Biuletyn informacyjny KP

NR 161 \11\ 2015

W numerze:
O Puchar XXXV-lecia

Trudne rozmowy w Enea Serwis

Obradowała KM NSZZ S Enea

LIKWIDACJA POSTERUNKÓW
ENERGETYCZNYCH +BIUR OBSŁUGI
KLIENTA = LIKWIDACJA MIEJSC PRACY
J. Porwich pożegnał się z ZR G

Obrady KPNSZZ S Gorzów

ENEA SERWIS
WCHODZI DO CUW
I URUCHAMIA
KOLEJNĄ EDYCJĘ
PDO
NASZ BISKUP

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

str. 2 / Pod Napięciem 161 / 11 / 2015

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
30.10.2015 Nowa Emerytka
Łucja Głowacka.
Do grona szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w grupie Enea dołączyła Łucja Głowacka młodsza specjalistka ds. rozliczeń z Biura
Obsługi Klienta Enea Centrum w Dębnie.
Łucja przepracowała 42 lata w tym w energetyce
22. Podczas wspólnej imprezy z Rejonem Dystrybucji Dębno pożegnała się również Genowefa Pomietło samodzielny referent ds. administracji.
Uroczyste pożegnanie rozpoczęło się w świetlicy RD Dębno, a zakończyło w Restauracji
„Panorama” w Dębnie. W okolicznościowym spotkaniu uczestniczyła
dyrekcja, kierownictwa, byli i obecni współpracownicy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność, związku do którego Łucja należała, i mamy
nadzieję nadal będzie należeć- kariera zawodowa dobiegła końca, ale
związkowa jeszcze nie. Obu koleżankom życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, a Łucję zapraszamy do aktywnej
działalności w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów działającym przy Gorzowskiej Komisji Podzakładowej.

Uczestnicy okolicznościowego spotkania.

Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia, prezenty,
tradycyjne STO LAT oraz Hymn Emerytów odśpiewany przez Chór
Mieszany. Nowe Emerytki zadbały ,żeby nikt nie umarł z pragnienia
oraz nie wyszedł głodny, między innymi dlatego impreza przeciągnęła
się do późnego wieczora.

Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności

30.10.2015 „Połączenie
Tauronu, Enei i Energi optymalne”
Prezes Tauronu Jerzy Kurella ocenia, że polski sektor energetyczny
powinien się skonsolidować. W jego ocenie optymalne byłoby połączenie Tauronu, Enei i Energi.
"Obecny kształt rozbicia na cztery grupy energetyczne jest nie do
utrzymania nawet w krótkim horyzoncie czasowym, stąd czekają nas,
myślę, że nie w perspektywie lat, ale miesięcy, duże przeobrażenia na
rynku energii, czyli powstanie mniejszej ilości grup paliwowoenergetycznych, które będą w stanie udźwignąć olbrzymie nakłady w
sektorze, szacowane na ponad 130 mld zł w ciągu niecałych 10 lat"powiedział dziennikarzom Kurella.

Więcej na ten temat na naszej stronie: Menu-Aktualności

4.11.2015 Plany likwidacji 5 BOK-ów
–rozmowy w Enea Centrum.
W salce konferencyjnej hotelu MTJ w Poznaniu spotkały się strony
dialogu społecznego w Enea Centrum (EC). (W „Skalarze” i na Strzeszyńskiej nie było miejsca, wszystkie salki konferencyjne zajęte-tak
intensywnie pracują „reformatorzy”).

Strona pracodawcy na spotkaniu w Enea Centrum

O spotkanie dopominała się strona społeczna w związku z nawarstwiającymi się problemami w tej spółce. Spotkanie rozpoczęło się od
przedstawienia się nowego prezesa w EC-Krzysztofa Dzierwy, który

następnie poprosił o to samo wszystkich zebranych.
Tematyka zebrania:
1.Wykaz osób ze strony EC do podpisywania wiążących decyzji i
uzgodnień ze stroną związkową. Tylko członkowie zarządu są uprawnieni do takich działań.
2. Wigilia 2015 jako dzień wolny w EC za 25.12.2015 r. Uzgodnienie
w tym temacie podpisano 29.12.2014 r. Strona związkowa oczekuje
wywiązania się z tego uzgodnienia, w tym celu należy rozpocząć akcję
informującą naszych klientów o tym fakcie. Pracodawca oświadczył,
że BOK-i w wigilię będą czynne w zmniejszonej obsadzie kadrowej do
14.00. Strona związkowa oświadczyła, że stanowi to złamanie w/w
uzgodnienia-kolejny w EC przykład łamania prawa pracy, o którym
będzie powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy.
3.Działania w obszarze BOK. Zatrudnienie dodatkowych 20 osób do
Call Center. Na jakich warunkach zatrudniono tam Pracowników, czy
nie są to umowy śmieciowe? Zatrudnienie odbywa się przez agencje
pośrednictwa pracy. Poinformowano nas, że od 1.01.2016 planowana
jest likwidacja BOK-ów w Wałczu, Chodzieży, Opalenicy, Międzyzdrojach, Żninie. W Poznaniu i Szczecinie ma nastąpić połącznie
BOK-ów. Podejmowane działania wynikają z „TROSKI O JAK
NAJLEPSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTÓW” . Strona związkowa oświadczyła ,że przedstawione plany ingerować będą w warunki zatrudnienia
( , degradacje, zmiana stanowiska, zmiana miejsca pracy), jak pracodawca zamierza załatwić
ten temat? Zmiana miejsca
pracy dotyczyć będzie 14
osób, z tym ,że dla 4 z nich
będzie to się wiązało z dojeżdżaniem do innej miejscowości.
Oświadczono
nam, że zarząd nie zamierza rozmawiać na ten temat
ze związkami zawodowymi.
Planowane są indywidualne
rozmowy z Pracownikami i
zawieranie porozumień zmieniających.
4.Stroje służbowe. Pracodawca bez stosownych uzgodnień podjął decyzję o przydzieleniu Pracownikom BOK-ów 8 kompletów strojów
służbowych na rok oraz ustalił ekwiwalent za pranie w wysokości
10,34 zł na kwartalnie. Strona związkowa domaga się uzgodnienia
zmian do ZUZP. Strój służbowy nie jest zaliczany do odzieży roboczej i ochronnej dlatego Pracodawca nie zamierza niczego z nami
uzgadniać. Zaproponowaliśmy uregulowanie tego w Regulaminie Pracy. Zarząd rozważy taką ewentualność.
5.Szkolenia -łamanie Kodeksu Pracy w zakresie 11 godzinnej przerwy na odpoczynek. Organizowanie centralnych szkoleń w okolicach
Poznania powoduje łamanie tak zwanej doby Pracowniczej. Wyjazd i
powrót odbywa się w godzinach nocnych. Zasygnalizowany temat został już załatwiony. Szkolenia zaczynać się będą o godz. 10.00. Będzie
możliwość wcześniejszego przyjazdu z noclegiem. Po powrocie ze
szkolenia bezwzględnie będzie przestrzegana 11 godzinna przerwa.
Kierownicy będą w tym zakresie dyscyplinowani, nie będzie tolerowane łamanie prawa.
6.Miejsca parkingowe dla Pracowników EC w Poznaniu. Temat w
trakcie rozpatrywania, do końca listopada będzie załatwiony.
7.Sanatorim Energetyk w Inowrocławiu. Uzgodniono limit skierowań dla Pracowników EC na 2016 r.-70 miejsc. W 2015 skorzystało z
profilaktyki 61 osób. Do 29 lutego 2016 będzie można składać wnioski,
jeżeli będzie więcej chętnych pracodawca rozważy możliwość zwiększenia limitu.
8.Oświadczenia rodziców dzieci w wieku do 4 lat. Zbieranie oświadczeń pisemnych na okres kilku lat o deklaracji pracy w nadgodzinach, porze nocnej, oraz pracy w delegacji nie jest wymagane prawem. Pracodawca mimo dyskusji będzie dalej zbierał takie oświadczenia. W stosunku do osób, które odmówią
podpisania oświadczeń nie będą wyciągane żadne konsekwencje.
9.SAP-chaosu ciąg dalszy- MASAKRA. Wprowadzanie bez
odpowiedniego przygotowania kolejnych instrumentów informatycznych powoduje coraz większy chaos. Delegacje Pra(Ciąg dalszy na stronie 3)
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cownicze z października są jeszcze nie rozliczone, delegacji na listopad nie można zarejestrować w systemie, kontakt telefoniczny z
administratorem praktycznie nie możliwy. Związkowcy na dzisiejsze
spotkanie przyjechali prywatnie-nie mogli zarejestrować delegacji. Jak
długo jeszcze będą prowadzone eksperymenty na żywym organiźmie,
które kształtują negatywny wizerunek Enea? Na Portalu Pracownika w
Elektronicznym Obiegu Dokumentów SAP powstały problemy, które
niedługo zostaną usunięte…
10. Szczepienia dla Pracowników EC. Dlaczego nie uruchomiono
jeszcze akcji szczepień? Prezes oświadczył, że pracodawca nie ma takiego obowiązku. Jak to się ma do zapewnień Pracowników, że na przejściu do CUW „NIKT NA NICZYM NIE STRACI”. Prezes przyjrzy
się tej tematyce. Oby nie za długo-okres szczepień właśnie mija.
11.Inne ważne tematy zgłoszone wcześniej przez stronę związkową
( PKZP-zaległe wynagrodzenia dla prowadzących kasę, rozszerzanie CUW o kolejne spółki GK Enea, rozliczenie kolejnej akcji PDO,
umowy śmieciowe w EC, umowy o pracę- zgodność z zapisami
ZUZP, nadgodziny nierejestrowane, nagroda świąteczna) nie zostały
uwzględnione w tematyce tego spotkania. Mają być sukcesywnie rozpatrywane na następnych spotkaniach.
12.Uzgodnienie terminu następnego spotkania. Niestety nawet tego nie
udało się uzgodnić.

