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3.04.2017 Blok w Kozienicach
Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
gotowy w 95 procentach
2.04.2016 Dwunasta rocznica śmierci JP II.

Budowa bloku w Elektrowni Kozienice jest zaawansowana w 95
procentach - poinformował podczas konferencji wynikowej Wiesław
Piosik - wiceprezes Enei ds. korporacyjnych. Jak zapowiedział, w
grudniu blok ma być gotowy do eksploatacji w Krajowym
Systemie Elektroenergetycznym.

2 kwietnia 2005 o godz.21.37 przestało bić serce Jana Pawła II
Papieża Polaka. Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , bo głęboko wierzył w człowieka. Własnym życiem
najlepiej pokazał , ile może zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia swego posłannictwa.

Jak powiedział wiceprezes Piosik, na chwilę obecną na budowie nowego bloku w Elektrowni Kozienice zaawansowanie prac osiągnęło
poziom 95 proc. Zakończono już między innymi wszystkie montaże
mechaniczne. Z danych przedstawionych przez spółkę w prezentacji
wynika, że w ubiegłym roku zostały zrealizowane prace montażowe
przy konstrukcji głównej kotłowni, zakończono też montaż kotłów
rozruchowych oraz układu ciśnieniowego. Przeprowadzono również
próbę wodną kotła, a także zmontowano konstrukcję wsporczą
elektrofiltra i wykonano konstrukcję żelbetową magazynu gipsu.
W 2016 roku zrealizowano również prace przy montażu zwałowarkoładowarek oraz młynów węglowych. Podczas konferencji wiceprezes
Piosik zapowiedział, że na czerwiec planowana jest pierwsza synchronizacja bloku, która ma umożliwić odbiory i próby. Natomiast w listopadzie i grudniu przewidziana jest praca bloku w
ciągłym cyklu 720 godzin przed planowanym na 19 grudnia terminem zakończenia inwestycji.

3.04.2017 Dywidenda za 2016 ?
Dokapitalizowanie PGG
Zarząd Enei rekomenduje wypłatę 110,36 mln zł dywidendy za
2016 rok, co jest pozytywną niespodzianką - uważają analitycy.
Wskazują jednak, że kurs akcji może być pod presją z powodu zapowiedzianego zaangażowania spółki w Polską Grupę Górniczą w
kwocie 300 mln zł.
Enea podała, że jej rada nadzorcza wyraziła zgodę na przystąpienie
spółki do Polskiej Grupy Górniczej i objęcie nowych udziałów w
kapitale PGG o wartości nominalnej 300 mln zł w zamian za
wkład pieniężny w kwocie 300 mln zł.
Zarząd Enei zarekomendował wypłatę 110,36 mln zł dywidendy za
Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku. Po śmier- 2016 rok. Spółka podała w raporcie
ci Papieża Polaka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy śmiercią rocznym, że spodziewa się w 2017
a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno niespotykaną jedność roku pogorszenia perspektyw w stow bólu po śmierci Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma względa- sunku do 2016 roku w obszarach
mi przypominał czasy sierpnia 1980 r.
energetyki konwencjonalnej, OZE i
Czy dzisiejsza Polska pamięta o naukach JP II? dystrybucji. Neutralnie ocenia perspektywy dla obszaru wydobycie i obrót.
W 2016 r. Enea nie wypłaciła dywidendy za 2015 r.

20.04.2017r. Rada nadzorcza Enei zaopiniowała
wniosek zarządu w sprawie dywidendy
Rada Nadzorcza Enei pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki dot. wysokości dywidendy.
30 marca zarząd Enei podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto
spółki za rok obrotowy 2016, w tym rekomendacji Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w kwocie
110.360.644,50 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 r.
Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dot. dywidendy. Rada zarekomendowała
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w
sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie wnioskowanej przez zarząd, co stanowi 0,25 zł zysku na jedną akcję. W pozostałej części zysk netto ma zostać przeznaczony na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

5.04.2017 Porozumienie płacowe
w Enea Logistyka.
W Poznaniu w siedzibie Spółki spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logistyka (EL) . W rozmowach na zasadzie telekonferencji
uczestniczyli przedstawiciele filii w Kozienicach.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność podczas negocjacji w Enea Centrum

Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Negocjacje płacowe. Strona pracodawcy przyszła na spotkanie z
jedną propozycją bazującą na tabeli płac zasadniczych z 2012 r.
Podobnie jak w Enea S.A. propozycja ta oparta była na podwyżkach
uzależnionych od średniej płacy w danej kategorii. Co do zasady,
metoda jest akceptowana przez stronę związkową, jednak bazowanie
na tabeli z 2012 r. jest nie do przyjęcia. Zaproponowaliśmy waloryzację tabeli płac z 2014 r., ustalenie średniej podwyżki płacy
Uczestnicy negocjacji w Enea Logistyka
zasadniczej i zastosowanie przyjętego wzoru zaproponowanego
Tematy poruszane podczas spotkania:
przez pracodawcę (osoby poniżej średniej w kategorii dostawałyby
1. Sytuacja Spółki i plany na 2017 r. Prezes zarządu Marek
kwotę wyższą od średniej). Niestety Zarząd nie był przygotowany
Gembiak i Dawid Serafinowicz członek zarządu ds. ekonomicznych na taki wariant i zaproponował kontynuację rozmów 12 kwietnia
zapoznali zebranych z aktualną sytuacją w spółce, oraz przedstawili co 2017 r. Ewidentne przeciąganie negocjacji. Święta coraz bliżej, zanas czeka w 2017 r. Pilotażowe projekty „Zakupy” „Centrum
miast „zajączka” szykuje się kolejny spór zbiorowy?
Kompetencyjne” poprawią znacząco wyniki EL.
2.Regulamin Pracy (RP) EC. Po dyskusji i kolejnych zmianach
2.Uzgodniono dzień wolny za Święto 11 Listopada (przypadające w przyjęto roboczą wersję regulaminu, która zostanie przesłana do
sobotę). Padły dwie propozycje 10 lub 13.11.2017 r. Ostatecznie
strony związkowej. Komórki organizacyjne w, których będzie odbyuzgodniono dzień 13.11.2017 r.
wała się praca zmianowa od poniedziałku do niedzieli będą wy3.Podsumowanie funduszu płac za 2016 r. Strona pracodawcy
mienione w załączniku do RP. Proponowane zapisy wiążą się ze
przedstawiła dane mówiące o średnim zatrudnieniu, płacy zasadniczej zmianą zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP)
i średniej płacy w 2016 r. oraz porównanie do 2015 r.
( Załącznika nr 22 WYKAZ STANOWISK PRACY NA KTÓRYCH
4.Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Chęć skorzystania z kolej- WYSTĘPUJE PRACA ZMIANOWA i Załącznika nr 23 WYKAZ
nej edycji PDO wyraziło 13 osób. 5 osób otrzymało zgodę pracoSTANOWISK PRACY NA KTÓRYCH PRACA ODBYWA
dawcy. Jak nas poinformowano głównym argumentem przy rozpatry- SIĘ RÓWNIEŻ W PORZE NOCNEJ). Wymagać to będzie spełnienia
waniu wniosków było dalsze dobre funkcjonowanie spółki.
procedur związanych z uzgodnieniem i wejściem w życie protokoNa spotkaniu dowiedzieliśmy się, że zgodnie z wytycznymi będzie
łu dodatkowego do ZUZP.
możliwość odtworzenia stanowisk w stosunku 2 do 1.
3.Biuro Szkoleń i BHP w Kozienicach. Likwidacja biura wiąże się
5. Polityka płacowa w spółce w 2017 r. Po trzygodzinnych negocja- ze skutkami społecznymi. Temat zostanie załatwiony polubownie z
cjach zawarto porozumienie płacowe. Parametry zawartego uzgodzainteresowanym pracownikiem.
nienia:-podwyżka płacy zasadniczej od kwietnia 2017 r.( średnio o 4.Świadczenia zdrowotne na terenie Kozienic. Pracownicy nie są
80 zł.),- podwyżkę płacy zasadniczej podzielono na cześć obligato- zainteresowani przystąpieniem do programu PZU Zdrowie, chcieliby
ryjną ( 70 zł) i uznaniową (maksymalnie 20 zł.), –spłata braku
utrzymać obecny pakiet. Dyskutowano również o znacznym pogorpodwyżek za pierwszy kwartał – 300 zł.(wypłata przed Świętami
szeniem świadczeń medycyny pracy (badania okresowe) wynikaWielkanocnymi),-wypłata nagrody na Dzień Energetyka oraz wy- jącym z umowy z firmą PZU. Aneks do umowy z PZU ma zmienić
płata premii jednorazowej na święta Bożego Narodzenia będzie
tą sytuację
przedmiotem osobnych uzgodnień odpowiednio w czerwcu i paź5.Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Strona związkowa poprodzierniku 2017 r. O sposobie podziału części uznaniowej przeło- siła o przedstawienie informacji w tym temacie. Poinformowano nas
żeni poinformują każdego Pracownika.
że:- deklaracje skorzystania z PDO złożyło 158 osób, -otrzymało
6.Tabela płac zasadniczych. Strona społeczna podkreśliła konieczzgodę 113 osób, -kryteria wyboru osób, które otrzymały zgodę ( buność uzgodnienia tabeli płac zasadniczych na 2017 r. Uzgodniona
dżet, regulamin, konieczność odtworzenia stanowiska, przydattabela z 2014 r. ostatecznie nie weszła w życie-celowa polityka poność dla pracodawcy). Strona związkowa podkreśliła, że od pojętych
przedniej ekipy zarządzającej GK Enea. Tym sposobem jedyną tabelą decyzji pracodawcy wpływa wiele odwołań. Wszystkie odwołania
jaka funkcjonuje w EL jest tabela z 2005 r.!!! Dodatkowo uaktual- zostaną rozpatrzone do 14 kwietnia 2017 r.
nienia wymaga jeszcze wykaz stanowisk występujących w spółce. 6.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP). Jaki będzie stopień odtwoZarząd nie był przygotowany do tej tematyki. Stosowne uzgodnienia rzenia miejsc pracy po osobach, które odeszły na PDO. Stosunek
w tej materii mają zapaść najpóźniej w październiku 2017 r.
ten wyniesie 2/1- „wskazania korporacyjne”. Niestety potwierdziły
7. Organizacja spotkań. Koledzy z Kozienic zasugerowali lepszą
się obawy strony związkowej- głównym celem PZP nie jest odmłologistykę przy organizacji spotkań z przedstawicielami załogi. Zasudzenie kadr (zmiana pokoleniowa) tylko likwidacja miejsc pracy.
gerowano wcześniejsze informowanie o termiach spotkań i alter7.Tajemniczy klient-zgoda na nagrywanie. Dlaczego osoby, które
natywnie, bezpośrednie uczestnictwo w spotkaniach, lub na zasa- nie podpisały zgody na nagrywanie są zastraszane i zmuszane do
dach telekonferencji. Przy korzystaniu z tego drugiego wariantu ko- podpisywania zgód (wzywanie na dywanik do Poznania- mobnieczne jest doposażenie filii w odpowiedni sprzęt.
bing ) .EC nie jest stroną w przedłożonych do podpisu dokumentach
6.04.2017 Trudne rozmowy
to nie może wymuszać takiej zgody od swoich pracowników. Odp.
Dopóki wszyscy pracownicy nie wyrażą zgody, umowa nie wyjdzie
w Enea Centrum.
w życie. Na mocy jakiej umowy EC będzie miała dostęp do tych
W Poznaniu doszło do spotkania stron dialogu społecznego w
nagrań, skoro depozytariuszem tych nagrań ma być ENEA SA.
Enea Centrum (EC). Ze strony Zarządu obecni byli: Krzysztof
Nagrywanie pracowników i stosowanie takich metod jest nieetyczKierzkowski – Prezes Zarządu, Łukasz Pawłowski – vice Prezes ,
ne. Zacytowaliśmy Zarządowi fragment artykułu na ten temat:
Anna Kowalik – Dyrektor HR.
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„Aby badania Mystery Shopping „Tajemniczy
Klient” uznać za etyczne, ich głównym celem
powinna być pozytywna motywacja pracowników. Co do zasady badania te powinny pomagać pracownikom lepiej interpretować potrzeby i zachowania klientów, by podnieść ogólny
poziom obsługi w firmie. Motywacja negatywna, taka jak kary, nagany czy zwolnienia z
pracy, oparte na wynikach raportów tajemniczego klienta, a w szczególności na wyjętych z kontekstu nagraniach
audiowizualnych, jest skrajnie nieetyczna. Co więcej, badania powinny koncentrować się raczej na procesach i standardach firmy, a
nie jej pracownikach z osobna. – W większości krajów europejskich
już samo podanie imienia i nazwiska badanego pracownika jest
uznawane za nieetyczne, nie wspominając nawet o utrwalaniu wizerunku za pomocą nagrania audio-video”.
Może siły i środki zaangażowane w „ Tajemniczego Klienta” warto przeznaczyć na poprawienie bezpieczeństwa w BOK-ach
(monitoring i przyciski napadowe ). Przykłady napaści na Naszych
Pracowników w Bydgoszczy i Dębnie sygnalizowaliśmy na poprzednich spotkaniach.

