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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.03.2018 Enea przedstawiła wstępne wyniki za
ubiegły rok -1.070 mln. zł. zysku netto.

Enea miała w 2017 roku 1.070 mln zł. zysku netto j. d. i 2.684 mln
zł EBITDA - podała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych
wyników. EBIT wyniósł w tym okresie 1.488 mln zł, a przychody
11.406 mln zł. W samym czwar tym kwar tale zysk netto j. d. wyniósł 284,5 mln zł wobec 288,3 mln zł konsensusu.
EBITDA w 2017 roku w segmencie obrót wyniosła 178 mln zł, w
dystrybucji 1.073 mln zł, w wytwarzaniu 735 mln zł, a w wydobyciu 709 mln zł.
Spółka podała, że pozytywny wpływ na wynik EBITDA w obrocie
miała sytuacja na rynku praw majątkowych, po uwzględnieniu rezerw
dotyczących rozwiązania umów długoterminowych (87 mln zł), a w
wydobyciu zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów
i rencistów LW Bogdanka (115 mln zł). Pozytywny wpływ na
EBITDA w obszarze wytwarzania miało dołączenie do grupy Elektrowni Połaniec (175 mln zł).
Grupa Enea wytworzyła w 2017 r. 21 TWh energii elektrycznej, czyli
aż o 54 proc. więcej niż w roku poprzednim. Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym zwiększyła się do 19,3 TWh z 18,7 TWh w
2016 roku. Z kolei wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa
gazowego odbiorcom detalicznym urósł do 18,9 TWh. Produkcja węgla w Grupie ukształtowała się na podobnym r/r poziomie - 9,1 mln
ton.
Na jednostkowy wynik netto Enea SA w 2017 roku miało wpływ przede wszystkim odwrócenie dokonanych w latach poprzednich odpisów
aktualizujących wartość udziałów Enea Wytwarzanie w wysokości
879 mln zł. 23 marca 2018 roku. GK Enea potwierdziła, że wynik
grupy za 2017 r. jest zgodny z przedstawionymi wcześniej szacunkami. Zysk netto wyniósł 1.165 mln zł, a zysk netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej 1.070 mln zł.

1.03.2018 Obradowała WRDS
Województwa Lubuskiego.

Monika Bocian,

Elżbieta Polak , Janusz Jasiński , Władysław Dajczak.

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). Niestety program spotkania został w ostatniej chwili
zmieniony . Główne punkty czyli: Konstytucja Biznesu i Cele obszary
działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zostały
przeniesione na kolejne spotkania WRDS. (Prelegenci, którzy mieli

referować w/w tematy w ostatniej chwili odwołali swój przyjazd).
Troszeczkę na zasadzie „zapchaj dziury” w to miejsce wrzucono skądinąd bardzo ciekawy temat: -Infrastruktura transportowa Województwa Lubuskiego. Pr zedstawiono pr ezentację dotyczącą aktualnego stanu, oraz planów inwestycyjnych dotyczących linii kolejowych oraz drogowych. Szczególnie ciekawa była dyskusja dotycząca
inwestycji w północnej części województwa. (rewitalizacja linii
Gorzów –Krzyż oraz elektryfikacja kierunku Kostrzyn-Krzyż).
Podczas dyskusji dochodziło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, a Marszałkiem Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Sytuację pr óbował r atować
Przewodniczący WRDS Janusz Jasiński. Jego stwierdzenie, że „w
nerwach człowiek traci połowę inteligencji” ostudziło trochę temperaturę dyskusji. Temat infrastruktury transportowej będzie kontynuowany na następnym spotkaniu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych.
Członkowie Rady podjęli uchwałę o zmianie na stanowisku Przewodniczącego WRDS. Przedstawiciela pracodawców-Janusza Jasińskiego zastąpiła Elżbieta Polak. (kadencja Pr zewodniczącego tr wa
rok). E. Polak poprosiła o zgłaszanie tematów na najbliższe posiedzenia WRDS. Oto one: konstytucja dla biznesu, zrównoważony rozwój,
transport, sytuacja w ochronie zdrowia, umowy „śmieciowe”.

1.03.2018 Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto
państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci
Żołnierzy Wyklętych, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. To święto tych, któr zy po 1944 r oku nie zgodzili się,
by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie
złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Data
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia rocznicę
wykonania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wyroku
śmierci na przywódcach Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”, któr a miała miejsce 1 mar ca 1951 r . Tego dnia w
więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie rozstrzelani zostali: ppłk
Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt.
Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec. Uchwalenie Nar odowego Dnia Pamięci Żołnier zy
Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiary, ale także bólu i
cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i zapomnienia do 1989 roku.
Inicjatorem ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci był świętej
pamięci Lech Kaczyński. Pr ezydencki pr ojekt ustawy 6 lutego
2010 roku wpłynął do Sejmu. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił
ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Gorzowie
Wlkp. odbyły się ur oczystości mające na celu
uczczenie pamięci żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego
podziemia. Rocznicowe
obchody rozpoczęła Msza
(Ciąg dalszy na stronie 3)

(Ciąg dalszy ze strony 2)
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5.03.2018 Rozmowy płacowe w Operatorze.

Święta w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele
pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego. Liturgii przewodniczył Duszpasterz Gorzowskiej Solidarności
Ks. Andrzej Szkudlarek. (na zdjęciu po lewej).

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem ustalenia zasad polityki
płacowej w Enea Operator w 2018 r. Zar ząd po pr zeanalizowaniu
propozycji związkowych złożonych w toku poprzednich negocjacji,
przedstawił ich zdaniem realne propozycje podwyżek płac zasadniczych i kwotę jednorazowej premii na Święta Wielkanocne. ZaPo Mszy uczestnicy uroczystości sformowali kondukt i uczestniczyli
proponowane kwoty wynikały z przyjętego przez Radę Nadzorczą
w IV Gorzowskim Marszu Żołnierzy Wyklętych. Uczestnicy mar- procentowego wzrostu funduszu wynagrodzeń na 2018 r. w
szu zwartą kolumną przeszli do parku 750 lecia Gorzowa, by tam Operatorze.
przy tablicy pamiątkowej odczytać Apel Poległych, złożyć kwiaty i
Oświadczenie pracodawcy spotkało się z dezaprobatą strony związkozapalić znicze. Mimo niekor zystnych war unków atmosfer ycznych wej: „ czy zarząd przyszedł nas poinformować o ustaleniach Rady
(temp. – 11 *C) w uroczystościach uczestniczyło wielu Gorzowian ,
Nadzorczej, czy przyszedł na negocjacje płacowe?”. Zaapelowano do
Byli wśród nich: Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, Przewodniczący nas o przeanalizowanie tego co dzieje się w GK Enea (punktem odnieRady Miasta Gorzów Wlkp. Sebastian Pieńkowski, Przewodniczący
sienia miało być porozumienie płacowe w Enea S.A.).
Gorzowskiej Solidarności Waldemar Rusakiewicz, Kompania Hono- Strona społeczna analizując to co się dzieje w GK Enea, podała inne
rowa Kadetów z Zespołu Szkół Technicznych w Gorzowie or az
przykłady: - porozumienie płacowe w Kopali Bogdanka i żądanie
Poczty Sztandarowe, wśr ód któr ych nie mogło zabraknąć
płacowe w Enea Wytwarzanie. Dodatkowo pr zytoczyliśmy fakt ,
Naszego.
którym Enea się szczyci i chwali ,bardzo dobre wstępne wyniki GK
Enea za 2017 r. ( ponad 1 mld. zł. zysku netto ). Udział Operatora
w tym wyniku jest największy ze wszystkich Spółek GK Enea.
Padały jeszcze argumenty o braku rąk do pracy (szczególnie na stanowiskach elektromonterów). Przestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą, zmienić to może tylko znaczne podniesienie płac zasadniczych. Zapobiegnie patologicznej sytuacji z jaką obecnie mamy
do czynienia, płace zasadnicze nowo przyjmowanych są większe
od pracowników z długoletnim stażem. Po takiej argumentacji strona związkowa przedstawiła swoje propozycje. Mimo kilkukrotnych
przerw taktycznych, jedyne co udało się uzgodnić to termin następnego spotkania – 12.03.2018 r. Pr óbowaliśmy jeszcze uzgodnić chociaż wysokość premii świątecznej (nagrody za bardzo dobre wyniki w 2017 r.) Niestety str ona pr acodawcy nie zgodziła się nawet na
takie uzgodnienie.
Przed następnym spotkaniem strona pracodawcy prześle stronie
związkowej rozliczenie płac z 2017 r. ( wykonanie funduszu płac w
ARMIO WYKLĘTA GORZÓW O WAS PAMIĘTA.
rozbiciu na płace zasadnicze i dodatki).
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
6.03.2018 Obradował
Więcej zdjęć na naszej stronie: Menu-Aktualności

