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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma
prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą
współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” JP II

Polska Fundacja Narodowa

NOWY ZARZĄD ENEA OPERATORA

Rozmowy o BHP w energetyce

X SPŁYW SOLIDARNOŚCI SZLAKIEM JP II
Dzień Energetyka wysokość nagrody

Aktualizacja ZUZP

Stałe rubryki: Humor, Archiwum,
Okiem Jujki, Gorzów-Moje Miasto,
Złote myśli, Liczby miesiąca
Opinia prawna- praca w nadgodzinach
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
5.07.2016 GIP podjęła działania w Enea.

Kontrole Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w zakresie: -braku
porozumienia ze związkami zawodowymi przy przenoszeniu Pracowników do Enea Centrum, - zastraszania i wymuszania podpisywania
porozumień zmieniających,- umów o pracę niezgodnych z zapisami
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -nierejestrowanych nadgodzin , -przekraczaniem rocznych limitów nadgodzin wynikających
ze złej organizacji pracy,- zamiany umów o pracę umowami śmieciowymi,- braku porozumienia dotyczącego zatrudniania osób
przez agencje pracy tymczasowej, nie przyniosły spodziewanych
efektów w postaci likwidacji tych patologii.
Dlatego złożyliśmy skargę do Głównej Inspekcji Pracy (GIP) i
poprosiliśmy o pomoc Radę Ochrony Pracy działającą przy Sejmie RP.

dotychczasowych działań w grupach kapitałowych. Podsumowano
poziom dialogu społecznego w grupach kapitałowych, oraz działania restrukturyzacyjne, zdaniem Prezydium zmierzające do likwidacji tysięcy miejsc pracy w sektorze. Prezydium uważa, że pozorowany dialog jaki ma miejsce w grupach energetycznych prowadzi
do dalszego konfliktu, nie wprowadzając dobrych zmian o jakich
mówiono w kampanii wyborczej. Potrzebne jest podjęcie zdecydowanych działań naprawczych w sektorze, i zakończenie karnawału kadrowego w spółkach energetycznych skarbu państwa. Rewizja dotychczasowej polityki zarządczej, oraz likwidację obszarów
drenujących majątek grup kapitałowych, są właściwym kierunkiem optymalizacji kosztów w sektorze. Prezydium KSE NSZZ
„Solidarność” jest zaniepokojone i wzywa do merytorycznego dialogu społecznego, zaprzestania kontynuacji dotychczasowych działań
restrukturyzacyjnych, oraz odbudowę dobrych relacji przy tworzeniu
nowych rozwiązań w branży elektroenergetycznej. W czasie pobytu w
Warszawie członkowie Prezydium KSE pełnili straż przy grobie bł.
ks. Jerzego Popiełuszki -(zdjęcie poniżej).

7.07.2016 Enea Oświetlenie
przeniosła siedzibę do Szczecina

Siedziba spółki Enea Oświetlenie ( dawniej ENEOS) 7 lipca br.
została przeniesiona z Poznania do budynku szczecińskiego oddziału tej spółki. Zmiana nie rodzi żadnych negatywnych skutków dla
pracowników. Grupa Enea chce w ten sposób lepiej wykorzystać potencjał szczecińskiego ośrodka.
Działalność Enei Oświetlenie opiera się o dwa równorzędne oddziały
działające w Poznaniu i Szczecinie. Zmiana siedziby wiąże się głównie z formalnościami i z aktualizacją danych rejestrowych w KRS oraz
przeniesieniem z Poznania do Szczecina siedziby zarządu Enei Oświetlenie. Pozostałe działy firmy pozostaną w swoich obecnych lokalizacjach.
Mimo formalnych zmian, tak jak dotychczas, niezmiennie ważna pozostanie rola obu oddziałów spółki: poznańskiego i szczecińskiego.
Odzewem na nasze działania była wizyta w Gorzowie Wlkp. Inspek- To one na co dzień współpracują z samorządami, a także budują relatora GIP Roberta Pietrzaka. (w środku na zdjęciu powyżej) .
cje z Klientami. Chcemy wykorzystywać zdobyte doświadczenia
Pan Inspektor spotkał się z K. Gonerskim NSZZ Solidarność i Z.
i jeszcze lepiej wpisywać się w życie społeczności lokalnych, dla któMińczukiem –Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w
rych działamy. Przeniesienie oficjalnej siedziby, wzmacnia również
Gorzowie Wlkp. Odpowiedzieliśmy na szereg pytań oraz zapoznali- pozycję Szczecina w Grupie Enea - powiedział Mariusz Kądziołka,
śmy R. Pietrzaka z przypadkami łamania prawa pracy, jakie zaczęły
prezes Enei Oświetlenie ( na zdjęciu poniżej)
się za kadencji zarządu pod kierownictwem Macieja Owczarka, a
później stały się metodą działania następnych zarządów.