4.11.2015 Kobieta Biznesu-Dalida Gepfert.
Jak co roku, „Puls Biznesu” nagradza menadżerki zarządzające firmami, które są liderami w swoich
branżach. W finałowej dziesiątce
znalazła się Dalida Gepfert, kierująca według redakcji
„najgorętszym przejęciem” na
polskim rynku. Dalida Gepfert
została zauważona jako szefowa
projektu przejęcia kopalni Bogdanka, które – w ocenie dziennika – zostało przeprowadzone w sposób
spektakularny, bezwzględny i skuteczny.

5.11.2015 Czesław Kiszczak
stanął przed Sądem Ostatecznym.
Czesław Kiszczak, były minister spraw wewnętrznych w latach 1981-90, jeden z głównych architektów stanu wojennego, zmarł w
Warszawie w wieku 90 lat.
Polityczna droga Czesława Kiszczaka spleciona
była z wojskiem, służbami specjalnymi i Wojciechem Jaruzelskim. Do Polskiej Partii Robotniczej wstąpił tuż po powrocie z robót w III
Rzeszy. PPR skierowała go do armii, a w niej trafił do kontrwywiadu.
Działał w Londynie, później w kraju i awansował - osiągając stanowiska
szefa zarządu wywiadu, a potem całej Wojskowej Służby Wewnętrznej.
To właśnie wtedy zaczął być kojarzony w z Wojciechem Jaruzelskim.

„Rozmowy” w Magdalence

W ostatnich latach Kiszczak był najbardziej kojarzony z ciągnącymi się
latami procesami sądowymi w związku z jego komunistyczną działalnością. W 2008 roku kolejny już sąd uznał, że były szef polskiego MSZ
ponosi "winę nieumyślną" za przyczynienie się do śmierci górników
w kopalni "Wujek", a potem umorzył tę sprawę. W 2011 roku warszawski Sąd Okręgowy go uniewinnił.
Rok później, w styczniu
2012 roku, ten sam sąd
w procesie dot. stanu
wojennego uznał Kiszczaka winnym członkostwa w związku przestępczym o charakterze
zbrojnym, skazując go
na 4 lata pozbawienia
wolności, ale łagodząc
wyrok do 2 lat ze
względu na amnestię z
1989 roku. Dodatkowo, przez podeszły wiek skazanego oraz jego
stan zdrowia, wyrok zawieszono na 5 lat.
IPN zarzucał mu także przekroczenie uprawnień przez utrudnianie i
kierowanie na fałszywe tory śledztwa w sprawie śmiertelnego pobicia
przez milicję Grzegorza Przemyka w 1983 r. Śledztwo zostało później umorzone z powodu przedawnienia karalności. Zeznawał także jako
świadek w procesie swego byłego zastępcy w MSW, gen. Władysława
Ciastonia, oskarżonego o kierowanie zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 r. Mówił, że zabójstwo kapelana podziemnej "Solidarności" było prowokacją wymierzoną i w niego, i w gen.
Jaruzelskiego. Zabójca księdza, kpt. SB Grzegorz Piotrowski twierdził
jednak, że Kiszczak mógł przerwać działania zmierzające do porwania i
zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki.
Na procesach Kiszczaka bywało wyjątkowo niespokojnie, na jednym z
nich sędzia została zaatakowana tortem. Stało się to tuż po tym, jak
ogłosiła, że proces ws. śmierci górników z kopalni "Wujek" będzie
utajniony.
Kilka miesięcy temu pojawił się także postulat, by gen. Kiszczaka zdegradować do stopnia szeregowego. Zaapelowało o to Porozumienie
Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie
(POKiN). Apel „o podjęcie stosownych
kroków w celu zdegradowania do stopnia szeregowego generała broni Czesława Kiszczaka” został zawarty w liście,
jaki wysłano do prezydenta Bronisława
Komorowskiego oraz ministra obrony
Tomasza Siemoniaka.
Odchodzi kolejny człowiek tamtego
zbrodniczego systemu. Osoba odpowiedzialna za stan wojenny, za masakrę górników w Kopalni Wujek, za
represje i szykany prowadzone w
Polsce do końca lat osiemdziesiątych.
NSZZ „Solidarność” nigdy mu tego nie zapomni.
Czesław Kiszczak, to osoba która miała krew na rękach. Teraz czeka

Silne więzy Jaruzelskiego i Kiszczaka dały o
sobie znać, gdy ten
ostatni został szefem
MSW i prawą ręką
szefa partii i rządu w
siłowej rozprawie z
"Solidarnością". Czesław Kiszczak był jednym z głównych planistów i realizatorów operacji wprowadzenia
stanu wojennego. To
podległe jemu służby
przez całe lata 80 prowadziły jawne i tajne działania wymierzone w opozycje, to je obciążają tajemnicze śmierci i brutalne działania wymierzone
w solidarnościowe podziemie.
go Sąd Ostateczny, od tego Sądu już się nie wykręci.
Był jednym z głównych pomysłodawców i uczestnikiem rozmów w
Magdalence i prac Okrągłego Stołu w 1989 r.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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6.11.2015 Kontynuacja pozorowanego dialogu w
Enea –protest KM NSZZ Solidarność Enea.
Próba złamania zawartego 29.12.2014 porozumienia dotyczącego
wigilii 2015 r. , plany restrukturyzacji wiążącej się ze zmianą warunków pracy bez stosownych uzgodnień w Enea Centrum oraz
pojawiające się informacje o podobnych planach podejmowanych
przez zarządy spółek GK Enea zmusiły przedstawicieli NSZZ Solidarność Enea do zajęcia oficjalnego stanowiska, sprzeciwiającego się
takim działaniom zarządów. W przyjętym stanowisku podkreślono, że:
Taki sposób pozoracji „dialogu społecznego” został jednoznacznie
oceniony przez Polaków 25 października 2015. Stosujący go już
niebawem zostaną odsunięci od władzy. Wygrała idea bycia blisko
ludzi, słuchania ich, potrzeby dobrej zmiany, zmiany dotyczącej
spraw zwykłych ludzi. 22 października 2015 r. powstała Rada Dialogu Społecznego, przywracająca dialog obywatelski i pracowniczy w
całym kraju.
Liczyliśmy na to, że Pracodawcy GK Enea zauważyli te fakty i zmienią swoje postępowanie, bowiem czas pozorowanego dialogu polegającego na komunikowaniu stronie społecznej i pracownikom swoich
decyzji skończył się bezpowrotnie. W tej sytuacji zgłaszamy żądanie
powstrzymania wszelkich działań restrukturyzacyjnych prowadzonych na dotychczasowych zasadach. Prowadzenie dalszej restrukturyzacji, w czasie konstytuowania się nowego Rządu RP, który niebawem określi nową politykę społeczno – gospodarczą przywracającą konstytucyjną zasadę społeczeństwa obywatelskiego, wydaje
się działaniem prowokacyjnym i dywersyjnym i dlatego wzywamy
Państwa do powstrzymania swych autorskich pomysłów do czasu
ich akceptacji, bądź odrzucenia przez nowy obóz polityczny.
Stanowisko kierowane do Zarządu Enea S.A. i spółek GK Enea do wiadomości otrzymali również: - Członkowie Rady Nadzorczej ENEA
S.A. desygnowani przez Pracowników.- Rada Dialogu Społecznego Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”

