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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

XXIV edycja Turnieju Solidarności
Rozmowy w Operatorze i Serwisie

Obradowała KP Gorzów NSZZ „S”

Wycieczka do Chin

Rozmowy o WDS
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
2.09.2016 Projekt ustawy o
ograniczeniu handlu w niedziele
złożony w Sejmie.
Ponad 500 tys. Polaków poparło obywatelski
projekt ograniczenia handlu w niedziele.
2 września listy z podpisami przekazane zostały
Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu. Teraz projektem
ustawy musi zająć się Sejm. „Pracownicy handlu czekają, by ta ustawa weszła w życie jak najszybciej” – mówił Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności i przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podczas składania podpisów w Sejmie.
Przewodniczący handlowej Solidarności podkreślił, że zebranie tak
dużej liczby podpisów jest wielkim sukcesem wszystkich środowisk,
które zaangażowały się w tę inicjatywę. „Ta ustawa ma poparcie
społeczne. Polacy chętnie podpisywali się pod projektem, a jeszcze
chętniej robili to sami pracownicy handlu. Oni są przeciążeni pracą,
już nawet nie chcą dodatku za pracę w niedziele. Chcą ten dzień
spędzać z rodzinami” – powiedział Alfred Bujara.
Zaznaczył też, że ograniczenie handlu w niedziele nie będzie oznaczało zwolnień pracowników sieci handlowych, ponieważ niedobory kadrowe w tej branży sięgają ok. 20 proc. „ Brakuje pracowników w handlu. 8 lat kryzysu spowodowało, że pracodawcy zaniżyli
koszty osobowe. Dzisiaj jeden pracownik wykonuje czynności, które
wcześniej należały do obowiązków trzech osób” – dodał.
Zaprzeczył też informacjom jakoby ograniczenie handlu w niedziele
miało spowodować spadek obrotów sieci handlowych. W ocenie
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wzrosną one o ok. 5 proc.,
ponieważ ludzie będą robili zakupy na zapas.
Bujara przypomniał, że przedstawiciele partii rządzącej wielokrotnie
popierali ograniczenie handlu w niedziele. Marszałek Sejmu Marek
Kuchciński zapewnił, że uczyni wszystko, by Sejm zajął się obywatelskim projektem ustawy. Podczas rozmowy z przedstawicielami
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zapowiedział, że pierwsze czytanie projektu odbędzie się w Sejmie już w październiku.
2 września upłynął przewidziany przepisami termin na złożenie
projektu ustawy. By zajął się nim Sejm Komitet powinien zebrać
minimum 100 tys. podpisów. Inicjatorem obywatelskiego projektu
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest Krajowy Sekretariat
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. W skład komitetu obok Solidarności weszły inne związki zawodowe, organizacje
zrzeszające pracodawców z branży handlowej oraz stowarzyszenia i
organizacje społeczne, w tym m.in. Związek Rzemiosła Polskiego,
Akcja Katolicka, Polska Izba Paliw Płynnych i Polska Grupa Supermarketów.
W projekcie znalazły się liczne wyjątki dopuszczające handel w
niedziele. Ma on być możliwy m.in na stacjach benzynowych, w
piekarniach, sklepach usytuowanych na dworcach kolejowych i
lotniskach czy w kioskach z prasą. Otwarte w niedziele będą mogły być również małe, osiedlowe sklepy pod warunkiem, że sprzedaż będą prowadzili ich właściciele. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie siedmiu tzw. niedziel handlowych w ciągu roku. Sklepy
mają być czynne m.in. w niedziele poprzedzające Boże Narodzenie
oraz Wielkanoc oraz w okresach, w których organizowane są wyprzedaże.
Podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarności- Piotr Duda poinformował, że podpisy pod projektem ustawy będą zbierane
aż do momentu zatwierdzenia jej przez prezydenta.

3.09.2016 O puchar
NSZZ Solidarność
w piłce nożnej.
Już po raz XXIV zwolennicy aktywnego wypoczynku rywalizowali o puchar NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. w piłce nożnej. Na
tegoroczną edycję turnieju zgłosiło się 5 drużyn. Rozgrywki wraz z
festynem rodzinnym z okazji Dnia Energetyka po raz pierwszy odbywały się na terenie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego MARINA w
Gorzowie Wlkp. Pogoda dopisała, piłkarze szanowali się na boisku i

poza nim, a było to wskazane ze względu na różnice wiekowe sięgające nawet 50 lat.

Najważniejsza była dobra zabawa a nie końcowy wynik. Ze względów
kronikarskich podam jednak wyniki turnieju:
1 miejsce-Centrala Oddziału Dystrybucji II ( Franki)
2 miejsce Centrala Oddziału Dystrybucji I
3 miejsce Rejon Dystrybucji Gorzów (Sylwki)
4 miejsce Rejon Dystrybucji Dębno (Mietki)
5 miejsce Enea Serwis
Królem strzelców został strzelec 6 goli Victor
Narkun ( na zdjęciu po lewej) z drużyny Centrali
Oddziału Dystrybucji II ( jeszcze dwóch zawodników uzyskało ten sam wynik, o tytule zadecydowała końcowa klasyfikacja drużyny i wskazanie menagera czyli Franka N.)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy kondycji, hartu ducha i zapraszamy na jubileuszowy
XXV turniej za rok.