5-6.07.2016 Spotkanie Prezydium
KSE NSZZ Solidarność.
W Warszawie spotkali
się przedstawiciele Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ
„Solidarność” (KSE).
W trakcie pobytu na
Żoliborzu, odbyło się
robocze posiedzenie
Prezydium KSE NSZZ
„Solidarność”, które
omawiało dotychczasowe działania w Zespole Trójstronnym ds.
Branży Energetycznej, Komisji roboczej BHP przy ZTdsBE, oraz

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Krzysztofa Statuckiego i Tadeusza Dachowskiego. W nowej kadencji Rada funkcjonuje w dotychczasowym składzie: Mikołaj
Grupa Enea ma swoją główną centralę w Poznaniu. Część spółek ma
jednak swoje siedziby w innych regionach Polski.
Franzkowiak - przewodniczący, Radosław Galicki, Krzysztof
Przykładowo w Świerżach Górnych pod Kozienicami swoją siedzibę Statucki, Tadeusz Dachowski i Wojciech Wostal.
ma Enea Wytwarzanie, a w Puchaczowie niedaleko Łęcznej znajduje
się siedziba Lubelskiego Węgla Bogdanka. Sprzyja to budowie szerokich kompetencji na całym obszarze działania Enei oraz rozwojowi firmy.
Enea Oświetlenie specjalizuje się
w realizacji inwestycji oświetleniowych oraz w zarządzaniu oświetleniem drogowym. Należy
do największych krajowych firm
w branży. Spółka, której najważniejszym klientem są samorządy,
współpracuje z ponad 350 miastami i gminami z północnozachodniej Polski, na obszarze
obejmującym prawie 1/5
powierzchni kraju.
ENEOS - konkurencja…
(Ciąg dalszy ze strony 2)

Krok w dobrym kierunku, teraz czekamy na ulokowanie siedziby np. Enea Serwis w Gorzowie Wlkp.

8.07.2016 Andrzej Kojro
nowym prezesem Enea Operator

11.12.2015 nominacje na Sędziów Trybunału Stanu. Stoją od lewej:
Piotr Andrzejewski, Jerzy Wierchowicz, Andrzej Kojro, Witold Pahl.

7-8.07.2016 Rozmowy o konsolidacji i
gwarancjach pracowniczych.

Zgromadzenie Wspólników Enei Operator powołało zarząd nowej kadencji. Na jego czele od
11 lipca stoi Andrzej Kojro. W składzie zarządu pozostają: Marek Szymankiewicz, Wojciech Drożdż oraz Jakub Kamyk.

Z firmy odeszli dotychczasowy prezes Michał
Jarczyński, oraz wiceprezes
Dariusz Szymczak
(na zdjęciach po prawej)
Uczestnicy spotkania w Kozienicach

Andrzej Kojro rocznik 1963 jest prawnikiem, radcą prawnym i sędzią Trybunału
Stanu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i
Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w
Warszawie, od 1994 roku związany jest z
branżą energetyczną i obszarem dystrybucji energii. Pracował jako radca prawny w
RWE Stoen Operator, gdzie przez wiele lat
reprezentował firmę w sprawach sądowych.

W Kozienicach spotkali się przedstawiciele związków zawodowych
z Grupy Kapitałowej Enea. Głównym celem spotkania były przygotowania do rozmów z zarządem Enea S.A. dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa Pracowników w procesach restrukturyzacyjnych związanych z konsolidacją z Lubelskim Węglem Bogdanka a wynikających z nowej strategii zarządu Enea S.A.
Przyjęto projekt stanowiska Wspólnej Reprezentacji Związkowej
dotyczącego partycypacji w zarzadzaniu grupą Enea. Uzgodniono
też założenia do Umowy społecznej (PAKTU), który ma zostać podpisany na okoliczność konsolidacji GK Enea.