7.11.2015 Solidarnościowe kulanie
o puchar XXXV-lecia
W ramach obchodów XXXV lecia powstania NSZZ Solidarność zwolennicy integracji i aktywnego wypoczynku spotkali się w

„Bowling City”w Gorzowie Wlkp. by rywalizować o Puchar Komisji
Podzakładowej w Bowlingu.
Tegoroczną siódma edycję turnieju wygrał Krzysztof Gonerski ( na
zdjęciu poniżej z J. Porwichem) z wynikiem 165 pkt.( na jednym torze ) i
tym samym zdobył Puchar XXXV-lecia NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Zabawa była przednia, rywalizacja zacięta , po raz kolejny udowodniliśmy ,że bardzo dobrze
czujemy się w swoim gronie i
potrafimy się wspólnie bardzo
dobrze bawić. Końcówkę turnieju
bacznie obserwował Przewodniczący Zarządu Regionu Gorzów
NSZZ Solidarność Jarosław Porwich (świeżo upieczony Poseł) Wynik nie był najważniejszy , z kronikarskiego obowiązku poniżej podajemy wyniki uzyskane po dwóch
seriach:

Kobiety:
1.Anna Pietrzak- 236 pkt. 2.Angelika Gonera- 195 pkt. 3.Arleta
Kopeć-Belowska- 171 pkt.
Mężczyźni :
1.Krzysztof Gonerski- 291 pkt. 2. Robert Brałko-279 pkt. 3.Mariusz
Kępiszak-250 pkt.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe puchary i
dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy na kolejną VIII edycję naszego turnieju za rok.

Uczestnicy turnieju Bowlinga.

9.11.2015 Prezes K.Zamasz
zarobił 1.9 mln.zł.
Średnie roczne wynagrodzenie prezesów
spółek energetycznych to 1 276 174 zł
Na podstawie danych pochodzących z
raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014
roku” Forsal.pl przedstawił analizę wynagrodzenia prezesów spółek
energetycznych i surowcowych.
Wśród spółek energetycznych najwięcej zarobili prezesi firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii, a najmniej szefowie
elektrociepłowni. Średnie roczne wynagrodzenie prezesów w całej
branży energetycznej wyniosło 1 276 174 zł. Płace prezesów elektrociepłowni były o 22 proc. niższe od średniej w branży energetycznej,
natomiast szefów spółek zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją o
prawie 24 proc. Wyższe.

Cześć ujętych w zestawieniu osób nie piastuje już zajmowanych wcześniej stanowisk. Forsal.pl zwraca jednak uwagę na wyniki, jakie spółki
osiągały w czasie, gdy byli one jeszcze ich prezesami. Tauron kierowany przez Dariusza Luberę, który stracił swoje stanowisko w
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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październiku, osiągnął w ubiegłym roku prawie 1,2 mld zysku netto.
Energa, którą zarządzał Mirosław Bieliński osiągnęła w tym czasie rekordowy zysk netto wynoszący ponad 1 mld zł. W przypadku Katarzyny
Muszkat kierującej ZEPAK, w ciągu roku zysk tej spółki zmniejszył się
już jednak z 232 mln zł do 78 mln zł.
Zgodnie z ustawą miesięczne wynagrodzenie członków zarządów
spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, nie może wynosić więcej
niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. (w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło
4138,58 zł.) 6 razy 4138,58=24831,48 zł.-tyle z godnie z ustawą kominową mogą zarabiać prezesi.
Prezes K.Zamasz zarabia 158 333,00 zł miesięcznie, przy 22 dniach
roboczych, daje to 7 197 zł dziennie

zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa i Pracowników zajmujących
się kadrami i księgowością. Zmiana pracodawcy dotyczyć może ok
26 Pracowników (liczba ta może ulec zmianie). Czy w związku z tym
zarząd ES zamierza zawrzeć ze związkami stosowne porozumienie?
Nie takiego porozumienia nie planuje się, ma to się odbyć analogicznie
jak wcześniej. Czy to jest decyzja Zarządu ES, czy może kogoś innego? „To jest niefortunne pytanie”. Czy pracodawcy znane jest stanowisko KM NSZZ Solidarność Enea z 6.11.2015 r. ws wstrzymania
działań restrukturyzacyjnych nie uzgodnionych ze stroną społeczną? Stanowisko dotarło do ES, ale uprawnień właścicielskich zarząd nie
zamierza uzgadniać ze związkami.

9.11.2015 Energetyczne Zaduszki.

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis.

3.Co dalej z umową przyłączeniową? Umowa z Enea Operator będzie
kontynuowana, aktualnie negocjowane są szczegóły tej umowy.
4.Sprawy płacowe. Kiedy zostanie wypłacona kwota 500 zł wynikająca z porozumienia płacowego z sierpnia 2015 r. oraz jak zarząd
ustosunkuje się do pisma związków ws wypłaty nagrody świątecznej? Zarząd aktualnie pracuje nad tymi tematami.
5.Plany inwestycyjne. Wnioski z oddziałów np. dotyczące zakupu środków transportu, są później zmieniane, nie wiadomo przez kogo? Zarząd stwierdził ,że nie jest to temat na dzisiejsze spotkanie.
6.Szkolenia. Strona społeczna widzi koniczność przeszkolenia Pracowników z nowych programów informatycznych -SAP. Szkolenia na bieżąco się odbywają i będą kontynuowane.
7.Działaność Zakładu Transportu. Trwa analiza opłacalności tego
typu działalności. Prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić działania reorganizacyjne, w tym również przekwalifikowanie Pracowników.
Poczty sztandarowe NSZZ Solidarność z PGE EC Gorzów i Enea Gorzów
8. Usługa sprzątania OD Bydgoszcz w Enea Operator. Zarząd chce
Duszpasterstwo Wspólnoty Zawodowej „Nazaret” już po raz szósty
było organizatorem Zaduszek Energetycznych. W okolicznościowej utrzymać tego typu działalność, trwają uzgodnienia z Operatorem
9.Środki ochrony osobistej i środki czystości. Strona związkowa
Mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. w
zwróciła uwagę na niską jakość tych środków oraz opóźnienia w ich
intencji zmarłych uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Oddziału
dostarczaniu.
W komisjach zakupowych brak przedstawicieli SIP.
Dystrybucji , Rejonów Dystrybucji, Dyrekcji Elektrociepłowni GoSprawa
do
wyjaśnienia.
rzów Wlkp. przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polski
(SEP) oraz Technikum Elektrycznego z Gorzowa Wlkp. , Pracowni- 10.Umowy śmieciowe w ES. W Zielonej Górze nadal 4 osoby pracucy oraz Poczty Sztandarowe NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. ją na umowach śmieciowych, czy nie można ich zamienić na umowy o
pracę? Umowy będą zrealizowane do końca okresu na jaki zostały zai NSZZ Solidarność z Elektrociepłowni Gorzów Wlkp. Eucharystii przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków ks. Jaro- warte, później może da się je zamienić.
sław Zagozda. Po Mszy w wypominkach wspomniano zmarłych Ener- 11.Nazewnictwo stanowisk, nowe angaże, dodatek za prowadzenie
getyków z EC Gorzów, Centrali OD Gorzów Wlkp., RD Gorzów Wlkp. pojazdu. Zespół roboczy zakończył pracę, powstał protokół dodatkowy
do ZUZP który został przekazany do PIP w Poznaniu.
RD Dębno, RD Sulęcin, RD Międzychód, RD Choszczno i Elektrowni
12. Profilaktyka sanatoryjna. Uzgodniono limit skierowań do sanaWodnych, SEP, oraz nauczycieli z Technikum Elektrycznego.
torium na 201 6 r.-50.( poziom roku 2015).
Dzięki gościnności proboszcza tutejszej parafii ks. Jerzego
13. Posiłki profilaktyczne. Uzgodniono wysokość ekwiwalentu na
Piaseckiego w progach parafialnych przy kawie można było
sezon
2015/16.-11.90 zł. ( poziom sezonu 2014/15).
powspominać zmarłe osoby.
14.Restrukturyzacja, czy planowane jest łączenie Oddziałów? Po10.11.2015 Plany łączenia Oddziałów, projekt
wstała koncepcja, która zakłada połączenie od 1.01.2016 Oddziałów. Z
CUW… w Enea Serwis
10 Oddziałów z połączenia mają powstać cztery: Szczecin-Gorzów,
W sali konferencyjnej „Hotelu 500” w Tarnowie Podgórnym spotkały
Leszno-Zielona Góra, Bydgoszcz-Piła, Gniezno-Poznań. EWiNN i
się strony dialogu społecznego w Enea Serwis (ES). W Poznaniu na
Zakład Transportu mają zostać Pionami ES. Celem tych działań ma
być zwiększenie liczby Pracowników bezpośrednio produkcyjnych.
Strzeszyńskiej wszystkie salki były zajęte ( pracują „reformatorzy”,
Związki zawodowe dostaną szczegółowe opracowanie dotyczące tej
oraz odbywają się szkolenia z SAP-a , po jego wprowadzeniu od
1.11.2015 r.!!!). O spotkanie w związku z nawarstwiającymi się proble- tematyki, i będą mogły się na ten temat wypowiedzieć na następnym
mami i plotkami mocno zabiegały związki zawodowe.
spotkaniu.
Tematy poruszane na spotkaniu:
15. Opieka medyczna w palcówkach MSWiA, kiedy Pracownicy ES
zostaną nią objęci? Podobno trwają uzgodnienia w tym temacie na
1.Wyniki osiągane przez ES. Przedstawiono bardzo dobre wyniki
spółki (dużo lepsze od zakładanych) w rozbiciu na komórki organiza- szczeblu całej GK Enea.
16.PDO- ile osób skorzystało z ofert pracodawcy w ES? Informacja
cyjne i poszczególne składniki płacowe.
w tym temacie zostanie przekazana na następnym spotkaniu.
2.Czy ES zamierza wejść w CUW, jeżeli tak to kiedy i jak ma to się
odbyć? Zarząd planuje od 1.01.2016 przekazać do Enea Centrum
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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zapraszali do wspólnego śpiewania piosenek przy ognisku, rozdawali
17.Budżety związkowe na 2015 r. wynikające z zapisów ZUZP. Jaka biało-czerwone chorągiewki oraz pierniczki w kształcie serca z napisem Polska. Można też było skosztować tradycyjnej „wojskowej grojest ich wysokość? Temat dyskutowany w ramach GK Enea, wymaga
sprawdzenia. Temat na następne spotkanie.
chówki”.
18.Fundusze prywatyzacyjne, co się z nimi stało? Fundusze są na
16.11.2015 Zysk
koncie spółki.