4.09.2016 „Energetyczna” Msza Święta

Jak co roku Katolickie Stowarzyszenie Energetyków„ NAZARET”
było inicjatorem uroczystej Mszy Świętej w intencji byłych i obecnych Pracowników energetyki. Tegoroczne modlitewne spotkanie
odbyło się w Parafia Św. Józefa w Gorzowie Wlkp. na ulicy
Brackiej. Liturgii przewodniczył ks. bp Adam
Dyczkowski ( na zdjęciu po prawej) w koncelebrze
z proboszczem tutejszej parafii Ojcem Piotrem
Daraszem OMI oraz Duszpasterzem Gorzowskich Energetyków ks. Jarosławem Zagozdą.
Msza Święta wpisała się w obchody Dnia Energetyka 2016 r. Czynnie uczestniczyli w niej byli i
obecni
Pracownicy energetyki,
delegacja Gorzowskiego
SEP-u oraz przedstawiciele
NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. ,
z pocztem sztandarowym
na czele.
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5.09.2016 Nowy członek RN Enea.
Na podstawie posiadanych uprawnień Ministra Energii wynikających
ze statutu spółki powołał 5 września nowego członka rady nadzorczej
Enei. Z dniem 5 września br. do składu rady nadzorczej Enei powołany został Paweł Skopiński.
Paweł Skopiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego
Wydziału Prawa i Administracji, który ukończył w 2003 roku. W
okresie od czerwca 2004 r .- kwietnia 2016 r. pracował w departamencie prawnym Ministerstwa Skarbu Państwa na stanowiskach referenta
prawnego, specjalisty i głównego specjalisty, a od stycznia 2010 r.
radcy prawnego. Od maja 2016 r do chwili obecnej jest radcą
prawnym w Ministerstwo Energii. Do zakresu jego obowiązków
należy między innymi świadczenie pomocy prawnej na rzecz Ministra
Energii, w szczególności w zakresie sporządzanie opinii prawnych,
projektów umów i uchwał oraz udzielanie konsultacji prawnych w
sprawach związanych z funkcjonowaniem spółek Skarbu Państwa
nadzorowanych przez Ministra Energii oraz przewodniczenie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniom spółek publicznych.
Po ostatniej zmianie RN Enei pracuje w składzie: Małgorzata Niezgoda (przewodnicząca), Piotr Kossak (wiceprzewodniczący), Rafał Szymański (sekretarz), Rafał Bargiel, Sławomir Brzeziński,
Wojciech Klimowicz, Tadeusz Mikłosz, Piotr Mirkowski, Paweł
Skopiński, Roman Stryjski.

Temat na następne zebranie.
-Powstanie Sekcja Młodych przy ZRG. Przeprowadzono wybory
władz sekcji, Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Młodych został
wybrany Paweł Kamrad, funkcja sekretarza została powierzona
Agacie Grzesiak, a funkcję skarbnika pełnić będzie Dariusz Rusin.

Sekcja Młodych ZR Gorzów NSZZ Solidarność

-Zaproszenie Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej na posiedzenie ZRG. Prezydium podejmie działania w
tym temacie.
-Ustalono następne posiedzenie ZRG- 25.10.2016 .

7.09.2016 Enea przystąpiła do TUW PZUW

Enea sfinalizowała rozmowy o przystąpieniu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW i pod6.09.2016 Obradował ZR Gorzów
pisała deklarację członkowską podczas Forum EkoNSZZ Solidarność.
nomicznego w Krynicy. Przystąpienie Enei do TUW
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie
PZUW wpisuje się we współpracę strategicznych spóZarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).
łek skarbu państwa. Było to jednym z tematów specjalnego panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez
PZU, w którym wzięli udział szefowie największych spółek skarbu
państwa, w tym: Tauronu, Enei, Węglokoksu, Banku Gospodarstwa Krajowego, Gaz-Systemu oraz PGE.
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych ma największy potencjał w ubezpieczaniu branży energetycznej. Wśród wielu korzyści, członkostwo w TUW zapewni
Enei m.in. pełną transparentność w zakresie składki - mówi Michał Krupiński, prezes PZU.
Podpisanie przez Eneę deklaracji członkowskiej odbyło się w obecności Dawida Jackiewicza, ministra skarbu państwa. Do TUW należą
już m. in. Polska Grupa Górnicza i Polska Grupa Energetyczna. Przystąpienie do towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jest dowodem
na konsekwentne wdrażanie projektów optymalizacyjnych. Mamy już
Członkowie Zarządu Regionu podczas obrad w Gorzowie Wlkp.
pozytywne doświadczenia w zawieraniu ubezpieczeń w TUW
Tematy poruszane podczas spotkania:
PZUW i wiemy, że współpraca ze sprawdzonym i doświadczonym
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRGpartnerem zapewni solidne podstawy do uzyskania realnych osz31.05.2016 r.
czędności i stworzenia elastycznego, dopasowanego do naszych
2.Obchody 36 rocznicy powstania związku. Omówiono imprezy
potrzeb programu ubezpieczeniowego - mówi Mikołaj Franzkojakie z tej okazji odbyły się w Gorzowie Wlkp.
wiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.
3.Ograniczenie handlu w niedzielę. Podsumowano akcję zbierania
W ramach TUW PZU został stworzony związek wzajemności członpodpisów pod inicjatywą ustawodawczą, podpisy będę nadal zbierane. kowskiej dedykowany dla Enei. Firma skorzysta z możliwości za4.Nagroda „FENIKSA” za 2015 r. Stosowną uchwałą przyznano to warcia umowy z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, którego
wyróżnienie Mariuszowi Kępiszakowi i Andrzejowi
stała się członkiem, co pozwoli uzyskać nie tylko korzystne warunGrontkowskiemu.
ki, ale również skrócić proces zawierania ubezpieczenia.
5.Pracodawca Przyjazny Pracownikom 2016 . Do 15.10.2016 moż- TUW PZUW ubezpiecza wyłącznie swoich członków na zasadzie
na zgłaszać pracodawców do tego zaszczytnego tytułu.
wzajemności. Członkowie TUW są jednocześnie jego właściciela6.Relacja z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - mi. Zakład ubezpieczeń podlega nadzorowi KNF, a gwarantem
29.06.2016 z Zielonej Góry.
kapitału jest PZU.
7.Relacja z ostatniego Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Soli8.09.2016 Projekt zmian regulaminu Organizadarność-24-25.08.2016 z Gdańska.
cyjnego Oddziałów Dystrybucji w EO.
8.Akcja letnia 2016. Podsumowano wypoczynek organizowany przez
związek.
W Poznaniu doszło do spotkania, którego celem było ustosunkowanie
się do uwag dotyczących Projektu
9.Zapowiedzi wydarzeń:
-26.09.2016 Akademia Gorzowska –debata emerytalna.
zmian Regulaminu Organizacyj-30.09-2.10.2016 Wyjazd integracyjny do Niechorza organizowany
nego Oddziałów Dystrybucji zgłoprzez KZ NSZZ Solidarność Stilon.( są wolne miejsca, można się
szonych przez Komisję Międzyzazgłaszać do ZRG).
kładową NSZZ Solidarność Enea.
Omówiono przebieg procesu opra-21-23.10.2016 Wyjazd integracyjny do Karpacza organizowany
prze ZRG. ( można się zgłaszać do ZRG).
cowania projektu. Podkreślono ,że
przedstawiony materiał został
10. Sprawy różne , wolne wnioski:
- Tragiczna sytuacja w byłych PGR-ach.
opracowany przy współudziale
-Sytuacja w oświacie w perspektywie zapowiedzianej reformy.
Bogumiła Strzelecka i Czesław Kolterman
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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4.Relacja z obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (Radom 23.06.2016 i Gdańsk 24.08.2016).
5.Porozumienie Zdroisk –świadczenie pieniężne dla osób, które nie
nabyły praw do akcji pracowniczych. Sprawa Sądowa w tym temacie nie doprowadziła do zawarcia ugody. Przedstawiono efekty prac
zespołu powołanego w celu polubownego załatwienia tego tematu.
Dwóch członków KP G zdecydowało się skierować sprawę na drogę
Sądową i dalszego dochodzenia swoich praw. Pomoc prawną zapewni
związek.
6.Ograniczenie handlu w niedzielę. Omówiono przebieg akcji związanej ze zbieraniem podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w tym
temacie.
7.Sprawy płacowe. Przedstawiono efekty uzgodnień dotyczących
Nagrody na Dzień Energetyka oraz „karpiowego”. Przyjęto preferowany przez związek sposób podziału kwoty uznaniowej w Enea Operator
( śr. 70 zł. do płacy zasadniczej od IX).
8.09.2016 Restrukturyzacja w Enea Serwis
8.Sytuacja w spółkach GK Enea:
Enea Serwis planuje zrezygnować z działalności polegającej na
administrowaniu i sprzątaniu obiektów. Praktycznie tą działalność -Enea Operator- omówiono korespondencję i przebieg rozmów dotyczących projektu zmian regulaminu organizacyjnego Oddziałów Dysprowadzono już tylko w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz. W potrybucji.
–przedstawiono problem wydawania poleceń przez osoby
stępowaniu przetargowym spółka nie jest w stanie kosztowo konkurować z innymi firmami prowadzącymi podobną działalność, dla- nieuprawnione dla pracowników Enea Operatora ( zlecanie analiz
dotyczących gospodarstwa samochodowego).-poruszono temat wytego planuje zaniechanie tej działalności. Z taką decyzją wiążą się
padków na naszych urządzeniach obcych wykonawców.
koszty społeczne dla 18 etatowych Pracowników dotychczas zaj- Enea Centrum-relacja ze spotkania z Prezesem Krzysztofem Kierzmujących się tą działalnością. Pracodawca w zależności od decyzji
kowskim jakie odbyło się w Gorzowie Wlkp. Wpłynęły kolejne syPracowników dopuszcza możliwość rozwiązania umowy o pracę z
przyczyn leżących po stronie pracodawcy w powiązaniu z wypłatą gnały o zatrudnieniu osób przez Agencje Pracy Tymczasowej. Omówiono przebieg kontroli Inspektorów Głównej Inspekcji Pracy.
odszkodowania, lub kontynuowania zatrudnienia w GK Enea.
-Enea Serwis. Relacja ze spotkań dotyczących uzgodnień zmian Regulaminu Organizacyjnego, załączników do ZUZP, oraz planów restrukturyzacji (likwidacja działalności polegającej na administrowaniu
i sprzątaniu obiektów) .
9.Trzem naszym Kolegom którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji
życiowej udzielono zapomóg losowych.
10.Po zakończeniu zebrania KPG doszło do otwartego spotkania z
Pracownikami Rejonu Dystrybucji Międzychód oraz Biura Obsługi Klienta Międzychód. Tematyka spotkanie pokrywała się z tematyką zebrania KP G.
(Ciąg dalszy ze strony 3)