Na swoich stanowiskach pozostają :
Marek
Szymankiewicz
( po lewej)

wiceprezes ds. infrastruktury sieciowej.
Wojciech Drożdż wiceprezes ds.
ekonomiczo –
finansowych
(po prawej).
Jakub Kamyk - wiceprezes ds.
pracowniczych. ( po lewej)
Równocześnie Zgromadzenie powołało do
dalszej pracy w Radzie Nadzorczej Enei Operator dwóch przedstawicieli pracowników:

Podpisywanie uzgodnionych dokumentów

Najważniejsze dla wszystkich organizacji związkowych są gwarancje
zatrudnienia w skonsolidowanym podmiocie oraz utrzymanie i w
miarę możliwości ujednolicenie uprawnień Pracowniczych.
(Ciąg dalszy na stronie 4)

str. 4 Pod Napięciem 169 / 7 / 2016
(Ciąg dalszy ze strony 3)

8-10.07. 2016 Spływ Solidarności
„Szlakiem JP II”

Już po raz 10 zwolennicy aktywnego wypoczynku spotkali się w
Drawnie by uczestniczyć w spływie kajakowym Solidarności
szlakiem Jana Pawła II -Drawa 2016.
Pierwszego dnia tj. 8 lipca 2016 po przyjeździe i zakwaterowaniu w
namiotach uczestnicy spływu spotkali się przy ognisku by omówić
sprawy organizacyjne ,oraz skosztować specjałów przywiezionych
z domu oraz przygotowanych przez organizatorów spływu. Gry i
zabawy na świeżym powietrzu oraz „nocne Polaków rozmowy” wypełniły czas oczekiwania na „próbę sił”
9.07.2016 „Próba sił ”. Po śniadaniu udaliśmy się na pierwszy naj-

Ok. godz.16.00 zwycięsko dotarliśmy do Bogdanki. Autokarem udaliśmy się do Posterunku Energetycznego Drawno gdzie czekał na nas
obiad .Po krótkiej sjeście poobiedniej spotkaliśmy się przy ognisku.
Były: śpiewy, tańce, pasowanie na kajakarza, siatkówka, zawody
strzeleckie, można też było skorzystać z kąpieli. Zabawa
była przednia potrawy pyszne a noc bardzo krótka.

10.07.2016 „Lajtowo po Drawie”. Po śniadanku wyruszyliśmy na
drugi łatwiejszy odcinek spływy tj. Prostynia – Drawno -19 km.
Przez zachmurzone niebo coraz częściej przebijało się słońce, więc
można było skorzystać z kąpieli słonecznych i w pełni ocenić piękno
ujścia Starej Drawy, oraz miejsce gdzie obie odnogi łączą się ponownie w jedno koryto. Spływ zakończyliśmy przepływając obok
Góry Zamkowej na jezioro Dubie zwane również jeziorem Adamowo
w Drawnie.

trudniejszy etap spływu tj. na odcinek od Drawna do Bogdanki18km Drawą płynącą po terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa spływu prowadziła przez teren jednego z najdzikszych i
najpiękniejszych zakątków Europy . Widoki jakie można było podziwiać rekompensowały trudy spływu. Ponieważ umiejętności mamy
Wypoczęci i szczęśliwi udaliśmy się na teren PE Drawno na potrawy
coraz większe to i wywrotek było bardzo mało.
z grilla przygotowane przez organizatorów. Ciężko było się rozstać,
dlatego do wieczora dalej biesiadowaliśmy na terenie PE Drawno.

Krótki odpoczynek w Barnimiu oraz pyszna grochówka serwowana
przez organizatorów pozwoliła nam nabrać sił na dalszą walkę z
Drawą.

Uczestnikom spływu pozostały wspomnienia, zdjęcia oraz
nadzieja ,że za rok znów się spotkamy na XI Spływie
Solidarności.
Organizatorom tj. Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu
Dystrybucji Choszczno Damianowi, Alkowi, oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w organizację spływu wielkie słowa
podziękowania za jak zwykle wzorową organizację.
Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych spływów dostępnych jest na
naszej stronie: Menu-Aktualności.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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11.07.2016 Rocznica Zbrodni Wołyńskiej

Zbrodnia wołyńska nadal pozostaje białą plamą w polskiej pamięci
zbiorowej, prawie połowa Polaków nie ma podstawowej wiedzy na
jej temat. Dlatego przedstawiamy najważniejsze fakt dotyczące tego
ludobójstwa.
Zbrodnia Wołyńska – antypolska czystka etniczna przeprowadzona przez nacjonalistów ukraińskich, mająca charakter ludobójstwa. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie,
tarnopolskie i stanisławowskie – czyli Galicję Wschodnią, a nawet
część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od
zachodu) i Polesia (od północy). Czas trwania Zbrodni Wołyńskiej to
lata 1943–1945. Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej – Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz
jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej
określali mianem „akcji antypolskiej”.
Rzezią wołyńską bądź wołyńsko-galicyjską nazywamy systematyczne mordy dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej
ludności Wołynia i Galicji Wschodniej. Zaczęło się 73 lata temu, 9
lutego 1943 roku, we wsi Parośla, kiedy zwolennicy Stepana Bandery wymordowali ok. 150 Polaków.