11.11.2015 Święto Niepodległości
w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzkie obchody Święta Niepodległości odbyły się w Gorzowie Wlkp. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej Za
Ojczyznę w gorzowskiej katedrze. Liturgii przewodniczył biskup Stefan
Regmunta, a uczestniczyli w niej przedstawiciele władz wszystkich szczebli, wojsko,
poczty sztandarowe ( w tym dwa NSZZ
Solidarność:
Zarząd Regionu i Enea Gorzów Wlkp.),
oraz licznie przybyli
mieszkańcy Gorzowa Wlkp.
Ks. bp. Stefan Regmunt w wygłoszonej
homilii nawiązał do bieżącej sytuacji w Polsce i procesu zmiany władzy
-„Nie wystarczy wygrać bitwę, Trzeba wygrać wojnę - mówił. - Trwa
wielka dyskusja. Są ci, którzy się cieszą i widzą w tym szansę szanse
dla Polski. Ale nie brakuje też tych, którzy krytykują, oceniają i nie
dają szansy, aby można było rozpocząć na nowo, może lepiej. Tacy,
którzy traktują to, co idzie, jako przeciwstawienie się dobru, które już
jest. Potrzeba byśmy byli razem. Nie wystarczy dokonać wyborów, trzeba wygrać wojnę. Wygrać to dobro, które widzimy jako cel naszych
zabiegów, trosk, miłości Ojczyzny. Trzeba być razem, szukać sposobu,
abyśmy wspólnie tworzyli jej pomyślność. Ojczyzna wciąż potrzebuje
oczyszczenia, ale jest naszym umiłowanym domem, do którego chce się
wracać. Bądźmy dzisiaj jedna rodziną i przedłużajmy tę atmosferę na
kolejne dni w roku”.
Po mszy spod gorzowskiej katedry wyruszył tradycyjnie pochód na
Skwer Wolności pod pomnik Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach
wzięła udział 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, poczty sztandarowe, kadeci, ułani z grupy rekonstrukcyjnej 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich z Lubniewic, z końmi i w oryginalnych mundurach.
Tradycyjnie, uroczystość na Skwerze Wolności była okazją do przyjęcia ślubowania przez kadetów klas wojskowych z Zespołu Szkół
technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.
Po wystąpieniach przedstawicieli władz pod pomnikiem marszałka
Piłsudskiego złożono kwiaty. Tradycyjnie nie zabrakło apelu pamięci i salwy honorowej żołnierzy z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej.
Po oficjalnej części, na skwerze Wolności, przy pomniku Marszałka
Józefa Piłsudskiego rozpoczął się świąteczny piknik. Można było obejrzeć sprzęt bojowy Wojska
Polskiego m.in. KTO Rosomak, Czołg Leopard 2AM,
Wyrzutnia RM 70, czterokołowiec ARCTiCA, BRD
SZAKAL. Jak zwykle w
patriotyczne świętowanie
włączyli się harcerze, którzy

netto Enei
za III kw.2015 wyniósł 836,4
mln zł.

Zysk netto grupy Enea przypadający na
akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 420,2
mln zł wobec 204,3 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie
kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 406,6 mln
zł. Oczekiwania analityków wahały się w przedziale 385,5-425,9 mln
zł.
Zysk operacyjny grupy wyniósł 522,8 mln zł wobec 223,4 mln zł
przed rokiem i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków na poziomie 518,1 mln zł.
EBITDA grupy wyniosła 711,1 mln zł (wzrost o ponad 76 proc. rdr).
Analitycy spodziewali się tymczasem 702 mln zł EBITDA. EBITDA w
segmencie dystrybucji wyniosła w III kwartale 289,3 mln zł (wzrost
o 1,4 proc. rdr). Segment wytwarzania odnotował wynik EBITDA o
274 proc. wyższy niż przed rokiem kształtujący się na poziomie
419,2 mln zł. Wynik EBITDA w segmencie obrotu wyniósł 6,5 mln zł
wobec 0,1 mln zł straty rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,538 mld zł
(wzrost o ponad 6 proc. rdr). Konsensus rynkowy zakładał przychody
na poziomie 2,431 mld zł.
W trzecim kwartale spółka rozpoznała przychody z tytułu KDT w
wysokości 293 mln zł.
Po trzech kwartałach 2015 roku Enea miała 7,15 mld zł przychodów, 1,047 mld zł zysku operacyjnego, 1,6 mld zł EBITDA przy 836,4
mln zł zysku netto jednostki dominującej.
W III kwartale 2015 roku grupa Enea wyprodukowała 3.405 GWh
energii elektrycznej netto, czyli o 1,9 proc. więcej niż rok wcześniej.
Produkcja energii ze źródeł konwencjonalnych wzrosła o 5,6 proc.
rdr, a z OZE spadła o 45 proc. rdr. W ciągu 9 miesięcy całkowita
produkcja energii wyniosła 9.698 GWh (wzrost o 2,6 proc. rdr).
W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. grupa sprzedała 12.029 GWh
energii elektrycznej, czyli o 503 GWh mniej niż w analogicznym
okresie 2014 r. W samym III kwartale sprzedaż ta wyniosła 4.034 GWh
i była 5,3 proc. niższa rdr.
Wytwarzanie ciepła brutto w III kwartale spadło o 13,7 proc. rdr do 454
TJ, a sprzedaż ciepła spadła o ponad 38 proc. rdr do 297 TJ.
W III kwartale grupa wydała na inwestycje 831 mln zł, co oznacza
wzrost o 40 proc. rdr. Od początku roku CAPEX grupy wyniósł 1,95
mld zł i był wyższy rdr o 22 proc.
Na koniec września wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 0,8x.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły po
trzech kwartałach 1,35 mld zł wobec 653,6 mln zł rok wcześniej. Na
koniec września stan środków pieniężnych wyniósł ponad 3 mld zł.