7.04.2017 Świąteczne spotkanie
Koła Emerytów i Rencistów

Zbliżające się Święta Wielkanocne były okazją do spotkania
„Starych Dobrych Znajomych” czyli członków Koła Emerytów i
Rencistów działającego przy Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp.
Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia , życzenia oraz
miła i sympatyczna atmosfera. Organizatorzy zadbali o to by nikt ze
spotkania nie wyszedł głodny. Zebrani wysłuchali informacji o tym
co się dzieje w ich dawnym zakładzie pracy, oraz w Katolickim
Stowarzyszeniu Energetyków „NAZARET. Okres świąteczny jest
okazją do obdarowywania się, więc na spotkaniu nie mogło zabraknąć tradycyjnego zajączka. Duża frekwencja utwierdziła nas w przekonaniu o konieczności organizacji tego typu imprez , gdzie byli Pracownicy mogą się spotkać i powspominać czasy kiedy razem pracowali w energetyce. Podziękowania dla organizatorów, za jak
zwykle wzorową organizację.

7.04.2017 W Operatorze o płacach, PDO ...
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Operator (EO) . Głównym tematem było prowadzenie dalszych negocjacji
w celu zawarcia porozumienia płacowego na 2017 r.
Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Negocjacje płacowe. Na wstępie zarząd złożył propozycję , która
znacząco odbiegała od parametrów , które były proponowane na

poprzednim spotkaniu. Jednocześnie zarząd zaproponował podział
średniej przyrostu płacy zasadniczej w odniesieniu do tabeli zaszeregowania , analogicznie jak w Sp. „matce” tz. ENEA SA. Strona
społeczna wyraziła duże zaniepokojenie tak diametralnie zaniżoną
kwotą w stosunku do poprzedniego spotkania. Zarząd wyjaśnił ,
że na poprzednim spotkaniu posługiwał się błędnym arkuszem
kalkulacyjnym i kwota poprzednio proponowana średniej podwyżki na etat znacząco przekroczyła by wysokość funduszu płac ,
który został przyjęty w budżecie na rok 2017. Strona społeczna
oświadczyła , że zaistniała pomyłka w żaden sposób nie może przyczynić się do tego iż pracownicy EO jako największej Sp. GK ENEA
mieli by otrzymać za bardzo dobre wyniki finansowe mniejszy
wskaźnik przyrostu płac niż w Spółce. „matce” . Jednocześnie odnosząc się do sposobu podziału zakwestionowała jego zasadność z
powodu nieaktualnej tabeli płac. W związku z tym , strona społeczna
zaproponował by w pierwszej kolejności skupić się na uzgodnieniu
parametrów przyrostu płacy zasadniczej , a następnie strony przystąpią do uzgodnienia sposobu podziału środków na przykład w
oparciu o nową tabelę płac , a być może w formie budżetów na
poszczególne Oddziały Dystrybucji. Zarząd przyjął taką propozycję
procedowania. Po wielokrotnym zarządzaniu przerw technicznych na
przemian dla każdej ze stron nastąpiło zbliżenie stanowisk, co w rezultacie doprowadziło do podpisania Uzgodnienia Płacowego zawierającego średnią wysokość podwyżek płacy zasadniczej-90 zł
od kwietnia , wysokości spłaty i terminie jej realizacji oraz wysokość –135 zł przed Wielkanocą, nagrody na Dzień Energetyka1650 zł. i Boże Narodzenie-min. 600 zł. Strony przyjęły , że Porozumienie Płacowe zostanie podpisane po uzgodnieniu tabeli płac i
sposobie podziału środków na przyrost płacy zasadniczej.

Uczestnicy spotkania w Operatorze.
2.Obchody-10-lecia EO. Zarząd przedstawił propozycję by z okazji
10-lecia funkcjonowania Spółki zasłużonych pracowników uhonorować odznaczeniami . Szczegóły zgłaszania kandydatów zostaną
przesłane stronie społecznej
3.Program Dobrowolnych Odejść (PDO). Strona społeczna poprosiła o informację na ten temat. Wnioski na PDO złożyło 410 Pracowników , zgodę pracodawcy otrzymało 204. Zarząd wyjaśnił , że z uwagi na dużą ilość wniosków w stosunku do zabezpieczonej kwoty na ten
cel, musiał zrezygnować z rozpatrywania wniosków osób kwalifikujących się do III grupy PDO.
4.Etatyzacja. Strona społeczna poprosiła o informację z prac zespołu ds. Etatyzacji, który do końca marca miał zakończyć prace.
Zarząd oświadczył, że zespół nie zakończył jeszcze tego projektu.
Strona zarządu nie chce wywierać nacisku na zespół , bo zależy
mu na rzetelnym opracowaniu tego tematu. Jak będzie opracowana
prezentacja bez zwłoki zostanie on przedstawiony stronie społecznej.
5.Naprawy pojazdów specjalistycznych. Strona społeczna zasygnalizowała problem w niektórych RD po likwidacji własnych warsztatów
naprawczych . Jest problem z naprawą pojazdów specjalistycznych , a dotyczy to podnośników koszowych. Sprzęt przekazywany
do serwisów zewnętrznych (prywatnych ) nie spełnia oczekiwani
co do rzetelności wykonywanych usług. Do tego ilość placówek
świadcząca takie usługi jest znikoma. Zarząd zajmie się sprawą prosi o
przesłanie na e-maila szczegółowych informacji.

10.04.2017 Kolejna rocznica
Tragedii Smoleńskiej
10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M
z delegacją udającą się na obchody 70-lecia zbrodni
katyńskiej w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach rozbił się
pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Kaczyński, jego żona Maria i wielu wysokich rangą urzędników
państwowych i dowódców wojskowych. Wśród pasażerów byli także
gorzowianie: Anna Borowska, przedstawicielka rodzin katyńskich i
jej wnuk Bartosz Borowski.

2010 - 2017

osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości
związane z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, a także
załoga samolotu. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych
na pokładzie. Wśród pasażerów byli także gorzowianie: Anna
Borowska, przedstawicielka rodzin katyńskich i jej wnuk Bartosz
Borowski.
Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii lotnictwa polskiego i największa pod względem liczby ofiar katastrofa w
dziejach Sił Powietrznych RP
Rząd Donalda Tuska oddał prowadzenie głównego śledztwa stronie
rosyjskiej. Polscy prokuratorzy do dziś nie otrzymali najważniejszych dowodów, czyli „czarnej skrzynki” oraz wraku Tupolewa.