przedstawicieli wszystkich Oddziałów Dystrybucji. Głównym celem proponowanych zmian jest poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI. Dyskutowano na temat sformułowania zawartego w projekcie
„koordynowanie zgłoszonych prac inwestycyjnych z pracami eksploatacyjnymi”. Strona społeczna podkreślała, że koordynacja kojarzy się z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych (IOBE) i proponowała zmianę nazewnictwa
na synchronizacja prac lub optymalizacja. Wskazała również konieczność zasilenia dodatkowymi etatami majątku sieciowego.
Strona pracodawcy podkreśliła ,że użyte sformułowanie
„koordynacja” jest właściwe i nie jest zarezerwowane tylko do
IOBE , oraz że nie ma konieczności przenoszenia etatów do majątku sieciowego, bowiem zadania opisane w projekcie zmian dotychczas nie występowały w komórkach ruchu sieci.

Strona pracodawcy w Enea Serwis

13.09.2016 PGE, Tauron,
Energa i Enea chcą
założyć spółkę do produkcji
samochodów
elektrycznych

Każdy Pracownik dostał czas do zastanowienia się jaką propozycję
wybrać. W rozmowach z Pracownikami będą uczestniczyć przedstawiciele związków zawodowych.
Ostatecznie sprawa okazała się nieaktualna, Operator podpisał
umowę na administrowanie i sprzątanie na kolejne pół roku.
PGE, Tauron, Energa i Enea złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji
9.09.2016 Obradowała
i Konsumentów wniosek o zgodę na utworzenie spółki Electro Mobility Poland, której celem ma być rozwój elektromobilności, w tym
KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów .
W Międzychodzie na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członko- produkcja samochodów elektrycznych.
Każda z czterech spółek ma objąć po 25 proc. kapitału akcyjnego
wie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
w nowym przedsiębiorstwie.
Wlkp. (KP G).

Członkowie KP Gorzów podczas obrad w Międzychodzie

Tematyka obrad:
1.Wysłuchano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania KP G
(Przyłęsko-8.06.2016)
2.Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji przyjęto 6 Pracowników.
3.Wysłuchano sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania
złożonego przez Przew. KPG.

"Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych,
technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce, a w szczególności budowa prototypu i uruchomienie masowej produkcji
osobowych samochodów elektrycznych w wybudowanym zakładzie produkcyjnym, z jak najszerszym udziałem krajowych kooperantów. Działalność spółki
ma stymulować powstanie i rozwój krajowego rynku pojazdów (samochodów)
elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom
konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść liczne
korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców"- napisano w komunikacie
na stronie UOKiK.
"Zakres planowanej działalności spółki przewiduje jak najszersze udostępnianie w drodze licencji stworzonych technologii krajowym przedsiębiorcom w
celu zapewnienia im wsparcia naukowo-technologicznego, a tym samym
możliwości konkurowania z przedsiębiorcami zagranicznymi na unijnym lub
światowym rynku pojazdów (samochodów) elektrycznych i rynkach powiązanych"- dodano.

22.09.2016 UOKiK: zgodził się na powołanie spółki, która ma pomóc w rozwoju branży pojazdów elektrycznych. Prezes UOKiK
wydał zgodę na utworzenie przez cztery największe polskie spółki
energetyczne wspólnego podmiotu, który ma przyczynić się do
rozwoju branży pojazdów elektrycznych w Polsce.
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13-21.09.2016 Pekin i Okolicewycieczka zagraniczna.

jeziora znajduje się jedyna w swoim rodzaju galeria-deptak, gdzie na
sklepieniu zadaszenia znajdują się setki tradycyjnych dzieł sztuki malarskiej). Na końcu panoramy zobaczyliśmy Marmurową Łódź, którą
wielkim kosztem kazała zbudować okrutna Cesarzowa Cixi, -

Pekin Grobowiec Cesarski

Pekin Zakazane Miasto

Podczas tegorocznej wycieczki mieliśmy okazję poznać inną kulturę i
zwyczaje, oraz zwiedzić Pekin stolicę najszybciej rozwijającego się
kraju- Chin. Podczas tygodniowego pobytu mieliśmy okazję zobaczyć
miedzy innymi: -Obiekty olimpijskie, -Wioskę Sanlinton" z nowoczesnym centrum handlowym, -Tradycyjny chiński bazar Hongqiao, -Świątynię Nieba (kompleks sakralnych budowli taoistycznych
w południowo-wschodniej części centralnego Pekinu, w Chinach.
Cały kompleks został wpisany w 1998 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO),- Zakazane Miasto (od XV wieku siedzibę kolejnych władców "Państwa Środka". Pałac był rezydencją 24 cesarzy z
dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest największym zespołem
pałacowym na świecie i znajduje się na liście światowego dziedzictwa
kultury UNESCO). Park Jingshan - ze słynnym "Wzgórzem Węglowym",- Plac Tiananmen (Niebiańskiego Spokoju) znany nam z
pamiętnych wydarzeń 4.06.1989 r.

Grobowce Cesarskie stanowiące miejsce spoczynku 13 spośród 16
cesarzy dynastii Ming. -Wielkią Czerwoną Bramę z rytualna drogą,
zwaną w chińskiej tradycji drogą duchów (shendao), oraz wejściem
na teren jednego z 13 grobowców.
-Badaling spacerowaliśmy po jednym z najlepiej zachowanych odcinków Chińskiego Muru (przyjmuje się, że Wielki Mur rozciągał się
od Shanhaiguan (nad zatoką Liaodong) do Jiayuguan w górach Nan
Shan na długości ok. 2400 km. ), -Park Ritan, gdzie mieszkańcy stolicy uprawiają poranne ćwiczenia Tai Chi, -Park Morza Północnego
(Beihai), w którym oprócz urzekającego jeziora znajduje się Biała
Pagoda i Ekran Dziewięciu Smoków. Mieliśmy też okazję popływania łodzią po znajdującym się w parku jeziorze, -Ulica Wangfujing jedna z głównych alei handlowych miasta - wizyta w warsztacie jedwabiu, -Targ żywności z degustacją lokalnych potraw, -Świątynię
Lamy (najbardziej znana w Pekinie świątynię lamaistyczną ze wspaniałym 26 metrowym posągiem Buddy Maitrei, Świątynię Konfucjusza poświęconą filozofowi, który
tysiące lat temu stworzył podstawy moralności chińskiej,Taoistyczną Świątynię Białego Obłoku, -Przemysłową
dzielnicę przerobioną na galerię sztuki nowoczesnej. Mieliśmy też okazję przejechać się
rikszami po najstarszych uliczkach miasta (dzialnica tzw.
hutongów).
Wizytowaliśmy lokalne domostwo, odwiedziliśmy tradycyjną
chińska
herbaciarnię
oraz

Wielki Mur Chiński

-Nowoczesny budynek Opery Narodowej, -Najstarszą ulicę miasta - skosztowaliśmy
Liulichang – (pełną antycznych sklepów z przedmiotami chińskiego tradycyjną kaczkę
rzemiosła ludowego oraz niedawno odrestaurowana uliczką Qian- po pekińsku.
men), -Zoo Pekińskie –z pawilonem pandy wielkiej, -Zakład rzemieślniczy wytwarzający biżuterię z pereł –( poznaliśmy procesu
hodowli pereł słodkowodnych, -Pałac Letni, założony przez cesarza
Qianlong w 1750 roku, -Kompleks pałacowy, zwany inaczej Riksiarze podczas
odpoczynku
"Ogrodami Naturalnej Harmonii" (urzekający rozmachem i przepychem. Od 1998 znajduje się na Liście UNESCO. Na terenie ogrodów znajduje się sztuczne jezioro Kunming oraz Wzgórze Długowieczności, nad którym górują zabudowania pałacu. Wzdłuż brzegu
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biznesowi przeprowadzą szczegółowe badanie due diligence, które
będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w transakcji, w tym
16.09.2016r. Rozmowy o
złożenia ewentualnej oferty wiążącej, po uzyskaniu wymaganych zgód
Wspólnej Działalności Socjalnej.
korporacyjnych" - napisano w komunikacie.
W Poznaniu na ul. Góreckiej odbyło się spotkanie strony społecznej Spółki nie podały wartości oferty. Bartłomiej Kubicki, analityk Societe Generale, szacuje, że może to być ok. 2 mld zł.
GK ENEA z zespołem koordynującym Sp. Enea Centrum (EC) ,
Grupa EDF w Polsce posiada blisko 10 proc. udziału w rynku enerktóra jest administratorem Wspólnej Działalności Socjalnej
(WDS) dla GK ENEA .
gii elektrycznej i 15 proc. w rynku ciepła sieciowego. Elektrownia
węglowa w Rybniku ma moc osiągalną 1780 MW.
EDF Polska zostało niedawno wpisane na listę spółek strategicznych. Minister energii tłumaczył w ubiegłym tygodniu,
że chce mieć w ten sposób prawo weta w sprawie wyboru
inwestora dla krajowych aktywów energetycznych.