16.11.2015 Enea przejmuje kontrolę nad Bogdanką

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanki
(NWZ) podjęło uchwały w sprawie zmian w radzie nadzorczej
spółki. NWZ Bogdanki zdecydowało o odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki jej przewodniczącego Witolda Daniłowicza, jego zastępcy Stefana Kawalca oraz członków: Roberta Bednarskiego,
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Dariusza Formeli, Eryka Karskiego i Tomasza Mośka.
Jednocześnie zapadły decyzje o powołaniu do składu rady na okres
trzyletniej kadencji pięciu przedstawicieli Enei:
Dalidy Gepfert – wiceprezes zarządu ds. finansowych Enei, Paweła
Orlof a– wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych Enei, Bartosza
Krysta – prezesa zarządu Enei Trading. Magdaleny Kaczmarek –
dyrektor Departamentu Controllingu w Enei. Krzysztofa Matana –
dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego Enei i jednocześnie Departamentu Prawnego w Enei Centrum.
Skład Rady uzupełnia jej dotychczasowy członek Michał Stopyra,
który reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych.
Zgodnie z regulacjami przyjętymi w Enei, jej przedstawiciele w organach nadzorczych pełnią te funkcje bez wynagrodzenia. Regulacje
wewnętrzne Bogdanki nie pozwalają na przyjęcie takiego rozwiązania. Dlatego na podstawie uchwały WZA, członkowie Rady Nadzorczej
z ramienia Enei będą otrzymywać symboliczne wynagrodzenie w
wysokości 1 zł. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący akcjonariuszy mniejszościowych będzie otrzymywał niższe niż dotychczas
wynagrodzenie, ograniczone tzw. ustawą „kominową”

"Zwolnień nie planujemy, ale nie planujemy też przyjęć, pomimo zakładanego wzrostu wydobycia w następnych latach. Będziemy tak prowadzić całą organizację, by skupić się na zmniejszaniu kosztów i poprawianiu efektywności"- powiedział Stopa.
Podkreślił, że kopalnia mając zapewniony zbyt znacznej części wydobywanego węgla przez Eneę, łatwiej sprzeda resztę. "Naszymi odbiorcami
są także inne grupy energetyczne, małe zakłady przemysłowe, szklarnie.
Mając zapewnioną podstawę, rdzeń wolumenu sprzedaży, cały czas
walcząc o pozostały rynek, zamierzamy podnosić w następnych latach
poziom wydobycia" - zapowiedział Stopa.

18-19.11.2015 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.
W Pieczyskach koło Bydgoszczy obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ "S" ENEA, w obradach Komisji uczestniczył członek Zarządu Enea Operator –Jakub Kamyk oraz Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy. Przed rozpoczęciem obrad wszyscy uczestnicy spotkani uczcili pamięć zmarłych Przewodniczących NSZZ "S" z Oddziału
Dystrybucji z Bydgoszczy -Waldemara Delerta i Bernarda
Paszkiewicza.

23.11.2015 J.Stęchły i P.Janicki w
nowym zarządzie Bogdanki.
Rada nadzorcza Bogdanki podjęła decyzję w sprawie składu zarządu
spółki na nową kadencję. Jak poinformowała spółka, wraz z upływającą
ósmą kadencją rada nadzorcza zdecydowała o odwołaniu zarządu w
składzie: Zbigniew Stopa - prezes zarządu, Waldemar Bernaciak zastępca prezesa ds. handlu i logistyki, Yves Marie Gerard Roger de
Bazelaire de Boucheporn zastępca prezesa ds. ekonomicznofinansowych, Krzysztof Szlaga - zastępca prezesa ds. zakupów i
inwestycji.
Jednocześnie rada powołała zarząd na kolejną kadencję w nowym
składzie. Prezesem pozostaje Zbigniew Stopa, stanowisko utrzymał
też Waldemar Bernaciak, który nadal będzie zastępcą prezesa ds.
handlu i logistyki. Do zarządu Bogdanki powołany został też Jakub
Stęchły, na stanowisko zastępcy prezesa ds. zakupów i inwestycji
oraz Piotr Janicki jako zastępca prezesa ds. ekonomicznofinansowych.
Wszyscy członkowie zarządu zostali powołani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- Zdecydowaliśmy się na wzmocnienie zarządu Bogdanki znakomitymi
menedżerami, sprawdzonymi w spółkach Enei. Dołączają oni do świetnych specjalistów, którzy do tej pory bardzo dobrze zarządzali najlepszą
polską kopalnią. Wiedza i doświadczenie wszystkich członków nowego
zarządu przyczynią się do wzrostu wartości całej naszej Grupy – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei i przewodnicząca rady nadzorczej Bogdanki.
Jakub Stęchły jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Politechniki
Mediolańskiej i Uniwersytetu Stanforda. Do tej pory był prezesem Enei
Serwis, wcześniej związany m.in. z branżą energetyczną. Pracował także we Włoszech.
Piotr Janicki ukończył Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. To menedżer
z wieloletnim doświadczeniem w energetyce i w ciepłownictwie. Do tej
pory pełnił funkcję wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych w
Enei Wytwarzanie.
Podczas pierwszego posiedzenia nowej rady nadzorczej przewodniczącą
została wybrana Dalida Gepfert, a funkcję wiceprzewodniczącego
objął Paweł Orlof. Sekretarzem Rady Nadzorczej Bogdanki został
również reprezentujący większościowego właściciela Krzysztof
Matan.
Nie planujemy zwolnień pracowników - zapewnił prezes spółki Lubelski Węgiel Bogdanka Zbigniew Stopa. Włączenie kopalni do Enei oznacza stabilizację odbioru węgla i możliwość wzrostu wydobycia w przyszłości. Przypomniał, że Bogdanka w ubiegłym roku zakończyła program inwestycyjny, który spowodował wzrost zdolności wydobywczych do 11,5 mln ton węgla rocznie, jednak trudności z jego zbytem
spowodowały, że plany na rok bieżący zostały zmniejszone do 8,5
mln ton węgla.
Ograniczenie wydobycia spowodowało zwolnienia, załoga kopalni została zmniejszona z 4,9 tys. do 4,5 tys. osób, jednak dalsze zwolnienia
nie są już planowane - zapewnił Stopa.

Po zapaleniu zniczy na grobach kolegów oraz uczestnictwu we mszy
świętej w intencji zmarłych w kościele w Wierzchucinku udano się do
Pieczysk by kontynuować zebranie Komisji. Tematyka obrad:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania KM. Po odczytaniu
przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Komisji w Gorzowie Wlkp.
(16.10.2015r.)
2. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM. Prezydianci zdali
relację z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania Komisji.
3.Sytuacja w spółkach grupy Enea. Przekazano informacje ze spotkań
w Enea Centrum, Enea Serwis i Enea Logistyka oraz plany kolejnych
spotkań.
4. Plany restrukturyzacji. Spotkania jakie odbyły się w EC i ES potwierdziły prowadzenie przez pracodawców pozorowanego dialogu.
Od 1.01.2016 planowane są kolejne restrukturyzacyjne zmieniające
warunki pracy i płacy. Zarządy nie zamierzają zawierać porozumień
gwarantujących bezpieczeństwo pracowników w planowanych zmianach. Protest KM z 6.11.2015 nie przyniósł zmiany postępowania pracodawców. Omówiono działania jakie podejmie Prezydium w najbliższym czasie w celu zmiany tej sytuacji.

Członkowie KM podczas obrad w Pieczyskach.