Czy poznamy prawdę o przyczynach Katastrofy
Smoleńskiej? Na to pytanie dzisiaj nie znamy odpowiedzi…

Obchody 7 rocznicy katastrofy smoleńskiej w Gorzowie Wlkp.
rozpoczęły się rano, na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie
Wlkp. w godzinę katastrofy- 8,41. Wojewoda Lubuski i Prezydent
Miasta złożyli wieńce na grobach Anny i Bartosza Borowskich.
(zdjęcie po poniżej

Wieczorem w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gorzowie Wielkopolskim odczytano listę pasażerów TU 154 M,
oraz odprawiono msza świętą w intencji 96 ofiar katastrofy. W liturgii, której przewodniczył ks. Biskup Paweł Socha wzięli udział między innymi przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, Policji, uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, gorzowianie oraz licznie przybyłe poczty sztandarowe.
Po mszy, na placu katedralnym przy Białym Krzyżu Solidarności i
tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy po krótkiej modlitwie
złożone zostały kwiaty i zapalono 96 zniczy. (zdjęcie poniżej

77 ROCZNICA ZBRODNI
KATYŃSKIEJ
Zbrodnia katyńska (w Polsce
określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP z 5
marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na wiosnę tego
roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR nie
mniej niż 21 768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzo10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udanych
w
specjalnych
obozach
jenieckich
NKWD w Kozielsku, Stającą się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśniony do
dziś okolicznościach rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 robielsku i Ostaszkowie oraz osób cywilnych, aresztowanych i
osadzonych w więzieniach na terenie okupowanym przez ZSRR
osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką,
Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy
ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowód- wchodzili zarówno oficerowie Wojska Polskiego – w tym pochocy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii dzący z rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie Policji PaństwoPrezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedsta- wej i KOP (zgrupowani w obozie w Ostaszkowie).
(Ciąg dalszy na stronie 6)
wiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz
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W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie ponad 7 tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 r. przez NKWD i przetrzymywanych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, niemających statusu jeńca,
zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP. Polscy jeńcy wojenni w kwietniu i maju 1940 r. zostali zamordowani a następnie pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy
ofiar w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe
groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek
wyżej wymienionemu terminowi.

Dystrybucją, a od 2015 r. był Kierownikiem Działu Majątku Sieciowego. Dariusz Karnecki pracuje również w Komisji Kwalifikacyjnej
działającej przy OD Zielona Góra oraz od 2004 r. wchodzi w skład
Zarządu Oddziału Zielonogórskiego SEP.
Również z początkiem kwietnia kierowanie
Biurem HR Biznes Partnerów zarząd naszej
spółki powierzył Katarzynie Jarzębińskiej,
( zdjęcie obok) która jednocześnie pełni funkcję
Kierownika Biura Komunikacji.
Pracownikami Biura są dotychczasowi HR Biznes
Partnerzy obsługujący Eneę Operator, którzy
od 1 kwietnia przeszli z Enei Centrum do Enei Operator:
Beata Zapęcka – OD Bydgoszcz
Małgorzata Kos – OD Gorzów Wielkopolski
Mariusz Miszkiel – OD Szczecin
Dominika Cukrowska – OD Szczecin
Justyna Sołtysiak – OD Zielona Góra
Agnieszka Berndt – OD Poznań i Dyrekcja Spółki

11.04.2017 Obradował ZR Gorzów
NSZZ Solidarność.
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na kolejnym w tym roku
posiedzeniu spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów
NSZZ Solidarność (ZR G). Członkowie ZR G przyjęli do wiadomości rezygnację Sławomira Steltmanna. Następnie spotkali się z
Posłem Jarosławem Porwichem. Rozmowy dotyczyły miedzy innymi projektów ustaw jakie złożone są w Sejmie: -ustawa ograniczająca pracę w niedzielę,- ustawa farmaceutyczna, -ustawa o
agencjach pracy. (zdjęcie poniżej)

Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości), w
sprawie której jest od 30 listopada 2004 prowadzone śledztwo.
Polska ocena prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to
prawdopodobnie powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni
nie mogliby być chronieni przedawnieniem.

11.04.2017 Zmiany kadrowe w Enea Operator.

Pozostała tematyka obrad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia ZRG Od 1 kwietnia nowym Dyrektorem Rejonu Dystrybucji Zielona
3.01.2017 r.
Góra jest Dariusz Karnecki, dotychczasowy Kierownik Działu Ma- 2. Relacja ze spotkania Szefów Regionów w Kielcach ( 4.04.2017 r.)
jątku Sieciowego w RD Zielona Góra.
3. Rozwój związku. Powołano Agatę Grzesiak na Regionalnego Koordynatora Rozwoju Związku.
Dariusz Karnecki, z wykształcenia magister inży- 4.Relacja z Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
nier elektryk, w 1992 r. ukończył studia na Wydziale (Zielona Góra 20.03.2017 r.).
5.Posiedzenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Elektrycznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w
6.Budżety ZRG. Po krótkiej dyskusji przyjęto rozliczenie budżetu za
Zielonej Górze (na kierunku elektrotechnika w za2016 r. i budżet na 2017 r.
kresie przetwarzania i użytkowania energii elek7.Akcja letnia. Są jeszcze miejsca na koloniach organizowanych
trycznej). W naszej Grupie pracuje od 1 grudnia
przez ZRG.
1992 r. Pracę rozpoczął w Zielonogórskich Zakła8.Spotkania z Organizacjami Zakładowymi. Cykl spotkań będzie
dach Energetycznych S.A. w Zielonej Górze, w
Rejonie Energetycznym Zielona Góra, jako Elektro- kontynuowany.
9.Elektroniczna legitymacja związkowa. Trwa zbieranie imiennych
monter linii napowietrznych SN i nn. Od 1994 r. wykony-wał obolist członków z poszczególnych organizacji związkowych.
wiązki Kierownika Oddziału Oświetlenia Drogowego, natomiast 1
10.Czuwanie przed grobem Naszego Patrona Bł. Jerzego
lutego 1999 r. objął stanowisko Zastępcy Kierownika Rejonu ds.
Technicznych. W 2005 r. przejął kierownictwo w Dziale Zarządzania
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Popiełuszki. Powtórzono apel o wystawienie wart honorowych.
11.Sytuacja z zakładach pracy Regionu. Omówiono sytuację w :
Szkolnictwie i w Enea.

12.04.2017 Porozumienie płacowe
w Enea Centrum.
Regulamin Pracy i kontynuacja negocjacji płacowych to główne
tematy spotkania stron dialogu społecznego w Enea Centrum (EC).
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia kolejnej wersji Regulaminu Pracy. Niestety wersja ta nie zawierała trybu śledzenia zmian,
i z tego względu, w trosce o pełna wiedzę o proponowanych zmianach strona społeczna nie była w stanie uzgodnić tej wersji dokumentu. Zamiana „umów śmieciowych” na umowy o pracę to główny argument za zmianami w Regulaminie. Wcześniejsze uwagi zgłoszone przez stronę związkową podobno zostały uwzględnione, jednak
czwarta wersja RP zawierała tyle zmian, że ostatecznie poprosiliśmy o aktualnie obowiązujący Regulamin Pracy z naniesionymi
poprawkami, uwzględniającymi również uwagi i dyskusję z dnia
dzisiejszego (czas pracy pionu finansowo-księgowego, indywidualny rozkład czasu pracy z inicjatywy przełożonego). Kolejny raz
zwróciliśmy uwagę na konieczność zawarcia protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP)
uwzględniających proponowane zmiany. Pracodawca przyśle nową
wersję Regulaminu Pracy i projekty protokołów dodatkowych do
ZUZP uwzględniających sugestie strony społecznej.