4.03.2018 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W Gorzowie Wlkp. odbył się VI Bieg Pamięci Żołnierzy WyklętychTropem Wilczym. Bieg odbył się w Parku Górczyńskim, wzięło w
nim udział ponad 400 osób. W całym kraju w
333 biegach wzięło udział około 70 tys. osób
( 8 biegów odbyło się też za granicą).
Uczestnicy przebiegli dystans 1963 metrów.
(długość trasy nawiązuje do 1963 r. czyli
roku w którym zginął ostatni Żołnierz
Wyklęty – Józef Franczak pseudonim
LALEK). Na zdjęciu po prawej

Gorzowski Zarząd Regionu.

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka spotkania:
1. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania ZRG (9.01.2018 r.).
2.Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidar ność (2728.02.2018 r.)
3.Nowe Organizacje Związkowe. Witnica (Steifor m), J asieniec
(Dom Pomocy Społecznej).
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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4.Informacja z zebrania Prezydium Międzyregionalnej Rady
Związków Zawodowych „Viadrina” (26.02.2018 r.).
5.Transport publiczny w regionie. MPK Gorzów obsługiwać będzie
trasy do Starych Dzieduszyc i Sosen.
6.Wybory na kadencję 2018-2022. Podsumowano akcję wybor czą,
większość organizacji nie dokonała jeszcze wyboru nowych władz.
Oryginały protokołów z wyborów należy przesłać do ZRG.
7.Relacja z wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Szczecinie
i z odsłonięcia Tablicy „Rzezi Wołyńskiej” w Gorzowie Wlkp.
8.Informacja z obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.
9.Pomnik Kapelana Solidarności Witolda Andrzejewskiego.
Przedstawiono aktualny stan prac związanych z budową pomnika,
oraz podziękowano Organizacjom Związkowym za wpłaty na ten cel.
10. Akcja letnia. Jak co roku ZRG będzie organizatorem wyjazdów
integracyjnych oraz turnusów kolonijnych i wczasów rodzinnych.
(szczegółowa oferta będzie dostępna na stronie internetowej ZRG).
11.Sprawy różne, wolne wnioski: Poczty Sztandarowe (apel o większą aktywność), Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, zmiana na stanowisku Okręgowego Inspektora Pracy, wyjazdowe posiedzenie ZRG w maju, budżet ZRG ( temat na następne zebranie ZRG).
12. Ustalono termin następnego zebrania członków ZRG
(10.04.2018 r.).

wanego w GK Enea w 2017 r. Stronę związkową zaniepokoił fakt
wypłaty dodatkowych premii, bez stosownych uzgodnień. Na
wniosek strony społecznej, strona pracodawcy na następne spotkanie
przygotuje informację na temat ilości osób objętych premiowaniem
oraz wysokości tych premii.

Grzegorz Ratajczak i Tomasz Kimon z Gorzowa Wlkp. podczas negocjacji.

Po tym wstępie zarząd przedstawił swoje propozycje w rozbiciu na:
podwyżkę płacy zasadniczej (obligatoryjną i uznaniową), premii
za dobre wyniki w 2017 r. oraz nagrodę na Dzień Energetyka.
Propozycje zarządu zdaniem związkowców są za niskie. Pracownicy
Logistyki należą do grupy najniżej zarabiających w GK Enea.
Przyjęcie propozycji pracodawcy pogłębiłoby tylko ten fakt, dlatePrzyjęta przez Sejm ustawa
go przedstawiliśmy oczekiwania Pracowników. Niestety zar ząd na
degradacyjna, zakłada możlidzień dzisiejszy nie był w stanie zbliżyć się do tych propozycji. Próbowość pozbawiania stopni wojskowych osób i żołnierzy rezer- waliśmy uzgodnić chociaż wysokość premii za 2017 r., ale i tego
wy, którzy w latach 1943-1990 nie udało się uzgodnić.
Dyskutowano również o ładzie korporacyjnym , przyszłości logistyki i
swoją postawą " sprzeniewiezakupów w GK Enea.
rzyli się polskiej racji stanu".
Następne spotkanie zaplanowano na 21 marca 2018 r.
Projekt ustawy przygotowano
9.03.2018 Enea mecenasem
w MON za czasów Antoniego
Macierewicza. Celem ustawy
Filharmonii Pomorskiej
jest pozbawienie stopnia oficerskiego lub podoficerskiego członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON), na czele z
komunistycznymi generałami – Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem.
Za przyjęciem ustawy głosowało 264 posłów, przeciw było 159.
Sześciu parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.
„Zło trzeba złem nazywać, a dobro dobrem. Ta ustawa spowoduje, że
młode pokolenia będą wiedziały, jaka jest różnica pomiędzy białym
orłem, a wroną. Wrona orła nie pokona” - mówił w czasie dyskusji o
ustawie szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

6.03.2018 Sejm
uchwalił ustawę
degradacyjną.

7.03.2018 Rozmowy płacowe w Enea Logistyka.
W Poznaniu w Enea Logistyka zar ząd or az str ona związkowa
próbowały uzgodnić zasady polityki płacowej w 2018 r. Na początek
przedstawiono rozliczenie płac z 2017r. Poznaliśmy aktualny stan
zatrudnienia oraz średnią płacę zasadniczą. Zar ząd pr zedstawił
wynik spółki za 2017-„diametralnie lepszy w stosunku do 2016 r.”
Spółka dołożyła swoją cegiełkę do bardzo dobrego wyniku wypraco-