Kulminacją tego ludobójstwa była krwawa niedziela 11.07.1943 r.
O świcie (godzina 3:00 nad ranem) oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom . Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę,
dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni.
Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemoż-

liwić ponowne osiedlenie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana. Na przykład akcję w pow. włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w rejonie Marysin Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary,
Litowież, Grzybowica. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we
wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano
miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich
Polaków.

Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 od polskiej wsi
Gurów, obejmując swoim zasięgiem: Gurów Wielki, Gurów Mały,
Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce – Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck,
Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Swojczów, Gucin i inne.
Za wydarzenie kończące rzeź wołyńską uważa się ofensywę UPA
na polskich wsiach, przeprowadzoną w maju 1945 roku. Łącznie w
latach 1943-1945 na obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej wymordowano ok. 100 tys. Polaków. Niektórzy badacze podają większą
liczbę ofiar - ok. 130 tys. zabitych. Miejsc kaźni ludności polskiej
było łącznie ok. 4 tys.

11.07.2016 W Tauronie
powołano Rzecznika
ds. Dialogu Społecznego
W Tauronie spotkały się strony dialogu społecznego. Gościem honorowym spotkania z
ramienia rządu był Stanisław Szwed, poseł na Sejm RP, Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podczas spotkania zarządu Taurona z Radą Społeczną powołana została do życia funkcja Rzecznika ds. Dialogu Społecznego. Stanowisko, które ma być na stałe umiejscowione w
strukturze organizacyjnej spółki objęła Barbara
Stefaniak-Gnyp ( na zdjęciu obok ), dotychczas
związana z NSZZ „Solidarność” w Tauronie
Dystrybucja. Do głównych zadań Rzecznika
Dialogu Społecznego będzie należało koordynowanie i prowadzenie działań w zakresie dialogu społecznego w Grupie oraz opracowanie
koncepcji budowania porozumienia pomiędzy
stronami dialogu.
Podczas spotkania parafowano również nową wersję Umowy o
współpracy w ramach dialogu społecznego w Grupie Tauron. Jak
podkreślają strony umowy, jej zawarcie jest zobowiązaniem do prowadzenia do aktywnego, otwartego dialogu, którego nadrzędnym
celem jest zadbanie o interesy pracowników Grupy Tauron.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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13.07.2016 Polska Fundacja Narodowa
Enea wśród czempionów

wnikliwie analizowane przez Zespół roboczy, a następnie zapisany
jest tekst finalny. Intencją proponowanych zmian jest powrót do standardów jakie funkcjonowały w branży energetycznej.

17 największych polskich przedsiębiorstw (wśród nich Enea) powołało Polską Fundację Narodową, której zadaniem będzie promocja
polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez
nie inwestycji w Polsce i zagranicą. Podczas uroczystości powołania
Fundacji Eneę reprezentował prezes Mirosław Kowalik.

Przy mikrofonie R. Rutkowski Przew. KSE NSZZ Solidarność

Na posiedzeniu Zespół omawiał również niebezpieczne zdarzenia, oraz wypadki jakie w ostatnich lata miały miejsce w
energetyce. Materiał do dyskusji przygotowała Państwowa
Inspekcja Pracy. Ustalono kolejny termin pracy Zespołu.

