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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

helma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką– spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o
walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego
Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem
gasnącej Ojczyzny”.
Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm
Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił
wszystkie ustanowione na nim akty prawne.

7.05.2018 Spotkanie Solidarności GK Enea.
2.05.2017 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2
maja skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w
szczególności na Fladze RP. J est to święto stosunkowo młode, bo
obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z
dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu
propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.
Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w
Tiergarten w Berlinie, zdobywając miasto pr zyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.
Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u, w których, w przed
dzień ustanowienia Święta Konstytucji 3 Maja, władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętnienia tego wydarzenia.

W Daniszewie spotkali się przedstawiciele NSZZ Solidarność z
Grupy Kapitałowej Enea. Tematy por uszane podczas spotkania:
1.Sytuacja w spółkach GK. Podsumowano negocjacje płacowe w
poszczególnych spółkach, oraz zmiany a zarządach GK Enea. Powstała nowa spółka Enea Ciepło na bazie MPEC Białystok. Dyskutowano
o obsłudze prawnej strony społecznej. Duży niepokój budzą fakty
coraz częstszego łamania prawa, oraz omijania zapisów zakładowych
źródeł prawa pracy.
2.Umowa społeczna. Odbyło się jedno posiedzenie zespołu tematycznego. Podsumowano efekty pr ac zespołu. Omówiono pr ojekt
nowej umowy społecznej. Zgłoszono kilka poprawek do przedstawionego dokumentu. Zaktualizowaliśmy skład naszych przedstawicieli do
grupy negocjacyjnej.
3.Rada Nadzorcza Enea S.A. Po podpisaniu pr zez Pr ezydenta RP
weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych
uprawnieniach pracowników zmieniły się zasady wybor u członków RN Enea S.A. Dyskutowano o strategii związku w tym temacie.
4.Ustalono harmonogram działań do następnego spotkania.

8.05.2018 Spotkanie z Załogą Enea Logistyka
POWTÓRKA Z HISTORII:
Konstytucja 3 Maja- Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3
maja1791roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja
była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą
tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania
obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji
szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną,
ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi
(gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty
oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc
najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła
praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764roku
skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.
Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję
republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego,
które od 1768roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem
nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska,
zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wil-

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea spotkało się z pracownikami Enea Logistyka. Spółka Enea Logistyka
cierpi od wielu już lat na br ak konkr etnej decyzji co do klar ownego profilu jej działalności i roli w GK Enea. Najbardziej odbija się to
w nastrojach niepewnej swego losu załogi. Sytuację pogorszyła jeszcze dymisja Zarządu spółki oraz plotki rozsiewane wśród załogi na
temat jej przyszłości, która miałaby być niekorzystna dla pracowników. Głównym przesłaniem spotkania było zapewnienie, że NSZZ
„Solidarność będzie walczyć aby żadnemu naszemu członkowi nie
stała się krzywda. Co do podstawowej konkluzji: niedopuszczalnym
jest, aby stan bezwładu decyzyjnego co do tak ważnej kwestii jak
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Wynik EBITDA w obszarze Obrotu wzrósł o 4,9 proc. rdr do 53,3 mln
struktura logistyczna GK Enea trwał dalej. Pracownicy mają prawo
zł. Obszar Wydobycia odnotował spadek wyniku EBITDA o 30,8
być dobrze zarządzani, a GK Enea potrzebuje sprawnych, własnych proc. rdr do 123,3 mln zł - wpływ na to miały przejściowe trudności
geologiczne i hydrotechniczne w Bogdance.
służb logistycznych.
Przychody ze sprzedaży netto grupy Enea wyniosły 2,99 mld zł wobec
8.05.2018 Zmiana w zarządzie
2,7 mld zł przed rokiem.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

Enei Wytwarzanie.
10 maja pracę w naszej Grupie na stanowisku prezesa
Enei Wytwarzanie zakończył Krzysztof Figat. Związane jest to z powołaniem go na stanowisko prezesa
zarządu spółki Polimex-Mostostal.
Krzysztof Figat prezesem Enei Wytwarzanie był od
października 2016 r. Pracę w nowej firmie rozpocznie 11 maja.