Filharmonia Pomorska dołączyła do instytucji kultury wspieranych
przez Eneę. Por ozumienie zostało zawar te na r ok, ale podczas
konferencji prasowej w Filharmonii Pomorskiej obie strony zapewniały o chęci kontynuowania współpracy na dalsze lata.
Enea angażuje się w rozwój kultury na terenie swojej działalności.
Bydgoszcz to kolejne miasto, po Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze, w którym spółka objęła swym mecenatem ważną placówkę kulturalną. Enea trzeci rok jest mecenasem Teatru Wielkiego w Poznaniu,
wspiera też filharmonię w Zielonej Górze. J est r ównież par tner em
szeregu wydarzeń kulturalnych, jak Enea Spring Break i Enter Enea
Festival. Wspiera również 15-stą edycję Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.
– Od lat wspieramy polską kulturę na najwyższym poziomie, w szczególności na terenie związanym z działalnością biznesową Enei. Filharmonia Pomorska, w której występują najwyższej klasy muzycy, to
dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu gwarancja wielu niezapomnianych koncertowych emocji. Chcemy wspólnie z nimi w nich
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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uczestniczyć i wspierać te wydarzenia – mówi Sławomir Krenczyk,
dyrektor departamentu public relations i komunikacji w Enei.
Mirosław Jamroży, wicepr ezes Enea Pomiary: – Filharmonia Pomorska wraz ze swoim zespołem jest w czołówce artystycznej w Polsce. Bardzo się cieszę, że doszło do tej współpracy. Pracował na to
sztab ludzi – podkreślał. Dziękował m.in. posłance na sejm Ewie Kozaneckiej, któr a wspar ła inicjatywę. – Wierzę, że dzięki tej współpracy filharmonia będzie mogła dalej się rozwijać i realizować swoje
ambitne projekty kulturalne z korzyścią dla Bydgoszczy i całego regionu – mówiła E. Kozanecka.

Sławomir Krenczyk

Mirosław Jamroży

Ewa Kozanecka

12.03.2018 Porozumienie płacowe
w Operatorze, WDS , ZUZP.
W Poznaniu kolejny raz spotkały się strony dialogu społecznego w
Enea Operator. Podsumowano efekty czter ech tur negocjacji,
których celem było zawarcie porozumienia płacowego w Operatorze.

czych nastąpią od marca 2018 r., zostanie wypłacona rekompensata za
styczeń i luty 2018 r.
4.Indywidualne przeszeregowania. Uzgodniono kwotę bazową na
indywidualne przeszeregowania (iloczyn kwoty 70 zł. x liczba etatów
x 10 miesięcy).
5.Jednorazowa nagroda. Uwzględniając dobr e wyniki wypr acowane w 2017 r. uzgodniono wypłatę premii na Święta Wielkanocne. (800
zł.)
6.Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono minimalną kwotę
nagrody (1650 zł. z możliwością jej podwyższenia).
7. Premia na Święta Bożego Narodzenia. O wysokości tej premii
będziemy rozmawiać w czwartym kwartale 2018 r.
Szczegóły porozumienia ( kto jest uprawniony, kogo można pozbawić
podwyżki , komu można dać mniej …) do uzyskania w siedzibach
NSZZ Solidarność.
Podczas spotkania podpisano również Preliminarz Wspólnej Działalności Socjalnej w GK Enea w 2018 r. (według ustaleń z 30 stycznia
2018 r.) oraz uzgodniono termin spotkania zespołu do spraw aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Operatorze ( 21 mar ca 2018 r .)

13.03.2018 Rezygnacja
członka rady nadzorczej Enea S.A.
Paweł Skopiński zr ezygnował z pełnienia funkcji członka r ady
nadzorczej Enei. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.
Paweł Skopiński został powołany w skład rady nadzorczej Enei we
wrześniu 2016 roku. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale
Prawa i Administracji w Warszawie. W 2009 r. uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych w
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W momencie powołania do rady nadzorczej Enei był radcą prawnym Ministerstwa
Energii.

15.03.2018 Obradowała
Gorzowska Komisja Podzakładowa.

Po tym wstępie zarząd przedstawił „ostateczną propozycję”, która
dalece odbiegała od oczekiwań strony społecznej. Kolejny r az
przypomnieliśmy fakty, które przemawiają za wyższymi od proponowanych przez zarząd podwyżkami: udział Operatora w bardzo dobrych wstępnych wynikach GK Enea za 2017 r., porozumienie
płacowe w Lubelskim Węglu Bogdanka, żądanie płacowe w Enea
Wytwarzanie, brak rąk do pracy (szczególnie na stanowiskach
elektromonterów), duże dysproporcje płacowe na tych samych
stanowiskach.
Rozbieżność pomiędzy stronami była tak duża, że zawarcie porozumienia wydawało się niemożliwe. Pr zer wy techniczne nie dopr owadzały do konsensusu. Chcieliśmy chociaż uzgodnić wysokość nagrody na Święta Wielkanocne. Niestety nie było takiej woli. Strona
pracodawcy warunkowała wypłatę premii zawarciem porozumienia płacowego. Deter minacja or az kolejne pr zer wy techniczne w,
których strony przedstawiały postąpienia, zbliżały strony do zawarcia
konsensusu. Po trzech godzinach negocjacji doszło do takiego zbliżenia stanowisk, że ostatecznie zawarto porozumienie płacowe określające zasady polityki płacowej w Operatorze w 2018 r. Por ozumienie jest bardzo podobne do tego zawartego w Enea S.A.
Parametry zawartego porozumienia :
1.Uzgodniono tabelę płac zasadniczych obowiązującą w 2018 r.
Tabela stanowi załącznik do zawartego porozumienia.
2. Podwyżka płac zasadniczych . Podwyżka od 1 stycznia 2018 r.
(100 zł obligatoryjnie +30 uznaniowo, max 200, więcej po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ).
3.Spłata podwyżek od stycznia . Ponieważ podwyżki płac zasadni-

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. na pierwszym w kadencji
2018-2022 zebraniu spotkała się nowo wybrana Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Na zaproszenie Komisji w zebraniu uczestniczył członek zarządu Enea Operator wybrany przez Pracowników –Tadeusz Dachowski. Spotkanie
rozpoczęło krótkie wystąpienie T. Dachowskiego, który następnie
odpowiadał na wiele pytań członków KPG. Pytania dotyczyły między
innymi: standaryzacji i etatyzacji Rejonów i Oddziałów Dystrybucji,
sposobu podziału kwot podwyżek wynikających z zawartego porozumienia płacowego w Operatorze, gospodarki magazynowej,
drobnych napraw samochodowych, prac pod napięciem w systemie dwuzmianowym, Systemu Oceny Pracowniczej, dyżurów
domowych, jakości ubrań roboczych, telefonów służbowych.
Następnie zebrani przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania. Tematy poruszane podczas spotkania:
1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu przyjęto protokół
z Barlinka z 20 lutego 2018 r.
2.Przyjęcie członków. Stosowną uchwałą w szeregi naszej organizacji
przyjęto kolejne dwie osoby.
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie Prezydium zdali relację
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania KPG.