17.09.2016 XVIII Bieg Solidarności
Uczestnicy spotkania w Poznaniu

W spotkaniu za pośrednictwem telekonferencji uczestniczyli również
przedstawiciele zarządu i strony społecznej Sp. Enea Wytwarzanie
(EW) .
Głównym tematem spotkania było podsumowanie każdego obszaru
funkcjonowania WDS za miniony okres 2016r oraz propozycje ,
które mogły by zafunkcjonować do końca tego roku. Na podstawie przygotowanej przez zespół prezentacji Pan Grzegorz Jeziorny
podsumował przede wszystkim dotychczasowe zmiany jakie zostały
wprowadzone od tego roku . Wprowadzenie obsługi świadczeń
socjalnych dla pracowników na platformie SAP ,co spowodowało
na początku pewne zamieszanie , ale na dzień dzisiejszy obsługa
pracowników w tej formie się sprawdza , oczywiście zdarzają się
jeszcze pewne błędy , ale z czasem i one zostaną wyeliminowane.
Zastąpienie rozpatrywania przez komisje socjalne imiennych list osób
uprawnionych listami zbiorczymi sum w przypadku świadczeń obligatoryjnych , co w pewnym stopniu skraca proces przyznawania i
wypłaty świadczeń. W tym momencie strona społeczna zaproponowała , by w okresie natężonego ruchu urlopowego ( m-c lipiec i sierpień) wypłaty za wczasy „pod gruszą” były realizowane nie tylko
w IV kw. tych miesięcy lecz też w II kw. Zespół przyjął do rozpatrzenia taką ewentualność. Podkreślając , że spotkanie w sprawie
WDS na 2017r. odbędzie się w październiku lub listopadzie . Zespół
dostrzegając pewną różnicę w funkcjonowaniu FŚS w sp. EW a WDS
pozostałych SP GK ENEA zaproponował , by w siedzibie Sp. w
Świerżach Górnych zorganizować mini giełdę turystyczną dla pracowników spółki. Z zamiarem poszerzenia i urozmaicenia pracownikom wypoczynku indywidualnego oraz oferty kolonijno-obozowej dla
dzieci . W odpowiedzi na tą propozycję strona społeczna tej spółki na
razie nie widzi takiej potrzeby . Na zakończenie spotkania strona społeczna poprosiła zespół o przekazanie całej prezentacji do poszczególnych organizacji związkowych.
Osoby zainteresowane tą tematyką mogą uzyskać szczegółowe informację w siedzibach swoich organizacji związkowych.

16.09.2016 PGE, Enea, Energa
i PGNiG Termika złożyły
wstępną ofertę zakupu
aktywów EDF
PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika złożyły wspólnie wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do
EDF w Polsce
EDF posiada w Polsce konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzące działalność usługową.
Aktywa te obejmują Elektrownię Rybnik, Elektrociepłownię w
Krakowie, Elektrociepłownię w Gdańsku, Elektrociepłownię w
Gdyni, Elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Toruniu, Elektrociepłownie i sieć ciepłowniczą w aglomeracji wrocławskiej, Elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Zielonej Górze (należące do
spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja oraz
jej spółki zależnej Elektrociepłownia Zielona Góra), inwestycję w
blok gazowy w Toruniu.
"W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu transakcji partnerzy

Około 250 zawodniczek i zawodników wystartowało w samo południe
17 września br. w 18 Biegu Solidarności. Trasa tegorocznego biegu
liczyła 3600 m, start i meta biegu usytuowane były na Starym Rynku,
przy Gorzowskiej Katedrze. Impreza zorganizowana została przez
Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ Solidarność, Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Gorzowie Wlkp.
Zwycięzcy biegu w kategorii kobiet:I miejsce - Malwina Dymek z
Chełsta, II miejsce - Anna Lasecka z Gorzowa Wlkp., III miejsce Agnieszka Sierżysko z Gorzowa Wlkp.
Zwycięzcy biegu w kategorii mężczyzn: I miejsce - Szymon Belgram z Międzyrzecza, II miejsce - Rafał Misjan ze Strzelec Kraj., III
miejsce - Tomasz Belgram z Międzyrzecza
Zwycięzcy biegu otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Wśród wszystkich uczestników 18 Biegu Solidarności rozlosowano ok. 100 nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów, z
których najcenniejsze to dwie wieże stereofoniczne marki Blaupunkt
oraz 40 calowy telewizor marki Philips.
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mechanizm wspierania inwestycji w wysoko sprawną energetykę konwencjonalną. Wynagradzane ma być również utrzymywanie dyspozy19.09.2016 Energa zawarła z Eneą i PGG
cyjności, które ma wpłynąć na bezpieczeństwo systemu elektroenergeporozumienia w/s realizacji Ostrołęki C
tycznego. Wg planów ministerstwa projekt ustawy w tej sprawie
Energa i Enea zamierzają współpracować przy przygotowaniu,
miałby być gotowy jeszcze w tym roku, tak aby nowe rozwiązania
realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 zaczęły obowiązywać od 2017 r.
MW w Elektrowni Ostrołęka. Prezesi Zarządów obu spółek podpisa25.09.2016 Stal Gorzów
li list intencyjny w tej sprawie. W celu optymalizacji kosztów eksploamistrzem
najsilniejszej ligi świata.
tacyjnych elektrowni Energa podpisała także list intencyjny z Polską
Żużlowcy
Stali
Gorzów
Wlkp. po raz dziewiąty w historii zdobyli
Grupą Górniczą dotyczący długoterminowych dostaw węgla kamiendrużynowe mistrzostwo Polski. W niedzielę pokonali na własnym
nego.
torze Get Well Toruń 51:39 w rewanżowym meczu finałowym.
Przed tygodniem w Toruniu gorzowianie przegrali 41:49.