Uczestnicy negocjacji w Enea Centrum

Negocjacje płacowe rozpoczęła dyskusja dotycząca tabeli płac zasadniczych obowiązującej w EC. Zarząd zaproponował waloryzację
o 5 % tabeli z 2012 r. Strona związkowa kolejny raz powtórzyła, że
w Spółce obowiązuje tabela z 2014 r. i zawiera ona waloryzację 5
procentową. Zaproponowaliśmy waloryzację tej tabeli. Pracodawca nie widzi takiej możliwości (zbyt duże koszty dopasowania osób
na kwotach minimalnych w swoich kategoriach). W EC trwa kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), która dotyczy między
innymi tej kwestii. Dlatego poczekamy na wyniki prac Inspektorów PIP. Dalsza dyskusja dotyczyła już tylko wysokości średniej
podwyżki płacy zasadniczej. Strony znając wyniki negocjacji u
„mamusi i siostrzyczek” po krótkich negocjacjach doszły do porozumienia, i zawarły uzgodnienie określające zasady polityki płacowej
w Spółce w 2017 r. Porozumienie zawiera:- podwyższenie płacy
zasadniczej od maja 2017 r. średnio o 85 zł. (sposób podziału kwoty
podobny jak w Enea S.A.- odchylenie od średniej płacy w kategorii
min 40zł.-max. 95 zł.), -jednorazową premię wypłaconą przed
Świętami Wielkanocnymi -150 zł., -wysokość nagrody na Dzień
Energetyka min. -1650 zł. O wysokości „karpiowego” będziemy
rozmawiać w trzecim kwartale 2017 r.

12.04.2017 Enea elektromobilność.

głównych celów strategicznych, a innowacyjne rozwiązania z tym
związane mają stanowić podstawę budowania potencjału i pozycji
Grupy w średnio i długoterminowej perspektywie. Jako wicelider
polskiego rynku produkcji energii elektrycznej widzimy w rozwoju
elektromobilności wielką szansę. Dołączając do grona uczelni, jednostek naukowych i przedsiębiorstw, będziemy chcieli wykorzystać
naszą wiedzę, doświadczenie i pomysły, które przyczynią się do
wspólnego wypracowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w
tym obszarze” - powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.
Celem klastra jest współpraca na
rzecz rozwoju e-mobilności, w
szczególności autobusów elektrycznych i komponentów służących do ich budowy, które będą
oparte na rozwiązaniach technicznych wypracowanych w
Polsce. Prace rozwojowe dotyczą w szczególności: opracowania dedykowanej konstrukcji
autobusu miejskiego dla pojazdów elektrycznych, zarządzania
energią w celu poprawy operacyjności pojazdów elektrycznych, poprawy parametrów technicznych napędów elektrycznych oraz magazynów energii, opracowania innowacyjnych metod ładowania baterii, wypracowania nowych
standardów w obszarze kształcenia kadr inżynierskich w zakresie emobility. Dzięki dołączeniu Enei klaster będzie mógł także wypracować systemowe rozwiązania w zakresie powstawania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.
„Z perspektywy sektora elektroenergetycznego przewidywany rozwój
pojazdów elektrycznych wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania na
energię elektryczną oraz na przyszłe funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Enea w ramach klastra Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilność może zająć się tematem infrastruktury ładowania, baterii i akumulatorów, a także zarządzania energią „- dodał prezes Enei.
W ramach klastra, jego członkowie będą mieli możliwość realizacji
wspólnych projektów i przedsięwzięć, których szczegóły będą ustalane indywidualnie. Projekty będą mogły być realizowane zarówno ze
środków własnych, jak również przy współudziale funduszy pozyskiwanych z różnych źródeł.
- Nie ukrywamy, że bardzo liczymy na wsparcie finansowe z programów, które są zapowiadane przez rząd w ramach projektu e-bus i
towarzyszących mu działań. Jako polskie przedsiębiorstwo o największym w naszym kraju doświadczeniu w budowie i sprzedaży autobusów elektrycznych wraz z naszymi partnerami gwarantujemy efektywne wykorzystanie tych środków i skuteczną komercjalizację wypracowanych rozwiązań - dodał Dariusz Michalak.
Członkowie klastra nie wykluczają możliwości dołączenia do niego
innych firm działających w obszarze e-mobilności.
Enea jest jedną z czterech firm energetycznych, które w ubiegłym
roku powołały spółkę ElectroMobility Poland. Działalność ElectroMobility Poland ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce. Firma ogłosiła w połowie marca 2017 r. konkurs
na samochód elektryczny. Jego celem jest wybór 5 najlepszych koncepcji miejskiego pojazdu elektrycznego, który będzie mógł zostać
wyprodukowany w celach komercyjnych. Otwarty konkurs wyłoni
pięciu laureatów projektu karoserii polskiego e-samochodu. Zwycięskie koncepcje stanowić będą podstawę do produkcji
prototypów.

Grupa Enea została kolejnym członkiem klastra "Polski Autobus
Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektromobilności". Dzięki
współpracy firm z sektora motoryzacji oraz energetyki przyspieszą
prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie emobilności.
18.04.2017 Rozmowy płacowe w
Klaster "Polski Autobus Elektryczny - łańcuch dostaw dla elektroOperatorze.
mobilności" został utworzony z inicjatywy firmy Solaris w listopaTabela płac zasadniczych na 2017 r. oraz
dzie ubiegłego roku. Do współpracy przystąpiły takie firmy jak: EC
sposób rozdysponowania kwot ustalonych
Grupa, Ekoenergetyka Polska, Impact Clean Power Technology, Med7 kwietnia 2017 r., to główne tematy rozcom, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, SKB Drive
mów
Tech oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika
płacowych w Operatorze. Na spotkanie staPoznańska i Politechnika Warszawska. Liderem przedsięwzięcia jest
wił się cały zarząd Enea Operator. Strona pracodawcy zaproponowafirma Solaris. Teraz do tego grona dołączyła Grupa Enea, która
ła przyjęcie nowej tabeli płac zasadniczych na 2017
jest wiceliderem polskiego rynku energetycznego.
(zwaloryzowanej o 7,5 %). Procent
„Zaangażowanie w rozwój elektromobilności jest jednym z naszych
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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waloryzacji nie pozwalał osiągnąć płacy minimalnej (2000 zł.) w
kategoriach 11 i 12, dlatego stosując „ręczne sterowanie”
zaproponowano przyjęcie w tych kategoriach minimalnej płacy
zasadniczej-2000 zł.