13.Imprezy organizowane przez związek. Członkowie KPG podjęli
decyzję o kontynuowaniu cyklicznych imprez: spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkiejnocy w Komisjach Wydziałowych,
rajd rowerowy (kwiecień , maj), turniej siatkarski w Sulęcinie ( maj),
spływ kajakowy na Drawie (lipiec), Pielgrzymka do Częstochowy
(sierpień), turniej piłkarski (wrzesień) , wycieczka zagraniczna
(wrzesień-październik), turniej Bowlinga (listopad). Imprezy których
jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami są sukcesywnie
umieszczane na Naszej stronie- Menu-Organizowane prze nas
imprezy.
14.Zapomogi. Członkowi naszej organizacji, który po wypadku w
pracy znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej udzieliliśmy zapomogi losowej.
15. Następne zebranie KP G. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w Rejonie Dystrybucji Sulęcin. Po zebraniu Prezydium spotka
się z załoga RD Sulęcin i BOK Sulęcin. Termin spotkania ustali Prezydium.

16.03.2018 Enea wróciła do planu
modernizacji Elektrowni Połaniec
Członkowie Gorzowskiej Komisji Podzakładowej podczas obrad w Gorzowie

4. Wspólna Działalność Socjalna w GK Enea w 2018 r. Omówiono
zmiany oraz zasady jakie będą obowiązywały przy prowadzeniu działalności socjalnej w 2018 r.
5.Sprawy płacowe. Omówiono negocjacje płacowe w Spółkach GK
Enea. Podpisane porozumienia płacowe w Enea S.A. i Operatorze
budzą szereg uwag i wątpliwości. Zdaniem Komisji kwoty wynegocjowane są zbyt niskie, a sposób ich podziału w bardzo dużym stopniu
pozbawiony jest wpływu strony społecznej. Czekamy na efekty negocjacji w innych Spółkach.
6.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Omówiono proponowane interpretacje dotyczące pracy w nadgodzinach i taryfy pracowniczej. Interpretacja dotycząca nadgodzin w dalszym ciągu budzi wiele
pytań i możliwości różnego interpretowania. Dyskutowano o propozycjach zmian do ZUZP. Odprawa emerytalna, oraz dodatek stażowy już
po roku pracy to najpilniejsze tematy do załatwienia. Czytanie ZUZP
jest bardzo trudne, protokoły dodatkowe i interpretacje nie znajdują się
w tekście głównym ZUZP. Po zakończeniu prac zespołu ds. aktualizacji ZUZP należy wydać teks jednolity układu zawierający wszystkie
protokoły i interpretacje.
7.Umowy śmieciowe. Niestety temat dalej aktualny. Najwięcej takich
umów występuje w Enea Centrum (ponad 300). Członkowie KPG
przeanalizują temat we wszystkich spółkach GK. Przewodniczący
KPG przedstawi temat na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
8.Informacja z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
(KK). K. Gonerski zrelacjonował ostatnie posiedzenie KK jakie odbyło się 27 lutego 2018 r. w Gdańsku. Najwięcej emocji budzą fakty
przecieków z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Przed oficjalnym
zakończeniem prac Komisji i rozpoczęciem procesu negocjacji pojawiają się bardzo niepokojące artykuły dotyczące propozycji zmian w
Kodeksie Pracy. Czekamy na propozycje zmian prawa pracy. Temat
będziemy monitorowali.
9.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele poszczególnych
spółek zdali relację z sytuacji w tych podmiotach. Tematy dotyczyły
głownie polityki płacowej ,w większości spółek nadal trwają negocjacje płacowe. W Enea Serwis oprócz starych niezałatwionych tematów
pojawił się nowy, płatność za pracę w technologii PPN.
10.Sanatorium Inowrocław. Dyskutowano na temat zapisów zawartych w ZUZP i ewentualnej możliwości wyboru innego miejsca na
leczenie profilaktyczne. Wspólny wyjazd z małżonkiem w wielu wypadkach jest niemożliwy, w tym temacie należy rozmawiać z władzami Szpitala Uzdrowiskowego w Inowrocławiu.
11.PZU Zdrowie. Zgłoszono szereg uwag dotyczących umowy z
PZU. Wiele punktów nie jest realizowanych, korzystanie z pakietów
zawartych w umowie jest w wielu przypadkach niemożliwe ( w mniejszych miejscowościach PZU nie ma podpisanych umów z placówkami
medycznymi na tym terenie). T. Dachowski negocjował umowę z
PZU, będzie interweniował w tym temacie.
12.Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Mimo niekor zystnych zapisów umowy z AVIVA, umowa ta bez zmian jest kontynuowana. Podejmiemy działania w celu zmiany tej umowy lub przeniesienie PPE do PZU.

Grupa Enea podjęła decyzję o kontynuowaniu projektu Feniks, w ramach którego w ostatnich latach zwiększono sprawność i wydłużono
żywotność pięciu bloków węglowych Elektrowni Połaniec - informuje
Enea, która od roku jest jej właścicielem.
Grupa Enea pracuje także nad rozwiązaniami dotyczącymi najstarszego, pierwszego, bloku elektrowni, któr y ma pr zed sobą w r amach
derogacji jeszcze 4-5 lat pracy - czytamy w komunikacie spółki.
Rok temu Elektrownia Połaniec stała się częścią Grupy Enea. Zakup
od francuskiego koncernu Engie największej elektrowni w południowo-wschodniej części kraju zwiększył potencjał wytwórczy Enei, w
tym zielonej energii produkowanej z jednego z największych na świecie bloków biomasowych.
„Ostatni rok był dla Grupy Enea okresem dynamicznego rozwoju.
Dzięki akwizycji Elektrowni Połaniec i nowemu blokowi Elektrowni
Kozienice dysponujemy dziś 6,2 GW zainstalowanej mocy. Przez
ostatni rok Enea Elektrownia Połaniec stała się ważnym ogniwem
naszej Grupy. Dzięki postępującemu procesowi integracji możemy
wykorzystywać potencjał obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec i z powodzeniem realizować naszą Strategię.
Przewidujemy dalszy rozwój elektrowni, między innymi z wykorzystaniem nowych technologii, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej w oparciu o paliwo RDF” - powiedział Mirosław Kowalik, prezes
Enei.
Enea zapowiada też, że jej moce wytwórcze zostaną dostosowane do
wymogów środowiskowych dyrektywy BAT. Szacunkowo inwestycje
na ten cel do 2023 r. mogą sięgnąć ok. 350 mln zł.
Enea Połaniec angażuje się też w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz rozwój edukacji i sportu. Intensywnie rozwinął się także
wolontariat pracowniczy. Pracownicy Enei Połaniec wspólnie z Fundacją Enea realizują już m.in. projekt współpracy z Domem Ojca Gwidona w Pacanowie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wspólnie z
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Ostatnie efekty współpr acy
lokalnej to zakup przez Fundację Enea łodzi ratowniczej dla strażaków
z Połańca i przekazanie nowoczesnego sprzętu medycznego wspólnie
z Fundacją Wspomagania Oświaty do Szpitala w Staszowie.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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16.03.2018 Zmiana w Zarządzie
Enei Centrum
„Rada Nadzorcza Enei Centrum z dniem 16
marca 2018 r. odwołała ze składu zarządu
spółki prezesa Krzysztofa Kierzkowskiego.
( zdjęcie po lewej)

Pełniącym obowiązki do
czasu powołania nowego
prezesa zarządu jest
Łukasz Pawłowski
( zdjęcie po prawej), członek zarządu Enei Centrum
ds. obsługi klienta. Jednocześnie Rada Nadzorcza
wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. IT i rozwoju”.