11.05.2018 Obradował
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.

Polimex-Mostostal wraz z Mitsubishi Hitachi Power Systems odpowiadał za
budowę bloku B11 w Elektrowni Kozienice. Enea jest również akcjonariuszem
Polimeksu-Mostostal.

9.05.2018 Wyniki Enea za pierwszy kwartał.

W Ownicach na ostatnim w kadencji 2014-2018 zebr aniu spotkali
się członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności prezydium od ostatniego posiedzenia regionu. Relacja z posiedzenia Komisji Krajowej w
Zabrzu, oraz podsumowanie akcji wyborczej w Komisjach Zakładowych, to kolejne punkty , któr ymi zajmowali się członkowie
ZRG. Dyskutowano również o propozycjach zmian w Kodeksie Pracy
oraz postępie prac związanych z budową pomnika Witolda Andrzejewskiego. W dr ugiej części posiedzenia uczestniczyli w nim
również zaproszeni goście: Dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. dr hab. Dariusz Rymar oraz Redaktor Radia Zachód Zbigniew Bodnar. Podsumowano mijającą kadencję oraz
dyskutowano nad wyzwaniami jakie stoją
przed związkiem w nowej kadencji.
Przew. ZRG Waldemar Rusakiewicz poGrupa Enea miała w pierwszym kwartale 2018 roku 240 mln zł zysku
dziękował wszystkim za pracę w mijająnetto jednostki dominującej i 702 mln zł EBITDA.- podała spółka
cej właśnie kadencji i zaprosił do startow komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników. Przychody sięgnęły
wania w wyborach do władz regionalnych
2.989 mln zł.
na nową kadencję (2018-2022). Wybor y
Najwyższa EBITDA, 297 mln zł zrealizowana została w obszarze
odbędą się 16 czerwca 2018 r. Szczególne
dystrybucji (wzr ost o 13,4 pr oc.). EBITDA obszar u wytwar zanie
podziękowania złożono na ręce Krzysztowyniosła 227 mln zł (wzrost o 12,4 proc.), zaś obszaru obrotu 53 mln
fa Hańbickiego (na zdjęciu po lewej), który
(wzrost o 3,9 proc.). Jedynie obszar wydobycie, gdzie natrafiono na
od 1980 r. aktywnie działa w ZRG.
przejściowe trudności geologiczne, miał gorszy wynik EBITDA niż
przed rokiem. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki
12.05.2017 Rocznica śmierci
dominującej wyniósł 240 mln zł wobec 295 mln zł rok wcześniej.

J. Piłsudskiego

Grupa podkreśla, że w wynikach za pierwszy kwartał wyraźnie widoczne są też efekty zwiększenia mocy wytwórczych Grupy za sprawą
uruchomienia nowego bloku o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice oraz przejęcia Elektrowni Połaniec - wytwarzanie energii
elektrycznej w I kwartale wzrosło o 68,7 proc. r/r, wynika ze wstępnych danych.
Wzrósł również wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa
gazowego odbiorcom detalicznym do 5,6 TWh z 5,0 TWh (o 11,4
proc. r/r), a sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym
zwiększyła się do 5,18 TWh z 4,98 TWh (o 4,2 proc. r/r).
Ostateczne wyniki I kwartału opublikowane 24.05.2018 r.:

24.05.2018 Zysk operacyjny wyniósł w I kwartale
2018 roku 338,8 mln zł wobec 382,6 mln zł zysku rok
wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 702,1 mln zł wobec 666,4 mln zł
rok wcześniej. Najwyższa EBITDA, na poziomie 297,5 mln zł, zrealizowana została w obszarze Dystrybucji, jej wzrost wyniósł 13,4 proc.
rdr.
W obszarze Wytwarzania wynik EBITDA wyniósł 227,2 mln zł i
wzrósł o 12,3 proc. rdr. Podstawowym czynnikiem zmiany w tym
obszarze był wzrost mocy wytwórczych w wyniku przejęcia Elektrowni Połaniec i oddanie do użytkowania Bloku 11 w Elektrowni Kozienice.