Przy mikrofonie prezes Operatora Andrzej Kojro

Strona związkowa podkreśliła, że zasady
budowy płac zasadniczych zawarte są w Zakładowym Układzie
Zbiorowym Pracy (ZUZP), i o żadnym „ręcznym sterowaniu” nie
może być mowy. Zaproponowaliśmy waloryzację tabeli zgodną z
zapisami ZUZP. Zarząd podkreślił, że podniesienie o taki stopień
płac minimalnych pochłonęło by gro środków przeznaczonych na
podwyżki w tym roku. Błędy poprzedników ciężko jest wyrównać
w ciągu jednego roku. Padła propozycja stopniowego dochodzenia
do odpowiedniej tabeli płac zasadniczych ( rozłożona na lata 20172018). Dalej byłoby to „ręczne sterownie”, dlatego nie przestaliśmy
na tą propozycję. Patową sytuację próbowaliśmy rozwiązać, składając propozycję podniesienia płac wszystkim o kwotę ustaloną w
toku poprzednich negocjacji- 90 zł. Zarząd nie przystał na naszą
propozycję. Kilkakrotne przerwy, konsultacje doprowadziły do złożenia przez organizacje związkowe propozycji przyjęcia tabeli płac
zasadniczych wynegocjowanej w Enea S.A. Wymagałoby to pielęgnacyjnych zmian do ZUZP. Godzinna przerwa nie wystarczyła
stronie pracodawcy na policzenie skutków takiej tabeli, dlatego
wyznaczono termin następnego spotkania -27.04.2017 r.

„Ładowanie akumulatorów”

Droga powrotna nie była już tak kapryśna, ale z racji na przejechane
kilometry dla niewprawionych cyklistów była trudna (41 km.).
Ani i Jej Pomocnikowi Dawidowi serdecznie dziękujemy za pomysł i wzorową organizację.
Z niecierpliwością oczekujemy następnych rajdów.

25.04.2017 PZP-PDO=
likwidacja kolejnych miejsc pracy
W Poznaniu strona społeczna GK ENEA spotkała się z zespołem
odpowiedzialnym za wdrożenie projektu pt. „ Zmiana Pokoleniowa w GK ENEA”.
Uczestnicy spotkania w Poznaniu

Projekt ten bez żadnych konsultacji społecznych został przyjęty

22.04.2017 Wiosenny Rajd Rowerowy.
Postanowiliśmy reaktywować starą dobrą tradycję rajdów rowerowych Energetyków Gorzowskich, i pojęliśmy się zorganizowania
Wiosennego Rajdu z Solidarnością. Kapryśna pogoda odstraszyła
wielu chętnych cyklistów, na polu boju zostali tylko najwytrwalsi,
którzy nie zważając na pogodę postanowili zmierzyć się z trasą:
Gorzów Wlkp.-Kłodawa-Łośno-Lipie i z powrotem.
Uchwałą przez Zarząd Enea SA. Pamiętamy jakim wielkim zdziwieniem było dla nas wszystkich ogłoszenie pod koniec ubiegłego
roku Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Wracając do spotkania- zespół próbował „wtajemniczyć” stronę społeczną w zagadnienia
dotyczące sposobu realizacji harmonogramu wdrożenia zaiste
„prześwietnego projektu”. Poinformowano nas, że I etap – PDO
został właściwie zakończony. Na pytania strony społecznej o efekty
tego etapu , zespół nie był przygotowany by udzielić stosownych
odpowiedzi. Obiecano nam , że materiały otrzymamy drogą elektroniczną. Takie materiał dostaliśmy, wynika z niego, że zgodę pracodawców na skorzystanie z PDO otrzymały 384 osoby (Enea Operator-204, Enea Centrum -113, EneaWytwarzanie-33, Enea Pomiary-17, Enea Serwis-6, Enea Logistyka-6, Enea S.A.-4, Enea
Oświetlenie-2). Wiemy ,że decyzje korporacyjne zdecydowały, że
Krótki przystanek nad jeziorem w Lipach.
stosunek odtworzenia stanowisk ma wynosić 2:1, czyli do likwidaPodczas rajdu mogliśmy sprawdzić przysłowie „kwiecień plecień, bo
cji przeznaczono 192 miejsca pracy !!!
przeplata trochę zimy, trochę lata” i tak oprócz niskiej tempera- Przedstawiciele pracodawcy poinformowali ,że spotkanie dedykowatury 8 *C, natknęliśmy się na deszcz, śnieg, grad ale też na odcinki
ne było II-mu etapowi - Kompetencje i System Oceny Pracownisłoneczne. W urokliwym miejscu jakim jest Hubertówka mogliśmy
ka. Po omówieniu kilku slajdów rozgorzała zacięta dyskusja. Strona
rozpalić grilla, podsmażyć przywiezione produkty i tym samym
społeczna argumentowała , że podobne projekty jak i nie takie same
uzupełnić stracone kalorie. (zdjęcie poniżej)
były już wprowadzane w GK ,jednak żaden z poprzednich projektów
nigdy nie został wdrożony w życie. Wszystkie one były opracowaniami akademickimi i nijak się miały do realiów specyfiki procesów zachodzących w firmie energetycznej . A obecnie prezentowany
projekt nawiązuje do poprzednich. Z uwagi na zbyt duże różnice
zdań i odmienność argumentów po między zespołem a stronom
społeczną postanowiono zakończyć to spotkanie.
Uzupełniając- III-m etapem i ostatnim tego projektu ma być
Polityka Płacowa , trudno wyrokować czy kiedykolwiek dojdzie
do jej prezentacji i realizacji …
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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25-26.04.2017 Komisja Krajowa obradowała
we Wrocławiu.
W Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).Budynek zajezdni
pełni podobną funkcję, jak historyczna Sala BHP Stoczni Gdańskiej.

biznesu,- Państwowej Inspekcji Pracy.
5.Informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów. Rozmawiano między innymi o problemach branży energetycznej -kulejącym
dialog trójstronnym -do tej pory nie powołano związku pracodawców energetyki.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Spotkanie władz krajowych rozpoczęło złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą przy historycznej Zajezdni. ( zdjęcie powyżej).
W pierwszej oficjalnej części gościem KK był krajowy duszpasterz
ludzi pracy, ks. Abp Józef Kupny. Szef Regionu Podlaskiego Józef
Mozolewski przekazał Arcybiskupowi i proboszczowi Parafii św.
Maksymiliana Kolbego w Jelczu-Laskowicach ks Dariuszowi Janiakowi relikwie bł. ks. Jerzego. Statuetkę i podziękowania przekazano
również Zbigniewowi Bonarskiemu, który zakończył swoją działalność w jasnogórskiej fundacji Pro Patria Bastion Świętego Rocha. Ks.
Władysława Pasiutę uhonorowano tytułem Zasłużony dla NSZZ
“Solidarność” Metropolita Wrocławski podziękował „Solidarności”
za działalność na rzecz pracowników i całego społeczeństwa. Odnosząc się do osoby bł. ks. Jerzego, zaprosił wszystkich do większego
zaangażowania w pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę, którą
zapoczątkował w 1983 r. Patron Związku. Odbyło się również uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę byłego przewodniczącego KK Mariana Krzaklewskiego. Gratulacje i podziękowania za wiele lat pracy na rzecz związku przekazał w imieniu KKPiotr Duda (zdjęcie poniżej).