14.06.2016
Rozmowy
o wysokości
nagrody z okazji
Dnia Energetyka
Pierwszy z lewej prezes Mirosław Kowalik

Wśród celów organizacji jest współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także
organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych. Fundacja,
będąca platformą współpracy największych spółek skarbu państwa,
rozpocznie działalność w trzecim kwartale 2016 r. i da możliwość
realizacji nieosiągalnych wcześniej projektów na skalę Polski,
Europy i świata, gwarantując przy tym osiąganie silnych efektów
synergii. Dziesięciu spośród siedemnastu fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej zaliczanych jest do indeksu dwudziestu największych
spółek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a kolejne dwie
wchodzą w skład indeksu WIG40. Na liście przedsiębiorstw zakładających fundację znajdują się cztery grupy energetyczne dostarczające energię elektryczną do ponad 90 proc. polskich odbiorców: PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea, Energa, Tauron, a
także najwięksi producenci i sprzedawcy gazu oraz paliw w kraju,
czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKN Orlen oraz
Grupa Lotos. Wśród fundatorów znajdują się również czołowi dostawcy usług ubezpieczeniowych i finansowych, czyli PZU, PKO BP i
Giełda Papierów Wartościowych, jak również lider na rynku gier losowych – Totalizator Sportowy.
Działalność Polskiej Fundacji Narodowej obliczona jest na realizację
długookresowych celów, przy zachowaniu najwyższej efektywności i skuteczności. Jej działalność będzie jawna i transparentna, a władze fundacji zobowiązane będą do sporządzania corocznego sprawozdania finansowego.

13.07.2016 Posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

W siedzibie Enea S.A. na ul.
Góreckiej w Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego by uzgodnić wysokość nagrody na Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej Enea. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przewiduje,
że wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 25 % średniego wynagrodzenia zasadniczego z danej spółki. Intencją stron, które spotkały
się w Enea S.A. było ustalenie jednakowej wysokości nagrody w
GK Enea.
Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania odnośnie nagrody
na Dzień Energetyka oraz „karpiowego”. Wstępne uzgodnienia mają
być potwierdzone 21 lipca 2016.

Strony dialogu społecznego w Enea S.A. podczas negocjacji

Zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczące nagrody
na Dzień Energetyka.
Art. 30 ZUZP
Z okazji Dnia Energetyka pracownik otrzymuje nagrodę pieniężną z
zastrzeżeniem ust. 2.
Jeżeli w aktach osobowych pracownika jest zapis o zastosowaniu kary
porządkowej decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje pracodawca.
Kwota indywidualnej nagrody wynosi nie mniej niż 25% średniego
wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio w ENEA.

W Warszawie w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło
się kolejne posiedzenie Zespołu roboczego ds. BHP powołanego
przez Zespół Trójstronny ds. Branży Energetycznej. Rozpoczęto
prace nad nowelizacją rozporządzenia MG z dnia 28.03.2013r.,
dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych. Proponowane zmiany do rozporządzenia są

Wypłatę dokonuje się pracownikowi, który był zatrudniony na dzień 31
grudnia roku poprzedniego i zachowując ciągłość jest nadal w
zatrudnieniu na dzień 14 sierpnia roku bieżącego, w którym
dokonuje się wypłaty nagrody.
Nagrodę wypłaca się w jednakowej wysokości dla wszystkich
uprawnionych pracowników proporcjonalne do wymiaru etatu.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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21.07.2016 Uzgodniono wysokość nagrody na
Dzień Energetyka.

Po środku prezes Enea S.A. Mikołaj Frantzkowiak

W połowie kwietnia Enea i Bogdanka zakończyły pierwszą fazę
integracji. Jej elementem była zmiana statutu Bogdanki odnośnie jej
działania w interesie Enei.
Druga faza integracji będzie polegała na dostosowaniu statutu Bogdanki do standardu Enei, przyjęciu kodeksu grupy oraz przystąpieniu kopalni do przedsiębiorstwa. Efektem tych działań będzie
objęcie Bogdanki wspólnym dla całej grupy Enea ładem korporacyjnym.

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w celu ustalenia wysokości
nagrody na Dzień Energetyka w 2016 r.
Uzgodniono nagrodę w wysokości 1650 zł. (dla wszystkich spółek
27.07.2016 Prezydent
objętych ZUZP Enea).
podpisał ustawę o
Po stylu, atmosferze podczas negocjacji oraz efektach, widać pozywynagrodzeniach władz
tywną zmianę w dialogu społecznym w GK Enea.(oby tak dalej).
Tą drogą w imieniu zarządów GK Enea oraz osobiście prezesa M.
państwowych spółek
Frantzkowiaka składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich
Pensje menedżerów spółek z udziałem
Skarbu Państwa mają zależeć m.in. od
Pracowników za zaangażowanie oraz wytężoną pracę, która
sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji
skutkuje dobrymi wynikami GK Enea. Przyłączamy się do
celów inwestycyjnych - przewiduje podpitych podziękowań.
sana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o zasadach wynagrodzeń w pańWypłata nagrody na Dzień Energetyka nastąpi 10.08.2016 r.