Marszałek Polski, Naczelnik Państwa i
Wódz Naczelny Wojska Polskiego to
jedna z najwybitniejszych postaci w historii naszego kraju. Z osobą Józefa Piłsudskiego jest związanych wiele przełomowych wydarzeń w historii Polski. W czasach I wojny światowej był dowódcą
polskich Legionów, a jego powrót do
ojczyzny 10 listopada 1918 roku stał się
sygnałem do ogłoszenia niepodległości
Polski. Józef Piłsudski zmarł w Belwederze 12 maja 1935 roku, w dniu 9. rocznicy
przewrotu majowego. Pochowany został w krypcie zasłużonych na
Wawelu. W tym roku 5 grudnia przypada 150 rocznica urodzin Naczelnika.

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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13.05.2018 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp.
mistrzem Polski juniorek 2018

-Członkami 34 osobowej Rady KSE zostali r ównież pr zedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność
Enea:-Krzysztof Nawrocki (Szczecin), -Krzysztof Gonerski
(Gorzów Wlkp), Skiba Grzegorz (Bydgoszcz), Robert Jusis
Podobnie jak w ubiegłym roku koszykarki Enei AZS AJP Gorzów (Zielona Góra), Ryszard Gunther (Szczecin), Nejman Tomasz
Wlkp. okazały się bezkonkurencyjne dla swoich rówieśniczek i
(Poznań), Okorowski Rafał (Zielona Góra).
zdobyły złote medale w kategorii do lat 18 kobiet. Podopieczne
- Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ponownie została wybr ana
Roberta Pieczyraka w finale pokonały UKS Trójkę Żyrardów 87:47. Barbara Wiśniewska Bodzioch. W skład 5 osobowej Komisji RewiTrzecie miejsce dla PTK CIS Multis Multum Pabianice. MVP turnieju zyjnej wszedł Mariusz Kępiszak z Gorzowa Wlkp.
finałowego została Wiktoria Kuczyńska z Enea AZS AJP.
-Z 14 wybranych Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu
15.05.2018 Wybory władz
Górnictwa i Energetyki 4 wywodzi się z MOZ Solidar ność Enea:Krzysztof Nawrocki,-Krzysztof Gonerski, Robert Jusis, Marek
Krajowej Sekcji Energetyków.
Boiński.

Delegaci przyjęli dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła przyjęcia zmian
W Nałęczowie 59 Delegatów Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ
Solidarność (KSE) wybierało władze związkowe na kadencję 2018- do Regulaminu KSE, a druga składki członkowskiej.
16.05.2018 Pierwsze posiedzenie
2022 r. Wystąpienia zapr oszonych gości r ozpoczęły zjazd. Pr zewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki Kazinowej Rady KSE NSZZ Solidarność.
mierz Grajcarek podziękował za 20 lat współpr acy-wybiera się na
zasłużoną emeryturę. Swoje krótkie wystąpienia mieli również Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Kamiennego Jarosław Grzesik, i Jerzy Moryc Pr zewodniczący Kr ajowej Sekcji Elektr owni i
Elektrociepłowni.

W Nałęczowie na pierwszym w kadencji 2018-2022 zebraniu spotkali się nowo wybrani członkowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE). Tematyka Zebr ania:
1. Wybór członków prezydium KSE. Nowy Pr zewodniczący KSE
Marek Boiński zaproponował skład prezydium. Członkowie Rady
KSE w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład, który przedstawia się
następująco:
Od lewej : R. Jusis, B. Kieleczawa, K. Grajcarek, J. Grzesik, R. Rutkowski
-Przewodniczący- Marek Boiński, -Zastępca- Bogdan Kieleczawa,
Po wyborze władz Zjazdu oraz przyjęciu uchwał porządkowych, DeleSkarbnik -Mirosław Brzuśmian, Sekretarz-Robert Jusis. Członkogaci wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego KSE Romana
wie Prezydium:-Stanisław Andrzejewski, -Bogdan Grzybowski, Rutkowskiego i Pr zewodniczącej Komisji ReDariusz Jabłoński, -Krzysztof Marzec, -Krzysztof Nawrocki ,wizyjnej Barbary Wiśniewskiej Bodzioch. NastępRoman Rutkowski, -Andrzej Wójcicki.
nie przystąpiono do wyboru władz związku na
nową kadencję.
2. Kompetencje Prezydium. Dyskutowano na temat uchwały komW tajnym głosowaniu wybrano:
petencyjnej podjętej w poprzedniej kadencji we Wrocławiu.
- Nowym Przewodniczącym KSE został wybra- (9.05.2016r.).
ny Marek Boiński Przewodniczący Organizacji
(Ciąg dalszy na stronie 5)
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Poznań.
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17-19.05.2018 Wybory
Władz Sekcji Kobiet.
W Ustroniu (górskim) odbyło
się spotkanie podsumowujące
działalność Sekcji Kobiet działającej przy Krajowym Sekretariacie Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność. Głównym
tematem spotkania było omówienie sytuacji kobiet w kadencji 2014 –
2018 r. , prezentacja tematyczna oraz spotkanie sprawozdawczowyborcze dotyczące wyborów do władz Sekcji Kobiet na kolejną kadencję.