Intencją Energi i Enei jest wspólne wypracowanie efektywnego
modelu biznesowego, weryfikacja dokumentacji projektowej oraz
optymalizacja parametrów technicznych i ekonomicznych Ostrołęki C. Współpraca obejmie także przygotowanie przetargu i wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji.
Energa i Enea są zgodne, że realizacja projektu Ostrołęka C wpłynie
korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie spełniała
najwyższe standardy środowiskowe oraz zapewni kolejne stabilne
wysokosprawne i niskoemisyjne źródło energii w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym.
- Od dłuższego czasu analizujemy możliwości zaangażowania się w
projekty o określonym potencjalne w perspektywie średnio i długoterminowej, które służyłyby dalszemu zrównoważonemu rozwojowi
aktywów wytwórczo - wydobywczych w GK Enea. Należy do nich
projekt budowy wysokosprawnego bloku energetycznego Ostrołęka
C, który wpisuje się w ważny proces modernizacji polskiej energetyki
z wykorzystaniem jako paliwa polskiego węgla. Przy projekcie Ostrołęka C będziemy mogli skorzystać z naszego doświadczenia zdobytego
podczas budowy nowego bloku 1075 MW w Elektrowni Kozienice.
Nasze zaangażowanie na tym etapie i podpisanie listu intencyjnego
pozwoli na wypracowanie najlepszego dla wszystkich partnerów modelu biznesowego inwestycji - przekazuje Mirosław Kowalik, prezes
Enei SA.
Energa i Enea przewidują, że budowa Elektrowni Ostrołęka C potrwa
około 60 miesięcy, a nakłady na realizację tej inwestycji wyniosą
około 5,5-6 mln zł/MW. Obie spółki zakładają, że ustalone w ślad za
podpisaniem listu intencyjnego zasady współpracy powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 roku, z
celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 roku.
Spółka celowa, powołana do budowy bloku elektrowni Ostrołęka C,
posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne
umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu. Obecnie trwają analizy ekonomiczne zmierzające do wypracowania efektywnego modelu
biznesowego i finansowania tej inwestycji. Głównym założeniem
projektu jest jego realizacja jako rentownej inwestycji, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy.
Aktualne uwarunkowania rynkowe sprawiają, że dla zapewnienia
odpowiedniej opłacalności projektu oczekiwane będzie wypracowanie
dodatkowych mechanizmów wsparcia dla działań inwestycyjnych w
zakresie budowy nowych źródeł wytwórczych.
Ministerstwo Energii wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom i 4 lipca
2016 roku przedstawiło szczegółową koncepcję rynku mocy do
dalszych konsultacji społecznych. Rynek mocy ma stworzyć

O zwycięstwie Stali po raz kolejny zadecydował bardziej wyrównany
skład. Jak w całym sezonie gorzowian poprowadził do zwycięstwa
Bartosz Zmarzlik. Niezwykle ważne punkty zdobył dla gospodarzy
Jepsen Jansen. Siła Get Well po raz kolejny opierała się w trójce jej
zagranicznych liderów. To jednak nie wystarczyło do sukcesu na torze
w Gorzowie. W tym sezonie Stal Gorzów była najrówniej jeżdżącym
zespołem w ekstralidze. Wygrała fazę zasadniczą rozgrywek, a w
półfinale bez problemów poradziła sobie z Betardem Spartą Wrocław.
Gorzowski klub dołożył do swojego bogatego dorobku dziewiąty
złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Ostatni raz Stal była
najlepszym zespołem ekstraligi w 2014 roku, po 31-letniej przerwie. W kolekcji ma także 12 srebrnych i cztery brązowe medale. W
klasyfikacji medalowej ustępuje jedynie Unii Leszno (14 złotych
medali DMP) i drużynie ROW-u Rybnik (12).
Stal Gorzów - 51
9. Niels Kristian Iversen - 8+1 (2,3,2*,0,1)
10. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (1,2*,3,3,0)
11. Przemysław Pawlicki - 3 (2,1,0,-,-)
12. Matej Zagar - 4 (0,2,1,1)
13. Krzysztof Kasprzak - 11+2 (1*,2,3,2*,3)
14. Adrian Cyfer - 4+2 (2*,1*,1)
15. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,2,1,3,3)
Get Well Toruń - 39
1. Greg Hancock - 10 (3,3,0,2,2)
2. Kacper Gomólski - 2 (w,w,2,0,-)
3. Chris Holder - 12+1 (3,3,1,1,2*,2)
4. Adrian Miedziński - 1 (1,0,-,-)
5. Martin Vaculik - 10+2 (3,1,0,2*,3,1*)
6. Paweł Przedpełski - 4 (1,0,3,0,0)
7. Igor Kopeć-Sobczyński - 0 (0,0,-)

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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27.09.2016 Kwartalne spotkanie w
Enea Centrum.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum
(EC). Strona pracodawcy reprezentowana było przez: Prezesa Zarządu Krzysztofa Kierzkowskiego, v-ce Prezesa ds. Obsługi Klienta
Łukasza Pawłowskiego, Dyrektor HR Annę Kowalik oraz Doradcę Zarządu Enea S.A. Bogdana Klepasa.

B. Klepas, Ł. Pawłowski, A. Kowalik, K. Kierzkowski

Tematyka spotkania:
1. Sytuacja w Biurach Obsługi Klienta (BOK).
Przedstawiono działania naprawcze jakie zostały wykonane w celu
poprawy sytuacji w BOK-ach: -uruchomiono platformę wymiany
informacji,-poprawiono funkcjonalności systemów obsługi klienta
(OK), -zoptymalizowano procesy i systemy (OK),-wprowadzono centralne raportowanie, -wprowadzono system motywacyjny dla konsultantów, -wprowadzono nowy standard przygotowania harmonogramów pracy BOK.
Przedstawiono dalsze planowane działania: -nowa platforma Contact Center, -zwiększenie wskaźników FCR ( załatwienie sprawy podczas pierwszego kontaktu z klientem),-wdrożenie bezpiecznego archiwum elektronicznego, -wprowadzenie importu danych pomiędzy programami, -optymalizacja procesów obsługowych, -rozwój kanału elektronicznego OK.
2.Sytuacja w pionie HR ( kadry i płace).
Przedstawiono plany objęcia opieką medyczną połączoną z medycyną pracy pracowników GK Enea ( z wyłączeniem Enea Wytwarzanie).Umowy śmieciowe. W EC przez Agencje Pośrednictwa Pracy
(APT) zatrudnionych jest jeszcze ponad 400 osób. Powołano zespół,
który pracuje nad systemowymi działaniami w tej materii. Projekt
porozumienia wynikającego z przepisów prawa pracy, dotyczącego
zatrudniania przez APT zostanie przesłany związkom. Poinformowano stronę społeczną o wprowadzaniu nowego projektu
„Optymalizacja procesów HR”-nowe spojrzenie na realizację zadań
tego pionu. Temat nowego projektu wywołał burzliwą dyskusję. Strona związkowa nie zgadza się z takim sposobem działania, rodem z
poprzedniego zarządu (informowanie zamiast konsultowania). Podobno proponowane zmiany nie pociągną za sobą żadnych skutków
społecznych. Informacja na piśmie w tym temacie zostanie przedstawiona stronie związkowej.