19.03.2018 Negocjacje płacowe w Enea Centrum.

5.Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono minimalną kwotę
nagrody ( 1650 zł. z możliwością jej podwyższenia).
6. Premia na Święta Bożego Narodzenia. O wysokości tej premii
będziemy rozmawiać w czwartym kwartale 2018 r.
Do dalszej dyskusji pozostawiono temat tabeli płac zasadniczych w
EC. Zespół powołany do tego celu nie wypracował wspólnego stanowiska. Zarząd przyjął, ze obowiązującą tabelą jest ta z 2012 r.!!

19.03.2018 Nowy prezes
LW Bogdanka.
Rada nadzorcza Bogdanki powołała Artura
Wasila na nowego pr ezes spółki. Stanowisko
prezesa A. Wasil obejmie z dniem 21 marca.
Artur Wasil w 2002 ukończył studia wyższe
na Wydziale Górniczym Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, na kierunku Górnictwo
i Geologia, Specjalność – Geotechnika Górnicza. W tym samym podjął pracę zawodową w Lubelskim Węglu Bogdanka, gdzie przeszedł szczeble kariery zawodowej od stanowiska
stażysty do sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego.
W 2012 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie PRG Linter S.A. na
stanowisku dyrektora ds. górniczych. Począwszy od 2014 r . objął
stanowisko prezesa zarządu. Artur Wasil ukończył również studia
podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej na UMCS w Lublinie.

19.03.2018 Wielkanocne spotkanie
Koła Emerytów i Rencistów.
W Poznaniu odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych w Enea
Centrum (EC). Spotkanie rozpoczęło się od poinformowania strony
społecznej o zmianach w zarządzie Enea Centrum.
Krzysztof Kierzkowski przestał pełnić funkcję prezesa zarządu.
Pełniącym obowiązki do czasu powołania nowego pr ezesa będzie
Łukasz Pawłowski, członek zar ządu Enei Centr um ds. obsługi
klienta. Krzysztof Kierzkowski uczestniczył w negocjacjach („pełnił
funkcję wspierającą stronę pracodawcy”). Znając porozumienia płacowe z Enea S.A. i Operatora prezes Ł. Pawłowski oświadczył, że „nie
stać nas na standardy wypracowane w tych spółkach”.
Przypomnieliśmy obietnice składane przy powstawaniu Centrum
Usług Wspólnych i przenoszeniu Pracowników do Enea Centrum :
„NIKT NA NICZYM NIE STRACI”...
Ponownie poprosiliśmy o rozliczenie funduszu wynagrodzeń za 2017
r. Niestety strona pracodawcy przyszła na spotkanie nieprzygotowana. Dopier o po kilku pr zer wach otr zymaliśmy infor mację o:
średniej płacy, średniej płacy zasadniczej oraz wynikach Enea Centrum za 2017 r. Dane dotyczące średniej płacy zasadniczej różniły się
o kilkaset złotych w stosunku do tych podanych nam 14 marca
2018 r. Dodatkowo wiele emocji wzbudził fakt wypłat nagród za
udział w konkursach, bez jakichkolwiek uzgodnień ze stroną
związkową- narusza to porozumienie płacowe z 2017 r. Zarząd nie
potrafił jasno wytłumaczyć skąd są brane fundusze na te nagrody
(podobno nie pochodzą one z funduszy wynagrodzeń???)
W związku z tymi faktami poprosiliśmy o szczegółowe przedstawienie
wykonania funduszu płac za 2017 r. ( w rozbiciu na płacę zasadnicza
oraz pochodne, podobnie jak to EC wyliczyła dla Operatora). Dane
takie mamy otrzymać na następnym spotkaniu 9 kwietnia 2018 r.
Po tym wstępie rozpoczęliśmy wielogodzinne negocjacje, których
celem było uzgodnienie zasad polityki płacowej w EC w 2018 r.
Po sześciu godzinach negocjacji udało się osiągnąć konsensus.
Zawarto porozumienie płacowe o następujących parametrach:
1.Podwyżka płac zasadniczych średnio o 130 zł. od marca 2018 r.
Podwyżka podzielona będzie dla trzech grup uzależnionych od kategorii zaszeregowania (I grupa- kategorie 8-9 –191 zł, II gr upa- kategorie
5-7 -115 zł., III- grupa kategorie 0-4 -52 zł.).
2.Spłata podwyżki za marzec. Zarząd oświadczył, że EC nie jest w
stanie naliczyć podwyżek za marzec, dlatego za ten miesiąc zastanie
wypłacona jednorazowa spłata.
3.Indywidualne przeszeregowania. Uzgodniono kwotę bazową na
indywidualne przeszeregowania (70 zł. liczone od stycznia 2018 razy
liczba etatów –1507). Po zakończeniu r oku 2018 zar ząd pr zedstawi
rozliczenie wydatkowania tego funduszu.
4.Jednorazowa nagroda. Uzgodniono wypłatę nagr ody na Święta
Wielkanocne (800 zł.). Termin wypłaty, nie później niż 30 marca 2018

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.

21.03.2018 Porozumienie płacowe w Enea Serwis.
Kolejna tura negocjacji płacowych doprowadziła do zawarcia porozumienia płacowego w Enea Serwis. Parametry zawartych uzgodnień są
bardzo podobne do porozumień zawartych w Spółkach GK Enea i
zawiera następujące elementy:-Podwyżka płac zasadniczych o 100
zł. od kwietnia 2018 r . -Indywidualne przeszeregowania. Uzgodniono kwotę bazową na indywidualne (100 zł. od stycznia razy liczba
etatów) pr zeszer egowania od lipca 2018r .(kwota obligatoryjna
50 zł.) Po zakończeniu r oku zar ząd pr zedstawi r ozliczenie wydat(Ciąg dalszy na stronie 8)
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kowania tego funduszu. Jednorazowa nagroda. Uzgodniono wypłatę
nagrody w wysokości 800 zł. na Święta Wielkanocne. Termin wypłaty
28 marca 2018 r. Nagroda na Dzień Energetyka. Uzgodniono minimalną kwotę nagrody 1650 zł. ( z możliwością jej podwyższenia).
Premia na Święta Bożego Narodzenia. Jej wysokość ustalimy w
czwartym kwartale 2018 r.

borczą zjazdu Delegatów . W tajnych wyborach
nowym Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność (KM) został wybrany
Krzysztof Nawrocki
dotychczasowy Przewodniczący Organizacji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Szczecin. Po wybor ze nastąpiło symboliczne
przekazanie władzy przez ustępującego Przewodniczącego KM Piotra Adamskiego.

Delegaci oraz zaproszeni goście podziękowali za wieloletnią
działalność w NSZZ
Solidarność oraz złożyli Piotrowi życzenia w
związku z przejściem
na zasłużoną
emeryturę.

Propozycję tabeli płac zasadniczych na 2018 r. opr acuje i pr zekaże
stronom do akceptacji zespół roboczy, który spotka się 12 kwietnia
2018 r.

22.03.2018 Wybory Władz
NSZZ Solidarność Enea.
W Dymaczewie Nowym spotkali się Delegaci NSZZ Solidarność

Piotr Adamski Marek Boiński

Następnie dokonano wyboru 34 osobowej Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność (KM).