W drugim dniu obrad w Ośrodku Państwowej Inspekcji Pracy odbyła
się konferencja „Światowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy”.

27.04.2017 Kontynuacja uzgodnień
płacowych w Operatorze.
W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad podziału wynegocjowanej kwoty podwyżki płacy zasadniczej w Enea
Operator -90 zł.

Uczestnicy negocjacji w Enea Operator

Zarząd przygotował analizy nawiązujące do propozycji strony
związkowej (przyjęcie tabeli płac zasadniczych takiej jak u
„mamusi”). Dopasowanie do tej tabeli skonsumowałoby lwią część
środków przeznaczonych na podwyżki płac zasadniczych. Związki
zawodowe zaproponowały stworzenie dodatkowego funduszu na
przyjęcie nowej tabeli płac zasadniczych. Strona pracodawcy nie
chciała się na to zgodzić, twierdząc, że ma tylko jeden fundusz na
podwyżki. Kilkukrotne przerwy nie zbliżały stron. Strona związkowa
złożyła kolejną propozycję- inny model budowy tabeli płac zasadniczych, oraz równą dla wszystkich podwyżkę płac zasadniczych.
Zarząd nie zgodził się z taką propozycją. Zrobiło się nerwowo, strona związkowa spisała żądanie płacowe i chciała wejść w spór zbiorowy. Kolejna przerwa doprowadziła do stopniowego zbliżania się
stanowisk stron. Długie i burzliwe negocjacje ostatecznie zakończyły się zawarciem uzgodnienia, które zawiera tabelę płac zasadniczych na 2017 r. oraz sposób rozdysponowania środków na podwyżki płac zasadniczych. Kwota indywidualnej podwyżki płacy
zasadniczej będzie wynikała od stopnia odchylenia od średniej
płacy zasadniczej w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.
Pozostałe tematy obrad KK :
1.Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KK -28.02-1.03.2017 r. Wyższe kwoty podwyżki dostaną osoby poniżej średniej w danej
kategorii. ( max 100 zł., min 65 zł.).
w Gdańsku.
Nowy sposób budowy tabeli płac zasadniczych wymaga jeszcze
2.Przekazano Informacje z prac Prezydium, zespołów KK, Rady
Dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy. Dyskutowano na tema- zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP).
Uzgodniono treść protokołu dodatkowego do ZUZP realizującego
ty:- umów śmieciowych,- akcji „13 zł. i nie kombinuj”,- projekcie
ustawy o związkach zawodowych, -Obywatelskim projekcie ustawy o w/w uzgodnienia.
Podczas spotkania uzgodniono również sposób rozdysponowania
ograniczeniu handlu w niedzielę.
niewykorzystanych przez OD Poznań skierowań do Sanatorium
3. Sprawy wewnątrzzwiązkowe:- ankiety osobowe, -rozpatrzenie
odwołań jakie wpłynęły do KK, -opinie związku do projektów ustaw,- w Inowrocławiu.
Dla OD Gorzów Wlkp. przypadło 9 dodatkowych skierowań.
Krajowa Komisja Wyborcza.
4.Przyjęto stanowiska w sprawie: - sytuacji w służbie zdrowia,(Ciąg dalszy na stronie 10)
pakietu klimatycznego,-ubezpieczeń społecznych, -konstytucji dla
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27.04.2017 Cykliczne spotkanie w Serwisie.
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Serwis
(ES).

TABELE PŁAC ZASADNICZYCH
ENEA S.A.

Po środku prezes ES -Sławomir Bielecki

Tematy poruszone podczas spotkania:
1. Podsumowanie akcji przeszeregowań. Mimo zapisów w porozumieniu płacowym, nie wszyscy przełożeni poinformowali swoich
pracowników o sposobie rozdysponowania kwoty uznaniowej(35
zł. 50 zł.- było obligatoryjne) Po dyskusji w tym temacie strona
związkowa złożyła wniosek szczegółowego rozliczenia kwot podwyżki uznaniowej w rozbiciu na Oddziały i przedziały kwotowe (0
-10, 10-20, 30-50, 50-100,100-150, 150-200 zł.). Dane takie zostaną
przesłane stronie związkowej.
2. Tabela płac zasadniczych na 2017 r. Przygotowane przez zarząd
propozycje nie spełniały podstawowego warunku zawartego w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP)- płaca minimalna w
najniższej kategorii nie może być niższa od minimalnej płacy 2000 zł. Obowiązującą tabelą w ES jest tabela z 2013 r. Chcąc realizować wcześniej wymieniony warunek tabelę płac należałoby podwyższyć o ponad 20 %, a to zdaniem zarządu jest nie do udźwignięcia przez Spółkę. Ostatecznie nie udało się uzgodnić tabeli płac
zasadniczych. Powołano zespół, który opracuje nowe zasady budowy tabeli płac zasadniczych. Wymagać to będzie zmian w ZUZP.
3.Podsumowanie Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). W
Spółce 19 osób zgłosiło wolę skorzystania z oferty pracodawcy.
Rozpatrzono 15 wniosków (4 miały błędy formalne), zgodę otrzymało 6 osób ( pion wsparcia).
4. Dziesiąta rocznica połączenia Energobudów. We wrześniu planowane są imprezy rocznicowe.
5.Premia kwartalna. W uzgodnieniu z zainteresowanymi Pracownikami nastąpi włączenie tego składnika do płacy zasadniczej. Dotyczy to Oddziałów w Lesznie, Poznaniu i Gnieźnie.
6.Rozliczenie funduszu płac za I kwartał. Pracodawca prześle stronie związkowej taki dokument.
7. Dodatki do płacy zasadniczej nie są naliczane we wszystkich
Oddziałach (np. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych). Aktualnie trwa przeszkalanie osób wypełniających karty pracy.
8.Odzież służbowa dla kadry inżynieryjno-technicznej. Jeden wzór
odzieży-ocieplana kurtka nie nadaje się do stosowania w sezonie
letnim. Dyrektorzy Oddziałów mają załatwić ten temat.
9.Badania okresowe realizowane w ramach współpracy z PZU.
Wybór najtańszych przychodni znacznie pogorszył zakres i jakość
badań profilaktycznych. Strona związkowa i pracodawcy podejmie działania w celu zmiany tej sytuacji.