5.Skarga na działalność Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.
Zapoznano zebranych ze skargą skierowaną do Głównego Inspektora
Pracy złożoną przez Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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3.Wskazanie członka Regionu do kierowania bieżącą działalnością
ZRG do czasu wybory nowego Przewodniczącego. Stosowną uchwałą
obowiązki te powierzono Waldemarowi Rusakiewiczowi.
6. Porozumienie ze Zdroiska gwarantujące świadczenie pieniężne
Pracownikom, którzy nie nabyli praw do akcji. Związek udzieli pomocy 4.Zwołanie Sesji Zebrania Delegatów. Wyborcze zebranie odbędzie
się 14.12.2015 r. na terenie PGE EC Gorzów Wlkp.
prawnej Pracownikom, którzy zechcą dochodzić swych praw przed
5.Podjęto uchwałę ws poparcia wniosku MOZ Pracowników SądowSądami.
nictwa kierowanego do KK NSZZ Solidarność.
7.Likwidacja dysproporcji płacowych w grupach zawodowych. W
6.Sprawy finansowe. Omówiono tematy związane z kontrolą oraz
Operatorze zarząd rozpoczął akcję likwidacji dysproporcji płacowych.
wnioskami Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Kierownicy PE i Dyspozytorzy to pierwsze grupy objęte tym programem. Czekamy na pozostałe grupy zawodowe.
Po części roboczej odbyło się okolicznościowe spotkanie związane z
8. System informatyczny SAP. Wprowadzenie nowego systemu infor- pożegnaniem Jarosława Porwicha. Były wspomnienia, życzenia,
matycznego SAP bez stosownych testów i szkoleń doprowadził do
prezenty, tort oraz pamiątkowe zdjęcia.
TOTALNEGO CHAOSU :-wyjazdy służbowe bez delegacji –brak
20.11.2015 Wybory Zarządu MPKZP Enea.
możliwości ich zarejestrowania, brak rozliczeń delegacji-kredytowanie W Poznaniu spotkali się członEnea przez Pracowników, urlopy wypoczynkowe nigdzie nie ewidenkowie zarządów pracowniczych
cjonowane -SAP HR nie działa. Zamiast swoimi obowiązkami Prazakładowych i międzyzakładocownicy zajmują się próbami obsługi SAP-a, który w wielu elemen- wych kas zapomogowotach nie działa.
pożyczkowych działających w
9.Nagroda świąteczna. Czekamy na odpowiedź pracodawców na nasze Grupie Kapitałowej ENEA.
wystąpienia w tej sprawie. Bardzo dobre wyniki grupy Enea za III
Zgodnie z przyjętym Statutem
kwartały 836 mln. zł. oraz informacja o zarobkach prezesa
kasy te stosownymi uchwałami
K.Zamasza ( 7000 zł – dniówka) są dodatkowymi argumentami za
podjęły decyzję o utworzeniu
spełnieniem naszych oczekiwań.
Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
(Ciąg dalszy ze strony 7)

20.11.2015 Obradował ZR Gorzów
NSZZ Solidarność.

ENEA.(MPKZP ENEA)
W zebraniu uczestniczyły 33 osoby reprezentujące 18 kas.
Podczas zebrania dokonano wyboru pierwszego Zarządu MPKZP
ENEA. Skład Zarządu:
Eugeniusz Błoński, 2) Dorota Żukowska, 3)Bogdan Tarasiewicz, 4)
Teresa Grzesiewicz, 5) Janina Żółkiewska.

23.11.2015 Konkurs na zarząd Enei
kolejnej kadencji ogłoszony.

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się przedstawiciele
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Zebranie podzielone było na dwie części, oficjalną i nieoficjalną związaną z pożegnaniem
dotychczasowego Przewodniczącego ZRG Jarosława Porwicha. Tematy
poruszane podczas roboczej części obrad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG z
20.10.2015 r.
2.Rezygnacja z pełnionej funkcji Jarosława Porwicha. Zgodnie z
uchwałą nr 21/ 2006 Komisji Krajowej w związku a wyborem na Posła W związku upływem kadencji obecnego zarządu Enei, jej rada nadzordotychczasowy Przewodniczący Jarosław Porwich złożył rezygnację z
cza ogłosiła konkurs, w ramach którego poszukuje kandydatów na
pełnionej funkcji.
prezesa i wiceprezesów spółki.
Kadencja obecnego zarządu Enei upływa z dniem 11
marca 2016 roku. W "Rzeczpospolitej" ukazało się
ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na stanowiska w zarządzie spółki na kolejną kadencję.
Rada nadzorcza poszukuje kandydatów na prezesa
zarządu oraz wiceprezesów ds. finansowych, handlowych i korporacyjnych.
Jak wynika z ogłoszenia, zainteresowani mają czas na
zgłaszanie swoich kandydatur do końca grudnia,
otwarcie zgłoszeń planowane jest na 5 stycznia, a
rozmowy z kandydatami mają się odbyć terminie do
10 stycznia. Jak wynika z ogłoszenia, w konkursie
preferowani będą kandydaci z doświadczeniem na
stanowisku członka zarządu w spółkach z branży
energetycznej oraz tacy, którzy mają doświadczenie
na stanowisku członka zarządu w spółkach notowanych na GPW. Preferowani będą również kandydaci z
tytułem doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub
technicznych, dyplomem MBA oraz tacy, którzy ukończone studia podyplomowe w zakresie: prawa, zarządzania, finansów lub techniczne.
Pamiątkowe zdjęcie ZR Gorzów z Jarosławem Porwichem

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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23.11.2015
Bp Tadeusz Lityński
mianowany
na biskupa
diecezjalnego.
Dotychczasowy biskup pomocniczy
Tadeusz Lityński został mianowany
przez papieża Franciszka na nowego
biskupa diecezji zielonogórskogorzowskiej. Poinformowała o tym
Nuncjatura Apostolska w Warszawie.
Ojciec Święty Franciszek przyjął złożoną ze względu na stan zdrowia rezygnację bp. Stefana Regmunta. Do czasu
kanonicznego objęcia urzędu przez
nominata bp. Stefan Regmunt będzie
kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską jako Administrator Apostolski. Objęcie diecezji przez bp. Tadeusza Lityńskiego zaplanowano na 5 stycznia 2016 r.
Biskup nominat Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 r. w
Kożuchowie. Jego rodzinną parafią jest parafia pw. Św. Wawrzyńca w
Ługach. Ukończył Technikum Elektroniczne w Zielonej Górze, a
następnie w 1982 r. wstąpił do Gorzowskiego Wyższego Seminarium
Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w
1988 r.
Pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Bartłomieja w Ołoboku
(1988-1990) i parafii pw. NMP Królowej Polski w Głogowie (19901993). Przez siedem lat pełnił funkcję notariusza Sądu Kościelnego w
Gorzowie Wlkp. (1993-2000).
W roku 2000 został mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszej
Trójcy w Ochli k. Zielonej Góry, a sześć lat później - proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. Od 2 lutego 2007 do
maja 2013 roku pełni funkcję Duszpasterza Gorzowskich Energetyków.

25.11.2015 Obradowała KP NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.
Na wyjazdowym posiedzeniu w Sulęcinie spotkali się członkowie
Komisji
Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp.
(KP)
Członkowie KP
Gorzów podczas
obrad.