Enea, organizacji liczącej 3083 członków. Głównym celem zebrania
był wybór władz związku na kadencje 2018-2022. Na ogólną liczbę
delegatów 65 w zjeździe uczestniczyło 64. Gośćmi zjazdu byli:
członkowie zarządu Enea Operator Andrzej Kojro i Tadeusz Dachowski, oraz członek Rady Nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk.
Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności
rozpoczęło zjazd.
Po przyjęciu programu zjazdu, wyborze osób funkcyjnych oraz przyję-

Do Komisji wybrano przedstawicieli z Organizacji Podzakładowych
NSZZ Solidarność Enea . Bydgoszcz: Bernatowicz Wacław,
Pakmur Krzysztof, Szarafiński Waldemar, Wiśniewski Grzegorz,
Wojdasiewicz Robert. Gorzów Wlkp.: Gaik Dariusz, Garus Mieczysław, Król Tomasz, Miszczyk Andrzej, Soniewski Jarosław.
Poznań: Borowczak Karolina, Cyprian Jarosław, Falgowski Gerard, Hęciak Mirosław, Kordus Jarosław, Nejman Tomasz, Nowak Ryszard, Płócienniczak Andrzej, Stamirowski Zbigniew, Staciu uchwał porządkowych wysłuchano sprawozdania z działalności
rzyk Sylwester, Wiśniewski Maciej. Szczecin: Günter Ryszard,
Komisji Międzyzakładowej za działalność kadencji 2014-2018.
Milewski Marcin, Polkowski Andrzej, Rogala Paweł, Witkowski
Następnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Krzysztof. Zielona Góra: Barczewski Daniel, Krasowski Zbigniew,
Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła wybory władz na
Tarczewska Janina.
nową kadencję.
Od wyboru Szefa NSZZ Solidarność Enea r ozpoczęto część wy(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Skład KM uzupełnił Przewodniczący Nawrocki Krzysztof oraz Przewodniczący Komisji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea :
Bydgoszcz-Skiba Grzegorz , Gorzów Wlkp.-Gonerski Krzysztof,
Poznań-Boiński Marek, Zielona Góra-Jusis Robert.
Wybrano także 6 osobową Komisję Rewizyjną (KR): Tomasz Adamski (Poznań), Bogdan Kołtonowski (Bydgoszcz), Marek Banaszkiewicz (Szczecin), Mariusz Kępiszak (Gorzów Wlkp. -po ukonstytuowaniu się KR został jej Przewodniczącym), Jarosław Kowalczyk
(Zielona Góra), Wiesław Szczechowiak (Poznań).

Podjęto dwie uchwały ws. zmian w ZUZP (odprawa emerytalna, tabela płac zasadniczych w Logistyce). W spawach r óżnych por uszano
tematy związane z: listą osób chronionych, etatami związkowymi,
patologiami panującymi w BOK-ach. Dyskutowano także o
częstotliwości spotkań KM w nowej kadencji.

23.03.2018 Nowy członek rady
nadzorczej Enei.

Minister Energii 22.03.2018 r. powołał
Ireneusza Kulkę w skład rady nadzorczej
Enei. W pr zeszłości zajmował on r óżne ważne stanowiska w grupie Energa. Odpowiadał
tam za wdrażanie nowych produktów, strategię
rozwoju kanałów sprzedaży oraz marketing i
komunikację korporacyjną. Pracował m.in. w
firmie DELL Polska na stanowisku dyrektora
marketingu. Wcześniej zarządzał procesami
sprzedaży i marketingu w firmach telekomunikacyjnych: w latach 1998-2004 był dyrektorem okręgu południowego w Netii Telekom, a następnie (do 2007 r.) – dyrektorem departamentu zarządzania operacyjnego oraz dyrektorem departamentu zarządzania kanałami sprzedaży w TP SA. Ukończył wydział ekonomiczny
Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk ekonomicznych. Jest absolwentem
Programu Advanced Management IESE Business School (University
of Navara).13 marca, z członkostwa w radzie nadzorczej Enei zrezygnował Paweł Skopiński. Natomiast w grudniu ubiegłego roku z rady
nadzorczej spółki odeszła jej przewodnicząca Małgorzata Niezgoda.
Także w grudniu zeszłego roku nadzwyczajne walne zgromadzenie
Przy mikrofonie prezes Enea Operatora –A. Kojro, po prawej T. Dachowski
Korzystając z obecności członków zarządu Operatora, Delegaci zada- Enei podjęło uchwałę, na mocy której w skład rady nadzorczej spółki
powołany został Stanisław Kazimierz Hebda, któremu powierzono
wali wiele pytań, które dotyczyły między innymi: złamania porozumienia płacowego (narzucanie dyrektorom Oddziałów Dystrybucji funkcję przewodniczącego rady nadzorczej.
sposobu rozdysponowania kwoty podwyżki płac zasadniczych -130 Wiele wskazuje również na to, że to nie koniec zmian w radzie nadzł), przyszłości szkoleń, zakupów i jakości sprzętu BHP, dyżurów zorczej Enea S.A. ponieważ w porządku obrad zwołanego na 16
kwietnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei jest między
domowych, standaryzacji i etatyzacji Oddziałów i Rejonów Dystrybucji, gospodarki magazynowej, Systemu Oceny Pracowniczej innymi punkt odnośnie zmian w RN.
(SOP), badania satysfakcji Pracowników.

26.03.2018 Rozmowy o PPE, taryfie
pracowniczej, pracy w dni wolne,
odprawie emerytalnej i SOP-ie.

Delegaci uchwałą zobowiązali KM do organizowania zjazdu sprawozdawczego co najmniej raz w roku, oraz przyjęli stanowisko ws.
szkoleń.
Dyskutowano także o najważniejszych wyzwaniach dla związku w
nowej kadencji: zmiany w prawie pracy (Komisja Kodyfikacyjna zakończyła pracę), SOP, sytuacja w Enea Centrum, Porozumienie Zdroisk, Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
i porozumień o jego stosowaniu, Nowa Umowa Społeczna, łączenie
grup energetycznych, dialog branżowy.
Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie KM. Na wniosek K. Nawrockiego Członkowie Komisji w tajnym głosowaniu zaakceptowali Prezydium KM w składzie: Przewodniczący -Krzysztof Nawrocki, Zastępcy PrzewodniczącegoKrzysztof Gonerski, Grzegorz Skiba, Marek Boiński, Robert Jusis, Ryszard Gunter, Sekretarz Maciej Wiśniewski.