21.07.2016 Rozmowy o aktualizacji ZUZP.
W Poznaniu spotkał się zespół roboczy, którego celem jest uaktualnienie ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY
DLA PRACOWNIKÓW ENEA S.A. ORAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH.(ZUZP)
Strona związkowa nawiązując do artykułu 57 ZUZP „Strony Układu, co najmniej raz na rok, obowiązane są wspólnie dokonać oceny
treści Układu i w przypadku stwierdzenia jednej ze stron potrzeby
jego aktualizacji lub zmian” wystąpiła o jego uaktualnienie.
Na pierwszym spotkaniu przedstawiciele NSZZ Solidarność zasygnalizowali potrzebę doprecyzowania zapisów dotyczących między
innymi: -nazewnictw spółek objętych układem, -trybu układowego, -zasad negocjowania przyrostu wynagrodzeń, -rocznego funduszu wynagrodzeń.

Przedstawiciele strony społecznej w zespole roboczym.

Strona związkowa podkreśliła potrzebę wydania tekstu jednolitego
ZUZP po zakończeniu prac zespołu.

25.07.2016 Drugi etap integracji
Bogdanki z Grupą Enea
Kopalnia Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) zostanie objęta ładem
korporacyjnym funkcjonującym w całej Grupie Enea.
Będzie wymagało to zmian w statucie LWB.

stwowych spółkach. W myśl ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń
osób kierujących niektórymi spółkami zmieni się podejście do zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i
komunalnych osób prawnych. Ustawa ustala proporcję pomiędzy potrzebą
zapewnienia elastycznego mechanizmu określania wynagrodzeń i zbliżania
go w maksymalnym stopniu do zasad obowiązujących na rynku, a potrzebą realizacji zasady sprawiedliwości społecznej.
Nowe prawo wprowadza widełki dla wynagrodzenia podstawowego członków
zarządu, które będzie zależało od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego do 10 osób) ma to być 1-3-krotność

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a spółki
małej (zatrudniającej od 11 do 50 osób), średniej (51-250 osób),
dużej (251-1250 osób), "dużej plus" (co najmniej 1251 osób, obrót
roczny netto wyższy niż 250 mln euro) odpowiednio: 2-4-krotność;
3-5-krotność; 4-8-krotność, 7-15-krotność.
Wynagrodzenie ma być podzielone na część stałą i zmienną. W myśl zapisów
ustawy "część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50 proc., a w największych spółkach 100 proc. wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym".
Ponadto ma ona zależeć od osiągniętych celów inwestycyjnych spółki. Według ustawy jest dziewięć takich celów: wzrost zysku netto; wzrost wielkości
produkcji czy sprzedaży; wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu
restrukturyzacji; osiągnięcie wskaźników, w szczególności rentowności,
płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji.
Ustawa zakłada ponadto, że "w wyjątkowych okolicznościach" część stała
wynagrodzenia będzie mogła być podniesiona. Wówczas jednak trzeba
będzie opublikować uzasadnienie tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dokument zakazuje prezesom spółek Skarbu Państwa czerpania dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek
zależnych, czyli w spółkach córkach i ich spółkach zależnych.
Ponadto, w myśl ustawy, maksymalny okres wypowiedzenia ma wynosić
trzy miesiące, prawo do odprawy ma przysługiwać dopiero po roku, a tzw.
zakaz konkurencji ma być wypłacany maksymalnie do 6 miesięcy.
Oszczędności wynikające z wejścia w życie ustawy, mają wynieść 60 mln zł
w skali roku.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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28.07.2016 Nie tylko o nowej
strukturze w Enea Serwis.

2.Nagroda świąteczna. Po krótkiej dyskusji postanowiono kontynuować rozmowy w tym temacie na następnym zebraniu.
3.Posiłki profilaktyczne. Uzgodniono koszt posiłków na sezon
2016/17 – 12,20 zł.