Tematy poruszane podczas zebrania:
1.Odczytano i przyjęto protokoły z trzech poprzednich spotkań KP.
2.Przewodniczacy KP złożył sprawozdanie z działalności od ostatniego
zebrania KP (16.10.2015r.)
3.Sytuacja z Zarządzie Regionu Gorzów (ZR G) po rezygnacji
Przew. J.Porwicha, związanej z wyborem na Posła RP. Relacja z
ostatniego posiedzenia ZR G oraz spotkaniu w Komisji Krajowej. Wybory nowego Przew. odbędą się 14.12.2015 r.
4.Wspólna działalność socjalna w GK Enea. Zebrali negatywnie ocenili nowe, narzucone nam zasady korzystania z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Zebrano uwagi , które zostaną przekazane na
spotkaniu dotyczącym funkcjonowania wspólnej działalności socjalnej
w 2016 r.
5.Fukcjonowanie kas zapomogowo-pożyczkowych. Omówiono sprawy związane z powstaniem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej ENEA, oraz z nowymi realiami funkcjonowania kas. Omówiono pismo Pracowników kas z terenu gorzowskiego protest przeciwko nie wypłaceniu zaległych wynagrodzeń za prowadzenie kas od stycznia do września 2015 r.
6.Świadczenia pieniężne dla pracowników, którzy nie nabyli praw
do akcji pracowniczych. KP pomimo uporczywego utrudniania
przez pracodawcę realizacji Porozumienia ze Zdroiska ( 14.5 mln.
zł.) na w/w świadczenie , podejmie próbę realizacji tego uprawnienia.
W grę wchodzi również sprawa sądowa. Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać do przewodniczących Komisji Wydziałowych do
końca listopada 2015 r.
7.Nagroda świąteczna. Niezrozumiały dla członków KP jest brak odzewu na pisma kierowane do zarządów GK Enea w sprawie wypłaty jednorazowej na Święta Bożego Narodzenia. Bardzo dobre wyniki grupy Enea za III kwartały 836 mln. zł. zysku netto potwierdzają
słuszność oczekiwań Pracowników.
8.Sytuacja w spółkach GK Enea. Omówiono sytuacje w Enea: Centrum, Logistyka, Serwis, Operator. Niestety zmiana sytuacji politycznej
w Kraju nie zmieniła postępowania pracodawców w GK Enea. Dalej
prowadzony jest pozorowany dialog. Planowane są kolejne restrukturyzacyjne zmieniające warunki pracy i płacy. Zarządy nie zamierzają zawierać porozumień zbiorowych gwarantujących bezpieczeństwo pracowników w planowanych zmianach. Protest KM z 6.11.2015
nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Omówiono działania jakie
należy podjąć w celu zmiany postępowania pracodawców.
9. Sprawy różne wolne wnioski: -Zapomogi losowe. Trzem członkom
Grudzień 2011 spotkanie opłatkowe w Sulęcinie.
naszej organizacji udzielono zapomóg losowych. -Przejęcie działalnoOd 2009 roku jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej w Gości pomiarowej przez Enea Serwis od Operatora. Nakłanianie kierowrzowie Wlkp., od 2011 roku - wikariuszem biskupim, członkiem Rady
ców do podpisywania umów o zakazie konkurencji. Sprawy do wyjaKapłańskiej i Rady Konsultorów. W styczniu 2012 r. ks. Lityński został
śnienia.- Postępowanie Sądowe w sprawie J. Soniewskiego. Omówioodznaczony godnością kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
no aktualny stan tego postępowania.
28 kwietnia 2012 r.
Po zakończeniu zebrania KP przedstawiciele Prezydium na otwarOjciec Święty Betym zebraniu spotkali się z Pracownikami grupy Enea na terenie
nedykt XVI
Sulęcina.
mianował ks.
Tematyka
Tadeusza
spotkania
Lityńskiego
z załogą
biskupem pomocnipokrywaczym diecezji
ła się z
zielonogórskotematyką
gorzowskiej.
posiedzenia KP.
Spotkanie opłatkowe grudzień 2012 r.

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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gólnych obszarów przedstawili swoje uwagi oraz opinie na temat funkcjonowania wspólnej działalności socjalne w GK Enea. Stopień zado25.11.2015 Prezent na Święta wolenia z obecnie funkcjonujących zasad oraz wola ich zmian lub mokolejna edycja PDO w Enea Serwis.
dyfikacji jest różna w pięciu obszarach wspólnej działalności socjalnej.
Podczas spotkania nie ustalono żadnych konkretów, które można by
Zarząd Enea Serwis podjął uchwałę o uruchomieniu kolejne edycji
Programu Dobrowolnych Odejść w Enea Serwis. PDO planowane jest w wykorzystać podczas tworzenia planu działalności socjalnej na 2016 r.
„Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził” tym znanym
terminie od 25.11.2015 do 18.12.2015 r. Zarząd zatwierdził regulamin
powiedzeniem można podsumować efekty tego spotkania.
oraz wyznaczył osobę odpowiedzialną za koordynację kolejnej edycji
PDO. Oferta skierowana jest do Pracowników zatrudnionych w komór- ===================================================
kach: finansowo-księgowych, planowania, controlingu, kadrowych,
płacowych, szkoleniowych. W/w komórki rozlokowne
Załącznik nr 18 do ZUZP
(Ciąg dalszy ze strony 9)

POZNAJ SWOJE PRAWA

są w centrali spółki , oddziałach oraz w WiNN i Transporcie.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PRACOWNICZEGO
PROGRAMU EMERYTALNEGO
I UBEZPIECZENIA ŻYCIOWO EMERYTALNEGO
PRZEZ PRACOWNIKÓW ENEA
§1
Pracodawca prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny w formie grupowego ubezpieczenia pracowników z funduszem kapitałowym na zasadach określonych w ustawie i wynegocjowanych ze stroną związkową.
§2
Z Pracowniczego Programu Emerytalnego mogą korzystać pracownicy
ENEA po roku pracy niezależnie od rodzaju umowy o pracę.
§3
Pracownicy przystępują do Pracowniczego Programu Emerytalnego na
warunkach określonych poniżej:
ubezpieczenie zawiera się w formie ubezpieczenia grupowego na życie
z ochroną ubezpieczeniową;
poziom składki podstawowej ustala się w wysokości 7% wynagrodzenia
uczestnika;
90% składki podstawowej przeznacza się na składkę inwestycyjną a
10% na ochronę ubezpieczeniową.
§4
Wniosek o rejestrację programu zostanie złożony do organu nadzoru. Po
wpisaniu programu przez organ nadzoru do rejestru, wszyscy pracownicy będący uczestnikami obecnie funkcjonujących programów
(ubezpieczeń) przystępujący do PPE, będą mogli wybrać jedną z niżej
przedstawionych propozycji wyjścia z dotychczasowego programu z
zastrzeżeniem § 6:
dokonać wykupu ubezpieczenia lub,
zamienić ubezpieczenie na bezskładkowe do upływu okresu ubezpieczenia lub, kontynuować ubezpieczenie na własny koszt.
§5
Przystąpienie pracownika do Pracowniczego Programu Emerytalnego
jest równoznaczne z zaprzestaniem opłacania składek przez pracodawcę
za dotychczasowe ubezpieczenie.
§6
Pracownikom, którzy nie przystąpią do Pracowniczego Programu Emerytalnego pracodawca zobowiązuje się do kontynuacji opłacania składek
26.11.2015 Rozmowy o wspólnej działalności socjalnej. bez indeksowania za ich aktualne ubezpieczenie.
§7
Korzystającym z dotychczasowych form ubezpieczenia, w przypadku
wcześniejszego przejścia na emeryturę lub rentę opłacanie składek odbywać się będzie według następujących zasad:
Osobom przechodzącym na emeryturę będzie kontynuowane opłacanie
składek do upływu okresu ubezpieczenia;
Kontynuowanie opłacania składek dla rencistów może mieć miejsce
wyłącznie na wniosek osoby przechodzącej na rentę. We wniosku musi
być zawarte zobowiązanie do płacenia za pośrednictwem ENEA
(płatnik) podatku dochodowego od osób fizycznych (aktualnie zryczałtowany);
Uprawnionym do ubiegania się o opłacanie składek przez ENEA do
upływu 5 letniego okresu ubezpieczenia będą osoby, które przepracowały co najmniej 15 lat, z tego nie mniej jak 10 lat w zakładach określonych w Załączniku nr 14 do Układu;
Uprawnionym do ubiegania się o opłacanie składek przez ENEA do
upływu okresu ubezpieczenia będzie:
kobieta, której okres zatrudnienia wynosi co najmniej 20 lat, z tego miUczestnicy spotkania podczas rozmów w Poznaniu.
Na życzenie strony społecznej (sformułowane 28.10.2015 w Baranowie) nimum 15 lat w zakładach określonych w Załączniku nr 14 do Układu;
w Poznaniu doszło do spotkania dotyczącego wspólnej działalności
(Ciąg dalszy na stronie 11)
socjalnej w GK Enea. Strona społeczna oraz administratorzy z poszcze-
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mężczyzna, który przepracował co najmniej 25 lat, z tego minimum 15
lat w zakładach określonych w Załączniku nr 14 do Układu.
Okres zatrudnienia będzie liczony jak do nagrody jubileuszowej;
Powyższe ograniczenia nie dotyczą osób, które przeszły na rentę w
związku z wypadkiem przy pracy. Rozwiązanie to stosuje się także wtedy, gdy istnieje przypuszczenie, że ma to związek z wcześniejszym
wypadkiem przy pracy. Wykładni takiej nie stosuje się o ile prawomocne orzeczenie upoważnionych organów wyklucza taki związek.
===================================================

straty, gdyż to Polimerowa Energia zarabia krocie.
W ocenie Tkaczuka, firma Sobańskiego funkcjonuje dziś jak handlowe
ramię państwowego giganta, PGE, tyle że jest to dział pozostający poza
kontrolą PGE i skarbu państwa, pomost do wyprowadzania pieniędzy ze
spółki. Klienci, którzy mogliby płacić ponad 300 zł za megawatogodzinę, sa przekierowywani do Sobańskiego, gdzie PGE za jego pośrednictwem sprzedaje ten sam produkt grubo poniżej 300. Oczywiście takie
zaburzenie organizacji sprzedaży niesie dla PGE ryzyko utraty rentowności.