Stary i Nowy Przewodniczący +Prezydium KM NSZZ „Solidarność” Enea

W Poznaniu w „Skalarze” odbyło się spotkanie dotyczące aktualizacji
zapisów Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w GK
Enea. Opr ócz str on dialogu społecznego w Enea w spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele firmy AVIVA ( prowadzącej PPE w
Enea). Fir ma AVIVA pr zypomniała ofer tę złożona w 2017 r .
Przedstawiono nam też wyniki osiągane przez AVIVĘ i dla porównania wyniki innych firm prowadzących PPE. Wyrażono też gotowość
podpisania przedstawionych wcześniej dokumentów. Przedstawicie
strony związkowej poprosili o podsumowanie 12 lat współpracy
(12.02.2006 r. wystartował PPE w Enea). Str onę związkowa szczególnie interesuje wysokość odprowadzonych składek na reasekurację
(10% z 7 % dochodu brutto pobieranych od uczestników PPE),
oraz wysokość świadczeń wypłaconym pracownikom. Złożyliśmy
też propozycję utrzymania wysokości świadczeń w ramach reasekuracji za obniżoną składkę z 10 do 7%. Tym sposobem 93 % składki
pracowałoby na przyszłą emeryturę. AVIVA rozważy propozycję
strony związkowej, i prześle oczekiwane podsumowanie 12 lat prowadzenia PPE.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Po zakończeniu tematyki PPE na sali obrad pozostały strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) w Enea S.A. Tematem
spotkania była interpretacja zapisów ZUZP dotyczących:
1. Taryfy pracowniczej. Pr acownicy kupujący ener gię elektr yczną
od pośredników (wspólnoty mieszkaniowe) oraz prosumenci nie mogą
skorzystać z prawa do taryfy pracowniczej. Osoby takie po zakończeniu roku mogłyby przedstawić dokumenty potwierdzające poniesione
wydatki, i uzyskać zwrot zgodny z zapisami ZUZP. Wstępnie uzgodniono treść interpretacji do ZUZP. Podpisanie ma nastąpić po Świętach Wielkanocnych.
2.Pracy w dni wolne, soboty, niedziele i święta. Strona pracodawcy
przedstawiła interpretację zapisu ar t. 21 pkt 1. ZUZP „ Za każdą
godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy”. W interpretacji
pracodawcy przez dni wolne należy rozumieć także soboty. Zaproponowana interpretacja zdaniem strony związkowej jest niejednoznaczna, dalej będzie budziła szereg wątpliwości. Strony dały sobie jeszcze
czas na doprecyzowanie zapisów tej interpretacji.
Poniżej zapisy ZUZP dotyczące tej tematyki:
Art. 18/ 1
1. Praca wykonywana ponad normy czasu pracy, o których mowa w
art. 8 ust. 2 niniejszego Układu stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Pracownikom wykonującym pracę w godzinach nadliczbowych
oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości 100% godzinowej stawki
osobistego zaszeregowania.
3. Zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego wolnym od pracy, może nastąpić w razie konieczności
prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz w przypadku
szczególnych potrzeb pracodawcy, natomiast w innych przypadkach za
zgodą pracownika.
4. Pracownik może przepracować do 150 godzin nadliczbowych w
roku kalendarzowym dla szczególnych potrzeb pracodawcy. Do limitu
nie wlicza się pracy wykonywanej ponad normy czasu pracy w razie
konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub
zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii.
5. Pracownikom, zajmującym kierownicze stanowiska pracy, wymienionym w Załączniku nr 30 do Układu, wykonującym w razie konieczności prace poza normalnymi godzinami pracy, nie przysługuje prawo
do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Pracownikom tym przysługuje tylko wynagrodzenie i dodatki za
prace przypadające w niedziele i święta.
6. Wykonywanie prac wymienionych w punktach 1-4 wymaga polecenia lub zgody pracodawcy.
Art. 21
1. Za każdą godzinę pracy w niedziele i dni wolne od pracy, oprócz
normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w
wysokości 100% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.
2. Za każdą godzinę pracy w dni świąteczne będące dniami wolnymi
od pracy, w „Dzień Energetyka” oraz na II i III zmianie w dniach 24 i
31 grudnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 120% godzinowej stawki wynikającej z osobistego zaszeregowania.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, określone odpowiednio w ust.1 lub 2
przysługuje niezależnie od udzielenia - za pracę w niedzielę i dni
świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i dni wolne od pracy innego dnia wolnego od pracy, w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, w ciągu miesiąca licząc od daty ich przepracowania, w
wyznaczonym z góry terminie na wniosek pracownika. Przesunięcie

tego terminu może nastąpić jedynie w przypadku długotrwałej
choroby.
4. Pracownikom, którzy w zamian za pracę w dniu wyznaczonym dla
nich jako dzień wolny od pracy, nie otrzymali dnia wolnego w innym
wyznaczonym z góry terminie, przysługuje za każdą godzinę pracy w
tym dniu, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej w art. 18 1 ust. 2.
Tematy zgłoszone przez stronę związkową:
1. Odprawa emerytalna.
Przedstawiciele NSZZ Solidarność kolejny raz domagali się
uzgodnienia kwestii wykreślenia z Załącznika nr 1 do ZUZP
paragrafu 7 :
Załącznik nr 1 do Układu: ZASADY WYPŁACANIA JEDNORAZOWYCH ODPRAW PIENIĘŻNYCH W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM
NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ
§7
Pracownikowi odchodzącemu na emeryturę po upływie trzech miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym osiągnął ogólny wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat) odprawa przysługuje wyłącznie
w wysokości jego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego przejście na emeryturę.
W odpowiedzi na nasz wniosek usłyszeliśmy, że czekamy na stanowisko zarządu Enea S.A. i , że trwają analizy tego tematu.
Jak długo jeszcze mamy czekać , stosowną propozycję złożyliśmy
już w grudniu 2017 r.
2.System Oceny Pracowniczej (SOP).
Zgodnie z obietnicą strony pracodawcy, do
końca marca ma się zakończyć pilotaż SOPu. Zapytaliśmy się co stanie się po tym okresie z SOP-em. Dyrektor A. Pelczarska poinformowała nas, że po zakończeniu pilotażu
zostaną powołane zespoły, które będą modyfikować założenia SOP-u. „DZIAD SWOJE
BABA SWOJE” tak można podsumować to co się dzieje w temacie
SOP-u. „NIE IDŹCIE TĄ DROGĄ”- mamy dużo więcej ważniejszych
spraw wymagających pilnego załatwienia.
Ponownie przypominamy rekomendację dla zarządu Enea S.A.
podsumowującą nasz udział w pracach zespołu ds. SOP:
1.Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu
Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi
z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją
rekomendację dla zarządu Enea S.A.
2.W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po poprzednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji dzielenia i
skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze
generowanie kosztów w tym temacie może zostać podciągnięte pod
niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea.
3.Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych
(korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowniczej ze względu na odwrotne od zamierzonych, skutki ich funkcjonowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt demotywujący dla pracowników.
4.Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych
mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które to
zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu
i dyskryminacji.
5.Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty
natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozytywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do czynników negatywnych.
6.Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny
Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy o spotkanie
z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w jaki sposób
można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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PRZEGLĄD PRASY
27.03.2018 Porozumienie płacowe
w Enea Logistyka