cy spółki mogą startować w rekrutacjach wewnętrznych w GK. –Call
Center (CC)- jakość obsługi klienta pozostawia wiele do życzenianegatywny wizerunek Enea. Duża rotacja osób pracujących w CC
miała wpływ na taką sytuację.- Podwyżki płac zasadniczych (cześć
uznaniowa) –większość Pracowników twierdzi, że nie dostała części
uznaniowej, kto ją dostał ? O podwyżkach pracownicy dowiadują się
w dniu wypłaty z odcinka. Przełożeni nie mają cywilnej odwagi poinformować podległych Pracowników o sposobie rozdysponowania
kwot uznaniowych. NSZZ Solidarność wystąpił o rozliczenie tej
podwyżki. (grupy osób z podziałem na otrzymane kwoty wraz z
terytorialną podległością). Zarząd ma inne informacje w tej materii.
Otrzymamy zestawienie o, które wystąpiliśmy.-System pracy BOK
generuje nadgodziny. Pracują nad zmianą tej sytuacji. –Wysokość
premii świątecznej. Temat na następne spotkanie. -Umowy o pracę
niezgodne z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego. Sukcesywnie trwa wymiana umów. Pracy -Pisemne uwagi Pracowników
BOK Szczecin zgłoszone na spotkaniu w Sierakowie. Tylko niewielka część tych uwag jest nieaktualna w dniu dzisiejszym. Okres
jednego kwartału był zbyt krótki by naprawić wszystkie błędy. Będą
one sukcesywnie naprawiane. -Platforma wymiany informacji nie
działa tak jak powinna. Koordynatorzy nie wiedzą o uwagach podległych im Pracowników. Stronę związkową poproszono o pomoc w
poprawie kultury organizacyjnej Spółki.

30.09.2016 Poszerzono Zarząd Enea Operatora
Zarząd Enei Operator zostanie poszerzony o stanowisko Wiceprezesa ds. Innowacji i Logistyki. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zdecydowało, że nową funkcję obejmie Wojciech
Drożdż, dotychczasowy Wiceprezes Enei Operator ds. Ekonomiczno-Finansowych. Z kolei na stanowisko Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
powołało Sławomira Mirkowskiego. Zmiany wejdą w życie 10 października 2016 roku.
Wojciech Drożdż, Wiceprezes ds. Innowacji i
Logistyki, to profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu
bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce
międzynarodowej. Jest związany z Grupą Enea,
przed objęciem funkcji w Enei Operator był doradcą zarządu Enei
Trading.
Sławomir Mirkowski, Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych, jest menadżerem z ponad 21
-letnim doświadczeniem zawodowym. Przez lata
swojej kariery zajmował się zarządzaniem finansowym, controllingiem oraz operacjami. Sławomir
Mirkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz
biegłym rewidentem i posiada dyplom controllera.
Ostatnio był prezesem spółki Omni3d. Pracował
m.in. dla takich firm jak BP Gas Poland, Grant Thornton Polska i
Bank BPH. Był także członkiem Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów.

Przedstawiciele strony związkowej

3.Sprawy różne –pytania strony społecznej:
-Zaświadczenia dla elektromonterów o odbytych szkoleniach. EC
jest tylko administratorem tych szkoleń i nie jest uprawniona do wydawania takich zaświadczeń. – Rekrutacje wewnętrzne w GK Eneadyskryminacja Pracowników EC. Nie ma dyskryminacji Pracowni-

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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PRAWO PRACY
Od 1.09.2016 zaczynają obowiązywać przepisy, które wprowadzają obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy.
Obowiązujące dotychczas przepisy pozwalały pracodawcy na dopełnienie formalności związanych z umową do końca pierwszego
dnia pracy. Pozwalało to na ich odwlekanie, a w przypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero
pierwszy dzień, a ustawowy termin jeszcze nie minął.
W ocenie PIP tzw. "syndrom pierwszej dniówki" to najczęściej
nieprawdziwa informacja, służąca pracodawcom do nielegalnego
zatrudniania.
Od 1 września pracodawca będzie zobowiązany do przedstawienia
umowy na piśmie albo pisemnego potwierdzenia jej warunków
jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Za brak pisemnego potwierdzenia warunków umowy przed dopuszczeniem
pracownika do pracy będzie mogła być wymierzona grzywna dla
pracodawcy.
Resort rodziny i pracy podkreśla, że nowelizacja nie wyeliminuje
całkowicie szarej strefy w zatrudnieniu, ale sprawi, iż powinna się
ona zmniejszyć.
=================================================

