejęciem przez tę
kiem, zasobami ludzkimi (PDO i szkolenia) oraz optymalizacji procesów biznegrupę MPEC Białystok.
sowych, np. w zakresie IT, usług bankowych, doradczych i reprezentacyjnych.
Jednocześnie "Rz" porównuje poziom wydatków grup energetycznych na świadBędzie też wygasać działalności spółek niezwiązanych z trzonem biznesu. –
Według moich założeń poznańska spółka dojdzie do poziomu 350–400 mln zł, by czenia pracownicze i wynika z tego, że wzrosły one w ubiegłym roku w porównaniu do roku poprzedniego o ok. 584 mln zł. Przy czym w największym
w 2016 r. dołożyć do tego kolejne 150 mln zł. Dzięki temu po realizacji prograstopniu przyczyniło się do tego PGE, gdzie wzrost był na poziomie 517 mln
mu poprawy efektywności będzie miała w kasie 550 mln zł więcej, a nie jak
zł. W Tauronie wydatki na świadczenia pracownicze wzrosły o 128 mln zł, w
wstępnie zakładała – 500 mln zł – szacuje Pawluk. Jego zdaniem w PGE najEnerdze o 26 mln zł, a w Enei spadły o 87 mln zł.
większe oszczędności wygeneruje program optymalizacji zatrudnienia. – Efekt

Przegląd Prasy:

wynikający z cięcia kosztów
pracowniczych zacznie być
widoczny w wynikach już od
tego roku. Wcześniej niwelowały
go zdarzenia jednorazowe –
wyjaśnia Pawluk.
Utrzymać zysk
– Cięcie wydatków nawet o
znaczącą kwotę nigdy w całości
nie przełoży się na porównywalny wzrost wyniku EBITDA
spółek energetycznych – twierdzi z kolei Paweł Puchalski, szef
działu analiz giełdowych DM BZ
WBK. Dlatego nie ma złudzeń,
że tak się stanie w przypadku
Taurona czy Enei. – Co najwyżej
powinno pozwolić to na utrzymanie zysków na porównywalnym poziomie. W tym kierunku
idą dziś wszystkie firmy energetyczne, bo mają do czynienia z
coraz cięższymi warunkami w
każdym segmencie swojego
biznesu – wyjaśnia Puchalski.
Nie można też zapominać, że
wszystkie firmy realizują kosztujące miliardy złotych inwestycje.
– Jesteśmy w sytuacji rodziny,

str. 12 /Pod Napięciem 154/ 4 / 2015

HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Gorzów Wlkp. lata 50 –te ul. Sikorskiego

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

Złoty okres dla Polski?
-3mln. Polaków wybrało emigrację ekonomiczną.
- 3 mln. Polaków żyje w skrajnym ubóstwie
-20 tys. osób bezdomnych jest w Polsce.
-7734 osoby usiłowały się zabić w 2014 r. Jest to 1,4 tys.
więcej niż w tym samym czasie roku 2013.
-4744 liczba skutecznych prób samobójczych w 2014 r. jest to o 113
więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.
Są to najgorsze statystyki od 1989 r.

ZŁOTE MYŚLI
1979
1979--Od lewej:A.Zajączkowski W.Sobczyński, Mundek, M.Kotlarski,A.Pokojski

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-16,21 zł wartość akcji Enea 30.04.2015 r. godz.11.40
-3000 miejsc pracy zlikwidowano w 2014 r. w polskich
grupach energetycznych.
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