ENEA OPERATOR

(Ciąg dalszy na stronie 11)

str. 11 Pod Napięciem 178 / 4 / 2017
(Ciąg dalszy ze strony 10)

Podróż służbowa a czas pracy
Wiele kontrowersji stwarza ustalenie czasu pracy w ramach odbywanych przez pracowników podróży służbowych. Podstawowym problemem jest dokonanie właściwej oceny i kwalifikacji, czy czas poświęcony przez pracownika na dojazd do celu podróży służbowej i powrót
uznać należy za czas pracy.
Wyrok Sądu Najwyższego
Wątpliwości te rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23
czerwca 2005 r., sygnatura akt II PK 265/2004 stwierdzając: „czas
dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej
podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są
pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kodeksu pracy.), lecz w
zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu
pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej
odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy
czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku”.
Rezultatem oceny czasu odbywania podróży służbowej jako czasu,
kiedy pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy w rozumieniu art. 128 §1 Kodeksu Pracy, jest fakt, że podróż służbowa
poza obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy nie zobowiązuje do wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie jedynie za ten czas podróży służbowej, który pokrywa się z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Do czasu pracy bowiem nie wlicza się całego
okresu podróży służbowej. W zakresie przypadającym na godziny
normalnego rozkładu czasu pracy, czas przejazdu należy zaliczyć
do normy czasu pracy, natomiast czas przeznaczony na przejazd
nie może być od normy odliczony.
Przykład
Jeżeli w obowiązującym pracownika rozkładzie czasu pracy jako godziny pracy określony został przedział czasu od godziny 8.00 do godziny 16.00, a czas od 8.00 do 14.00 pracownik poświęcił na dojazd
do celu podróży służbowej, następnie w godzinach od 14.00 do 16.00
pracownik świadczył pracę na rzecz pracodawcy (np. odbył spotkanie
służbowe) oraz w godzinach od 16.00 do 22.00 odbył podróż powrotną, to tenże pracownik otrzyma wynagrodzenie jedynie za 8 godzin
(od 8.00 do 16.00). Za czas poświęcony na odbycie podróży powrotnej
dodatkowe wynagrodzenie nie będzie przysługiwało, w szczególności
pracownik taki nie otrzyma dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
Gdyby natomiast opisany pracownik podróżował do miejsca stanowiącego cel podróży służbowej w godzinach od 8.00 do 16.00, później w
godzinach od 16.00 do 18.00 odbył w wykonaniu swoich obowiązków
pracowniczych spotkanie z kontrahentem pracodawcy, a w godzinach
od 18.00 do 24.00 odbył podróż powrotną, to uprawnienia pracownika
do wynagrodzenia kształtowałyby się następująco: cały czas pracy
wynikający z rozkładu czasu pracy wykorzystany został na podróż i za
ten czas podróży odbytej w ramach obowiązującego rozkładu czasu
pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, dodatkowo pracownik świadczył pracę na rzecz pracodawcy w godzinach nadliczbowych
i z tego tytułu pracownikowi przysługuje poza normalnym wynagrodzeniem również dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych określony w art. 1511 kodeksu pracy, co zaś tyczy się podróży powrotnej
to w związku z jej odbyciem poza rozkładem czasu pracy dodatkowe
wynagrodzenie pracownikowi nie przysługuje.
Czas podróży
Czas podróży służbowej, a przede wszystkim czas podróży powrotnej, ma również wpływ na określone w kodeksie pracy prawo
pracownika do odpoczynku. Podróż powrotna odbywana poza obowiązującym rozkładem czasu pracy , choć nie ma wpływu na wynagrodzenie pracownika, to jednak powinna być uwzględniana przez
pracodawcę w kontekście przestrzegania przepisów o zapewnieniu
pracownikowi prawa do odpoczynku. Zgodnie z art. 132 § 1 kodeksu
pracy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Normę tę winni
mieć na uwadze pracodawcy, a jeśli czas spędzony przez pracownika w drodze naruszałby czas przeznaczony na odpoczynek,

pracodawca powinien udzielić pracownikowi równoważnego okresu odpoczynku, a jeśli nie byłoby to możliwe, powinien zapłacić
odpowiedni ekwiwalent pieniężny.

PRZEGLĄD PRASY
Zarobki Sędziów
Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało zestawienie średnich oraz najwyższych i najniższych płac dla sędziów w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Rekordziści zarabiają ponad 19 tys. zł miesięcznie.
Sporo pieniędzy dostają także rodziny po zmarłych sędziach i sędziowie, którzy przeszli w stan spoczynku, z czego rekordzistka miała 34 lata.
Według wyliczeń resortu sprawiedliwości w ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie sędziego w sądzie apelacyjnym to ponad 16 tys. zł. Z
kolei w okręgowym – prawie 14 tys. zł, a w rejonowym ponad 11 tys. zł.
Oprócz wynagrodzenia zasadniczego sędziowie otrzymują także dodatek funkcyjny i dodatek za długoletnią pracę. Najwyższe wynagrodzenie dla sędziego
sądu apelacyjnego wynosiło ponad 19 tys. zł miesięcznie, a najniższe dla sędziego sądu rejonowego prawie 8 tys. zł.
Niemałe są kwoty, jakie otrzymują sędziowie po przejściu w stan spoczynku.
Sędziego przenosi się w stan spoczynku na jego wniosek albo na wniosek
właściwego kolegium sądu, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił został uznany przez lekarza za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków. Zgodnie z
prawem takiemu sędziemu przysługuje uposażenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat pobieranych na ostatnio
zajmowanym stanowisku.
Tymczasem z danych opracowanych przez MS wynika, że przeciętne miesięczne świadczenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz osób, które pobierały
uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach w 2016 r., wyniosły ponad 8 tys. zł
miesięcznie. Rekordzistka, która przeszła w stan spoczynku, miała zaledwie 34
lata.
Źródło: Parezja.pl
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Most na Warcie 15.12.1959 r.

Na religii:
– Jasiu, ile jest Przykazań Bożych? – Dziesięć.
– A kościelnych? – Dwóch. Pan Marek i pan Józek.

ZARZĄDY ENEA OPERATOR

ZŁOTE MYŚLI
ARCHIWUM CZESŁAWA M.

15.10.2003 r. Dychów od lewej: J. Andruszkiewicz M. Szopa, J. Gruszka, M.
Malinowski, D. Wieczorek

OKIEM JUJKI

LICZBY MIESIĄCA
-11,75 zł. wartość akcji Enea 28.04.2017 r. godz.8.00
-4 390,29 zł-przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w I kwartale 2017 roku),
-8,1 % -wyniosła stopa bezrobocia w marcu 2017 r.
W lutym wynosiła 8,5 %
-3,820 mln. dzieci skorzystało z programu 500+ w 2016 r.
(jest to 55 % wszystkich dzieci do 18 roku życia).
-2,560 mln. rodzin skorzystało z programu 500 + w 2016 r.
(63 % to rodziny mieszkające na wsi)
-8,2 tys. liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej
w lutym 2017 r.
-1,2 mld zł tyle wydaliśmy w ostatnich 13 latach na
funkcjonowanie partii politycznych.
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