Zapracowany jak Polak

O tym, że Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów,
pisaliśmy niejeden raz. Informacje dotyczące liczby godzin spędzonych
w ciągu roku w pracy przez mieszkańców poszczególnych państw nie
powinny więc być zaskoczeniem, a potwierdzeniem tego faktu. Portal
se.pl podał, powołując się na raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dane dotyczące liczby godzin spędzonych w
pracy w 2016 roku przez mieszkańców 35 państw zr zeszonych w
tej organizacji. W badanym okresie Polacy spędzili w pracy 1928 godzin. W tym czasie dłużej od nas pracowali tylko Meksykanie (2255
godzin), mieszkańcy Kostaryki (2212 godzin), Koreańczycy (2169
godzin), mieszkańcy Grecji (2035 godzin) oraz Rosjanie i Chilijczycy (po 1974 godzin). Tymczasem Niemcy w 2016 roku przepracowali zaledwie 1363 godzin, czyli o 565 godzin mniej niż Polacy. W
Kolejna tura rokowań doprowadziła do zawarcia porozumienia płacotym samym czasie Duńczycy poświęcili na pracę (1410 godzin).
wego określającego zasady polityki płacowej w 2018 r. w Enea Lo- Znaczniej mniej od Polaków pracowali też Norwedzy (1424 godzin),
gistyka. Przebieg negocjacji-szereg przerw technicznych wykorzysta- Holendrzy (1430 godzin), Francuzi (1472 godzin), Luksemburczycy
nych przez obie strony dialogu społecznego , blisko 14 wzajemnych
(1512 godzin) oraz Austriacy (1601 godzin
propozycji zestawów parametrów płacowych, doprowadziło do pełnego =================================================
zbliżenia stanowisk obu stron. Podpisane Porozumienie jest podobne
„Rodzina 500 plus”po litewsku
do zawartych już porozumień w pozostałych Spółkach GK Enea i
Rząd Litwy wprowadził comiesięczne świadczenie na dzieci na wzór
zawiera następujące elementy: podwyżkę o kwotę obligatoryjną płac
zasadniczych obligatoryjnie o 120 zł. od pier wszego kwietnia 2018 polskiego programu „Rodzina 500 plus”. Program obowiązuje od 1
stycznia tego roku. Zakłada on, że każde dziecko, któr e nie ukońr. .Indywidualne przeszeregowania (budżet na te przeszeregowania
czyło 18. roku życia otrzyma 30 euro miesięcznie. Świadczenie w
zostanie stworzony od września 80 zł. razy liczba etatów) –
tej samej kwocie będzie przysługiwało także młodzieży uczącej się do
ustalono maksymalną kwotę przeszeregowań- 200 zł. (pula ta zo21. roku życia. W rodzinach o najniższych dochodach oraz wychowustanie rozliczona na pierwszym spotkaniu płacowym w przyszłym
jących co najmniej troje dzieci zasiłek będzie wynosił 58,5 euro na
roku), jednorazowa nagroda na Święta Wielkanocne 800 zł. zostanie wypłacona do 31.03.2018r. , nagroda na Dzień Energetyka w każdą pociechę. Pr zedstawiciele r ządzącej par tii, czyli Litewskiego
Związku Rolników i Zielonych podkreślają, że wprowadzając świadkwocie co najmniej z poziomu roku ubiegłego -1650 zł.
czenie na dzieci wzorowali się na polskim programie „Rodzina 500
Podczas spotkania poruszono również temat propozycji zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zmiany mają dotyczyć zał. plus”. W ich ocenie w naszym kraju rządowy program świetnie się
Nr 3 ZUZP (tabela płac , regulamin wynagradzania) Strony dały sobie sprawdza. Z inicjatywą uruchomienia podobnego programu u naszych
jeszcze czas na przeanalizowanie zaproponowanych zapisów i zgłosze- wschodnich sąsiadów wystąpili posłowie Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Chcieli oni by wsparcie na
nie ewentualnych zmian. W kwietniu 2018r. ma nastąpić podpisanie
każde dziecko wyniosło miesięcznie 120 euro, czyli równowartość ok.
uzgodnień w tym temacie.
500 zł. Jednak ze względów budżetowych wysokość tego świadczenia
27.03.2018 Sławomir
na razie jest niższa.
Jankiewicz prezesem
==================================================

Enea Centrum.
Rada Nadzorcza Enea Centrum w zakończonym
postępowaniu kwalifikacyjnym podjęła uchwałę
o powołaniu z dniem 28 marca 2018 r. Sławomira Jankiewicza na stanowisko prezesa zarządu Enei Centrum oraz Krzysztofa Kierzkowskiego na stanowisko członka zarządu ds. IT i
rozwoju Enei Centrum.
Sławomir Jankiewicz- wykształcenie wyższe, stopień naukowy doktor
nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.
Od 29 listopada 2008 r. do 17.04.2010 r. pełnił funkcję członka zarządu
Enea S.A. ds. ekonomicznych.

Zarząd Enea SA 2009 r. od lewej: Piotr Koczorowski, Tomasz Treider,
Sławomir Jankiewicz,Maciej Owczarek, Marek Malinowski

Zarząd EC zwiększył się o jedną osobę,
oprócz nowo powołanych w zarządzie
zasiadają jeszcze: Łukasz Pawłowski członek zarządu ds. obsługi klienta i Ewa
Troszczyńska ( na zdjęciu z lewej)- członek
zarządu ds. finansowych.

Wiersz Henryka
Oddolne postrzeganie
Zmierzch nadchodzi,
Zmierzch się zbliża,
Każdy komuś już ubliża,
Wszystko staje się przekleństwem,
Z takim naszym społeczeństwem,
Każdy wszędzie coś już plecie,
I o przyszłym lepszym świecie,
W rządzie prężą się jak lwy,
Kończą często tak jak pchły,
A rząd staje się, mięciutki,
Jak spadają mu już słupki,
Premier też do rzeczy gada,
Gdy wtóruje mu gromada,
A gdy zleci komu słupek,
To zostaje tylko dupek,
Bo nie zawsze oczywiste,
Że intencje ma on czyste,
Nawet ACTA pokazała,
Że to bujda doskonała,
I z tą ACTA nic nie wskrzesi,
Gdy na karku ma kolesi,
Wtedy nic nam nie zostaje,
Tylko wiara w jakieś cuda,
Może kiedyś coś się uda,
Lub odjechać w siną dal,
Poczekamy, zaczekamy,
Autostrady stroją nam.

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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TABELA PŁAC ZASADNICZYCH CENTRUM
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TABELA PŁAC ZASADNICZYCH OPERATOR
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HUMOR Z INTERNETU

GORZÓW MOJE MIASTO

Landsberg obecna ulica Grobla

ARCHIWUM CZESŁAWA M.

Luty 2018 r.

ZŁOTE MYŚLI

2004 r. zebranie NSZZ Solidarność ZE Gorzów S.A.

OKIEM JUJKI
LICZBY MIESIĄCA
-9,22 zł. wartość akcji Enea 29.03.2018 r . godz. 17,00.
-1.070 mln zł. zysku netto wypracowała GK Enea w 2017 r oku
-284,5 mln zł. zysku netto wypracowała GK Enea IV kw. 2017 r.
-6,8 % wyniosła w lutym 2018 r. stopa bezrobocia i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,1 % Taki sam wskaźnik bezrobocia odnotowano ostatni raz w lutym 1991 roku, czyli 27 lat temu. W
ubiegłym miesiącu liczba osób zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy zmniejszyła się o 5,9 tys. i wyniosła 1,127 mln. Natomiast w porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 255,5 tys. osób, czyli o 18,5 %.
-122 tys. osób mieszkało w Gorzowie w XII 2017 r. (63,5 tys.
kobiet i 58,5 mężczyzn).
502 mieszkania wybudowano w Gor zowie Wlkp. w 2017 r.
(dla porównania w Zielonej Górze wybudowano 1621 mieszkań)
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