PRZEGLĄD PRASY
Energetyczna
ustawka

- Co robi PGE? By zmniejszyć deficyt, śrubuje ceny swoim klientom
bezpośrednim. Głównie są to drobne biznesy, jak małe biuro, kwiaciarnia czy prywatne przedszkole. Ale po przekroczeniu masy krytycznej
sukcesu Sobańskiego przyjdzie krach – zauważa mec. Tkaczuk. - Nie da
się kompensować strat PGE poprzez podnoszenie cen małym i średnim
To może być największa afera przedsiębiorstwom, pojawi sie perspektywa bankructwa. I wtedy PGE
energetyczna ostatnich dekad albo otrzyma środki zabrane podatnikom, albo padnie.
w Polsce! Na rynku wartym
miliardy kwitnie kuriozalna
jednoosobowa firma pośred- Z niewiadomych powodów uprzywilejowana pozycja Sobańskiego nie
została zauważona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
nicząca w sprzedaży energii.
Równie zdumiewające jest to, że nad mechanizmem „strata PGE dla
Choć ceny, jakie oferuje, są
poniżej kosztów produkcji, Polska Grupa Energetyczna i inne pań- zysku Sobańskiego” przechodzi do porządku dziennego Najwyższa Izba
Kontroli. Wszak w dorocznych kontrolach działalności spółek skarbu
stwowe spółki obracające energią zachowują się tak, jakby chciały
panstwa NIK ma się kierować kryteriami “gospodarności”, “celowości”,
tracić, pod warunkiem, że zysk będzie zyskiem tej firmy.
“rzetelności” i “legalności” .To, że sytuacji w PGE przyglądało się biernie również Ministerstwo Skarbu (które wraz z Radą Nadzorczą PGE
Straty spółek, nad którymi nadzór powinien mieć skarb państwa, w
ma sprawować nad spółką nadzór właścicielski), dziwi szczególperspektywie być może bankructwo PGE, są jak kadry z filmu, który już nie. Dlaczego nie reagowali urzędnicy? I skąd tak wielka moc pana
jest grany, tyle że nie w kinach, lecz na polskim rynku energii mającym Sobańskiego?
ponoć strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.
Firma Business Image to założyciel tzw. grupy zakupowej o nazwie
Polimerowa Energia. Wbrew nazwie sugerującej wielość, PE jest działalnością gospodarczą jednego człowieka, Waldemara Sobańskiego. Jak
to się stało, że przedsiębiorca, który przed rokiem 2013 nie zajmował się
obrotem energią (handlował między innymi plastikami), stał się dla
kierownictwa Polskiej Grupy Energetycznej, potentata na rynku energii,
tak wiarygodny i niezbędny, że zawarto z nim umowę wartą setki milionów?
- Od blisko trzech lat Sobański organizuje dla PGE przetargi zamknięte,
w których jest pośrednikiem. Klienci płacą mu prowizję za energię,
której atrakcyjną cenę ponoć negocjuje z PGE – wyjaśnia mec. Michał
Tkaczuk, radca prawny. I dodaje: - Rzecz w tym, ze to, co wskutek kontraktu PGE-PE dzieje sie z cenami na rynku energii, budzi zdumienie.
Policzmy: wedle taryfikatora PGE z 2014 r., cena dla tradycyjnych
klientów tej spółki (w taryfie C21 z której korzysta większość średniej
wielkości firm) to 318,30 zł za megawatogodzinę, ale ta sama ilość
energii, jeśli od PGE kupowana za pośrednictwem Sobańskiego, to cena
niemal dwukrotnie niższa, 188,80 zł. Cena tak niska, poniżej kosztów
produkcji, że PGE na każdej megawatogodzinie sprzedawanej u Sobańskiego traciła co najmniej 12,00 zł. 12 zł pomnożone przez miliony megawatogodzin kupowane przez klientów Sobańskiego to straty
PGE sięgające kilkunastu milionów. Gdyby zysk choć częściowo wracał
do PGE, taktyka państwowej spółki byłaby bardziej zrozumiała. Ale
zysk nie wraca do PGE. Trafia w całości jako prowizja do rąk prywatnych - Sobańskiego lub kogokolwiek z nim związanego. Dwa lata temu
przychód Sobańskiego z tytułu pośrednictwa wyniósł 20 mln zł, dziś jest
co najmniej trzykrotnie wyższy.
Na rynku energetycznym działa wielu pośredników. Tworzą grupy zakupowe, by oferować preferencyjne ceny. Żaden jednak nie uzyskał od
PGE tak korzystnych (zarazem niekorzystnych z punktu widzenia interesu PGE i skarbu państwa) warunków cenowych. Dzięki szczególnej
pozycji Sobańskiego jego firma zaczęła w błyskawicznym tempie opanowywać rynek. Do grupy Polimerowa Energia dołączyło wielu klientów spośród tych, którzy przez lata kupowali wprost od PGE. Przestali
płacić 318,80 zł, w czym zawierał się zysk PGE, i płacą 188,80 zł, ze
stratą dla PGE i zyskiem Sobańskiego. PGE lawinowo traci wiec dotychczasowych klientów i wprawdzie zwiększa sprzedaż, ale ponosi

To wszystko powinna wyjaśnić prokuratura. Składam doniesienie o
możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd PGE. Milionowe
zyski, jakie PGE wręcza swemu uprzywilejowanemu pośrednikowi, są
napędzane milionowymi stratami ponoszonymi przez spółkę skarbu
państwa. Uderza to we wszystkich podatników. Sprawa jest rozwojowa.
mec. Michał Tkaczuk
===================================================

Polacy mają mało
oszczędności.
Jesteśmy w ogonie Europy jeśli chodzi
o zgromadzone oszczędności – wynika
z najnowszego raportu towarzystwa
Allianz. Polska zajęła 39. miejsce na 53
sklasyfikowane kraje. Średnie oszczędności Polaków są prawie o połowę mniejsze od przeciętnych aktywów netto Greków czy Czechów, oraz
o blisko jedną trzecią niższe od majątków Węgrów i Łotyszy, a także aż
25-krotnie mniejsze od aktywów najzamożniejszego pod tym względem
społeczeństwa na świecie — Szwajcarów. Większymi od Kowalskiego
oszczędnościami może się pochwalić także przeciętny Chińczyk, Bułgar, Malezyjczyk i Meksykanin. Spośród krajów należących do Unii
Europejskiej mniejsze od nas oszczędności mają tylko Słowacy i Rumunii. Co więcej, jak podaje Puls Biznesu, nie skracamy dystansu pod
względem ilości zgromadzonych oszczędności do państw ze światowej
czołówki. Aktywa Polaków w ujęciu brutto wzrosły w ubiegłym roku o
4,5 proc., podczas gdy średni przyrost oszczędności na świecie wyniósł
7,1 proc
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW WLKP.
WLKP.--MOJE MIASTO

Landsberg
Landsberg--obecna ul. Orląt Lwowskich

ZNALEZIONE W INTERNECIE

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
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6.11.1966 Gorzów Wlkp.
Wlkp.--obchody 1000lecie chrztu Polski.

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-11,60 zł. wartość akcji Enea 30.11.2015 r. godz.13,32
-1 900 000 zł. Prezes Enea K. Zamasz zarobił w 20014 r.
Daje to 158 333,00 zł. miesięcznie,
a przy 22 dniach roboczych 7 197 zł. dziennie
-4080,09 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie
(w III kwartale 2015 roku):

-836,4 mln zł. zysk GK Enea za III kwartały 2015
-7650 zł renty dostanie wdowa po Kiszczaku .To jest sprawiedliwość
III RP spod znaku „grubej kreski”
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