Z inicjatywy zarządu Enea Serwis (ES) doszło do spotkania ze stroną
społeczną. Głównym celem spotkania było przedstawienie nowej
struktury organizacyjnej spółki, która ma obowiązywać od sierpnia
2016 r. Prezes Sławomir Bielecki w krótkim wystąpieniu przedstawił
argumenty, które przemawiały za zmianą istniejącej struktury: lepsza
funkcjonalność w powiązana ze strukturą Enea Operatora, łatwiejsze rozliczanie poszczególnych Rejonów ES. Nowa struktura
jest przedmiotem wielu dyskusji w, których uczestniczyli również
przedstawiciele związków zawodowych. Osiągnięty kompromis nie
powoduje żadnych skutków społecznych. Nowa struktura będzie
podlegała okresowej ocenie, jeżeli coś będzie źle funkcjonowało
będą możliwe zmiany.
Nowy zarząd Enea Operatora

Uczestnicy rozmów w Enea Serwis

Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1. Uzgodniono wysokość nagrody na Dzień Energetyka ( 1650 zł –
wypłata 10.08.2016 r.)
2.Projekt ujednolicenia płac zasadniczych (wyrównanie dysproporcji płacowych w grupach zawodowych). Przedstawicieli związków zawodowych poproszono o wytypowanie swoich przedstawicieli
do zespołu, który zajmie się tą tematyką. Pierwsze spotkanie zespołu
planowane jest na koniec sierpnia 2016r.
3.Opieka medyczna pracowników ES w placówkach MSW. Zarząd
czeka na zakończenie prac zespołu, pracującego nad wyborem jednego
ubezpieczenia zdrowotnego dla całej GK Enea.
4. Wynagradzanie za pracę w godzinach nadliczbowych . Pismo z
27.06.2016 r. kierowane do związków zawiera zasady wynagradzania
za pracę w godzinach nadliczbowych niezgodne z zapisami ZUZP.
Pismo zostało przygotowane przez Enea Centrum. Zarząd przygotuje
sprostowanie w tym temacie.
5.Umowy śmieciowe w ES. Strona związkowa po raz kolejny podkreśliła potrzebę walki z tą patologią, oraz zaproponowała uhonorowanie osób tak zatrudnionych w dniu Święta Energetyków. Zarząd
podkreślił ,że w ostatnim czasie 8 osobom zamieniono umowy śmieciowe na umowy o pracę. Ok 20 osób jeszcze dalej pracuje na umowach śmieciowych.
6.Rozliczenie funduszu płac. Strona społeczna poprosiła o dostarczenie kwartalnego rozliczenia funduszu wynagrodzeń w rozbiciu na
poszczególne składniki płacowe. Rozliczenie takie jest godowe strona związkowa otrzyma je.
7. Telefony komórkowe. Nowe przepisy wymagają do lutego 2017 r.
zarejestrowania wszystkich telefonów na kartę. Nowy temat, zarząd
przeanalizuje go.

Strona związkowa przekazała też najpilniejsze problemy do załatwienia jakie stoją przed nowym zarządem:
1.Funkcjonowanie służb IT, HR, OK w Enea Centrum. Strona
związkowa bardzo negatywnie oceniła działanie tych służb w ramach Centrum Usług Wspólnych. Wydłużono wszystkie procedury,
wpływa to na nieefektywne wykorzystanie czasu pracy ( obsługa nie
działających systemów, szukanie osób odpowiedzialnych rozsianych
po całej GK Enea). Wpływa to również na złe postrzeganie Operatora
przez klientów. Związki zasugerowały powrót tych służb do
Operatora.
2.Podział kwoty uznaniowej do płacy zasadniczej ( 70 zł.) od września 2016r. Strona społeczna zaproponowała upoważnienie Dyrektorów Oddziałów do określenia szczegółowych zasad podziału tej kwoty
w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi w Oddziałach.
3.Polityka zatrudnieniowa. Dotychczasowa polityka polegająca na
nie odtwarzaniu etatów osób odchodzących na emeryturę doprowadziła powiększenia luki pokoleniowej i braków kadrowych w wielu
komórkach. Wskazana zmiana tej sytuacji.
4.Pomiary wykonywane przez firmy zewnętrzne. Kolejny przykład,
że outsourcing wpływa na pogorszenie świadczonych usług. Powoduje
to komplikacje w Operatorze i Enea Centrum.
5. Porozumienie z Sierakowa - projektowana zmiana granic PE
Nowy Tomyśl i PE Międzychód łamie to porozumienie. Można tą
sytuację zmienić podpisując aneks do w/w porozumienia.
Strony uzgodniły, że spotkania stron dialogu społecznego w Operatorze będą się odbywały nie rzadziej niż raz na kwartał w każdą
pierwszą środę rozpoczynającą nowy kwartał. Najbliższe planowe
spotkanie zaplanowano na 5.10.2016 r.