PRZEGLĄD PRASY
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej
W czerwcu 2016 roku doszło do ponad 5,8 tys. zmian sprzedawcy
energii elektrycznej wynika z najnowszego monitoringu URE. Przypominamy, że w maju odnotowano prawie 6,8 tys. zmian sprzedawcy, a
czerwcu ubiegłego roku prawie 9,3 tys.
W grupie odbiorców biznesowych i instytucjonalnych (grupa taryfowa
A,B,C) w czerwcu 2016 r. odnotowano 549 zmian sprzedawcy energii
elektrycznej, podczas gdy miesiąc wcześniej tych zmian było dużo
mniej, bo tylko w 278. Natomiast w grupie taryfowej G w czerwcu
2016 r. doszło do 5 252 zmian sprzedawcy, wobec 6 547 zmian miesiąc wcześniej.
Porównując liczbę zmian sprzedawcy energii elektrycznej w czerwcu
2016 roku z analogicznym okresem roku ubiegłego widać zdecydowany spadek, szczególnie w grupie taryfowej A,B,C,w której odnotowano w czerwcu 2015 r. 2 427 zmian. Wśród odbiorców indywidualnych
w czerwcu ubiegłego roku odnotowano 6 906 zmian (ok. 31 proc.
więcej niż czerwcu br.).
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec
czerwca 2016 r. wyniosła 170 107, a więc zwiększyła się od końca
grudnia ubiegłego roku 2015 r. o 11 511 co stanowi wzrost o 7,3. Rok
wcześniej w tym okresie odnotowano 21 382 zmian i wzrost na poziomie 17,4 proc.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg
stanu na koniec czerwca 2016 r., wyniosła 427 214, co oznacza przyrost od początku roku o 35 863, czyli o 9,2 proc. W ubiegłym roku, w
pierwszym półroczu odnotowano 56 019 zmian sprzedawcy wśród
odbiorców indywidualnych, co stanowiło wzrost o 19,5 proc.
Według danych URE 596 361 odbiorców, którzy zdecydowali się na
zmianę sprzedawcy zużyło w pierwszym półroczy 2016 roku 34,6
TWh energii elektrycznej. Rok wcześniej, na koniec czerwca 2015
roku, 487 571 odbiorców korzystających z zasady TPA zużyło prawie
31,6 TWh energii elektrycznej.

Przeciętna płaca 1640 zł. a nie 4000 zł.
Przeciętna płaca to zaledwie 1640 zł na rękę, a nie żadne 4 tys.! GUS
ujawnił dane na temat zarobków w małych firmach (robi to raz na rok)
wpis z dnia 29/02/2016
Zgodnie z oficjalnymi komunikatami GUS można odnieść wrażenie,
iż w Polsce, co do zasady, całkiem przyzwoicie się zarabia. Przeciętnie to nieco ponad 4000 zł brutto, czyli około 2800 zł na rękę. Problem w tym, że publikowane co miesiąc statystyki GUS nie uwzględ-

niają tzw. małych firm (zatrudniających do 9 osób), a tam przeciętne wynagrodzenie wynosi zaledwie 2257 zł brutto, czyli na rękę
nie przekracza 1640 zł!
Według raportu nt. małych firm publikowanego raz na rok przez Główny Urząd
Statystyczny (GUS) - w Polsce działa 1 mln 826 tys. mikroprzedsiębiorstw,
czyli firm zatrudniających do 9 osób. Jednak większość takich podmiotów to 1osobowe działalności gospodarcze (aż 1 mln 289 tys. firm). Jedynie 537 tys.
mikroprzedsiębiorców kogoś zatrudnia. Niestety, uzyskiwane przez zatrudnionych w takich firmach przeciętne wynagrodzenie stoi na bardzo niskim poziomie. Zdaniem GUS wynosi ono zaledwie 2257 zł brutto, czyli na rękę nie przekracza 1640 zł! Jest zatem niemal dwukrotnie niższe niż wynosi przeciętne
wynagrodzenie wyliczane przez GUS i publikowane co miesiąc dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 pracowników (w styczniu wynosiło 4101,36
zł brutto).
Z drugiej strony - tak niskie wynagrodzenia wśród zatrudnionych u mikroprzedsiębiorców nie powinny nas jednak dziwić. Właściciel takiej firmy ma do
opłacenia "na dzień dobry" spore koszty związane z ubezpieczeniem społeczno
-emerytalnym swojego pracownika (razem ponad 1100 zł). Jeśli do tego doliczmy koszty obsługi księgowo-podatkowej, prawnej i administracyjnej związane
z dość zagmatwanym prawem oraz zaliczkę na podatek dochodowy PIT, to
ciężko jest wysupłać dodatkowe pieniądze na to, aby średnie wynagrodzenie
1640 zł na rękę było jednak nieco większe. Wysokie obciążenia fiskalnozusowskie dla mikroprzedsiębiorców powodują również ryzyko wypłacania
drugiej pensji "pod stołem". Pracodawca często dogaduje się z pracownikiem,
że ten ostatni oficjalnie będzie otrzymywał na konto pensję minimalną, ale
dodatkowo pod stołem pracodawca wypłaci mu nieopodatkowany i nieoskładkowany kolejny 1000 zł w gotówce. I tak to właśnie wygląda, gdy wysokość
podatków i obowiązkowych obciążeń jest nieadekwatna do osiąganych dochodów.
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Powojenna kawiarnia Wenecja (komu to przeszkadzało?)

Jak młody góral pyta ojca o pożyczenie volkswagena?– Das Auto?
***
Spięcie na drodze. Wkurzony facet: – Kobieto, robiłaś kiedyś prawo
jazdy?! – Więcej razy od ciebie, debilu!
***
Halo, infolinia medyczna? Proszę mi powiedzieć, gdzie kupię
viagrę dla kobiet?– Proszę pana, w dowolnym sklepie jubilerskim.
***

ZARZĄDY ENEA

ARCHIWUM CZESŁAWA M.
Zarząd Enea S.A. styczeń 2016

ZŁOTE MYŚLI

13.09.1981 Odsłonięcie pomnika Solidarności w EC Gorzów.

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-8,51 zł. wartość akcji Enea 30.09.2016 r. godz.17.00
-8,5 % wyniosło bezrobocie w sierpniu 2016 r.
-41 %wynosi bezrobocie wśród absolwentów szkół zawodowych,
mimo że na rynku pracy brakuje fachowców. Główną przyczyną takiej
sytuacji jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb
rynku pracy i złe warunki do nauki zawodu w szkołach tego typu.
-1963 godziny spędził w pracy statystyczny Polak w ubiegłym
roku. Dla porównania nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy przepracowali 1371 godzin, czyli 74 ośmiogodzinne dniówki mniej od nas.
Statystyczny Francuz pracował krócej od przeciętnego Polaka o
481 godzin, a Holender spędził w pracy 554 godziny mniej.
-61 % Polaków popiera projekt Solidarności dotyczący ograniczenia handlu w niedziele wynika z badania CBOS.
-5,8 tys. odbiorców zmieniło dostawcę energii elektrycznej w VI
2016 r. W maju odnotowano prawie 6,8 tys. zmian sprzedawcy, a
czerwcu ubiegłego roku prawie 9,3 tys.
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