============================
PRZEGLĄD PRASY
============================
Sjesta w urzędach we Włoszech

W miejscowości Boscotrecase, niedaleko Neapolu, wybuchł skandal
gdy okazało się, że tamtejsi urzędnicy notorycznie uchylają się od
wykonywania jakichkolwiek obowiązków służbowych. Urzędnicy
wychodzili do domu zaraz po odbiciu karty godzinowej lub w ogóle
nie pojawiali się w pracy, dając swoje karty współpracownikom. Kamera
monitoringu w urzędzie zarejestrowała pracownika, który aby
29.07.2016 Z nowym zarządem
nie zostać rozpoznany założył karton na głowę i odbijał karty swoje i
o problemach w Operatorze
kolegów. Śledztwem objęto połowę pracowników urzędu. Nowo wyW Poznaniu doszło do spotkania strony związkowej z nowym zarząbrany burmistrz miejscowości, którego początek urzędowania zbiegł
dem Enea Operatora. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji nowego się w czasie z wejściem do urzędu prokuratorów przyznaje, że część
zarządu oraz przedstawienia się strony związkowej. Warte zacytowa- wydziałów jest całkowicie sparaliżowana, bo gabinety, w których
nia są creda życiowe jakimi kieruje się w swoim życiu nowy Prezes powinni pracować urzędnicy stoją puste. Ostatnio we Włoszech weEnea Operatora Andrzej Kojro: „ WARTO BYĆ UCZCIWYM
szły w życie nowe przepisy, których celem jest walka z plagą unikania
POLAKIEM”, „JEŚLI CHCESZ WYMAGAĆ OD INNYCH,
pracy w publicznych urzędach w całym kraju. Pracownik oskarżony o
WYMAGAJ OD SIEBIE”, „POLSKĘ NALEŻY KOCHAĆ,
takie przestępstwo musi zostać zwolniony do 30 dni. Wyrzucenie z
CHOCIAŻ NIE ZAWSZE JEST SPRAWIEDLIWA”, „TYM CO pracy grozi również przełożonym, którzy będą zbyt pobłażliwi dla
MASZ DZIEL SIĘ Z INNYMI, A BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWYM”. pracowników.
Tematyka zebrania:
————————————————————————————1.Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono wysokość nagrody,
oraz datę wypłaty-1650 zł -10.08.2016 r.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Zmartwiony asystent zwraca się do ordynatora:
– Panie doktorze, co wpisać w karcie naszego pacjenta jako przyczynę
zgonu?
– Najlepiej swoje imię i nazwisko.

Lata 70
70--te plaża nad Wartą

ZARZĄDY ENEA

Kowalski siedzi na kozetce u psychoanalityka.
– Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś mieszka.
-Dlaczego pan tak sądzi?
-Bo żona nosi tam jedzenie.
Żona do męża:
– Cholera! Piszą, że woda podrożała...
– O, i dobrze! Wreszcie i abstynentom się do dupy dobrali!

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
Zarząd Enea S.A. październik 2012

ZŁOTE MYŚLI

4 VIII 1987 Pogrzeb Edwarda Borowskiego

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-10.95zł. wartość akcji Enea 29.07.2016 r. godz.17,00

-4244, 58 zł wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w II kw. 2016 roku).

-38 437 239 osób tyle liczyła Ludność Polski w 2015 r. jest to
o 41 363 mniej niż rok wcześniej.

-8,8 % wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu 2016. Jest to
najlepszy wynik od października 2008 roku. Liczba bezrobotnych na koniec
czerwca wyniosła 1,39 mln osób. To o blisko 63 tys. osób mniej niż w maju.
-6,8 % odbiorców zdecydowało się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w maju 2016 r. To o ponad 25 % więcej niż miesiąc wcześniej, ale o
15 % mniej niż w analogicznym okresie roku 2015.
-12.993 GWh -zużycie energii elektrycznej w Polsce w czerwcu 2016
r. co oznacza, że wzrosło o 4,22 % w stosunku do 2015 r. W okresie styczeńczerwiec zużycie wyniosło 81.633 GWh, co oznacza wzrost o 2,15.%

-12.513 GWh energii elektrycznej wyprodukowano w
Polsce w czerwcu, tj. o 1,76 proc. więcej niż VI 2015. W okresie styczeńczerwiec wyprodukowano 79.706 GWh energii, o 0,22 proc. więcej niż w VI
2015r.
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