Członkowie Rady KSE podczas obrad w Nałęczowie

3. Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych
(RODO). 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Zmiany, jakie do tego
czasu muszą wprowadzić firmy w krajach członkowskich są poważne,
a w powietrzu wisi widmo wielomilionowych kar. Na następne posiedzenie Rady KSE zostanie zaproszona osoba kompetentna, która
omówi tą tematykę.
4.Sztandar KSE. M. Boiński zapr oponował by w tej kadencji opiekę nad Naszym Sztandarem sprawowali przedstawiciele PGE. Na
następnym posiedzeniu Rady KSE, przedstawiciele PGE ustosunkują
się do tej propozycji.
5.Strona internetowa KSE. K. Goner ski pr zypomniał o pr zesyłaniu aktualizacji danych teleadresowych znajdujących się na naszej
stronie internetowej. Zaapelował też o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przesyłanie informacji z poszczególnych grup energetycznych, które będą umieszczane w zakładce- Aktualności.
6.Następne posiedzenie Rady KSE. Uzgodniono, że zebr anie Rady
odbędzie się 5 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącą Sekcji
Kobiet została Anna Gromisz z Enea Wytwar zanie Kozienice, a Vce Przewodniczącymi zostały Karolina Borowczak z Enea Centrum i
Lidia Lukasek ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

18.05.2018 Rozmowy o regulaminach
konkursów dla Pracowników BOK i CC w EC.

16.05.2018 Dywidenda za 2017 r.?

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Centrum.
Głównym celem spotkania było uzgodnienie regulaminów konkursów
dla Biur Obsługi Klienta i Contact Center.
Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2017 roku w
Stronę Pracodawcy na spotkaniu reprezentowali: Łukasz Pawłowski –
kwocie 1,8 mld zł na finansowanie inwestycji poprzez zwiększenie członek Zarządu ds. Obsługi Klienta, Anna Kowalik – dyr. Departakapitałów rezerwowych. Enea podała, że r ekomendacja jest konmentu Wsparcia HR, Katarzyna Wyzujak - dyr. Pionu Obsługi Kliensekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy wynikających
tów oraz Maciej Koprowicz – dyr. Pionu Contact Center.
między innymi z planów ujętych w strategii.
Podczas spotkania omówiono regulaminy po zmianach uwzględniają23 maja 2018 roku rada nadzorcza Enei zaopiniowała wniosek zarządu cych część uwag związków zawodowych. Zgodzono się co do wprospółki w sprawie podziału zysku za okres za ubiegły rok. Rada nadzor- wadzenia ponad już uznane zmiany korekty nazwy z „Wykonalność
cza Enei podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała
grafiku czasu pracy” na „Wykonanie grafiku czasu pracy” co będzie
wniosek zarządu spółki w sprawie podziału zysku za 2017 rok. Zgod- intuicyjnie bardziej zgodne z zawartą w regulaminach definicją tego
nie z wnioskiem zarządu, zysk netto w kwocie 1,813 mld zł ma być pojęcia. Jednocześnie przekazana została stronie społecznej informacja, że przypadki nieosiągnięcia przez pracowników wymaganego
całości przeznaczony na finansowanie inwestycji poprzez zwiękdotychczasowym regulaminem poziomu wykonania grafiku czasu
szenie kapitałów rezerwowych.
pracy są bardzo rzadkie.
Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obro- Główną kwestią podnoszoną przez stronę społeczną była konieczność
towy 2017 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Enei.
zawarcia porozumienia, którego elementem będzie zatwierdzenie
W 2017 roku Enea wypłaciła 110,36 mln zł dywidendy za 2016
przedstawionych przez pracodawcę regulaminów oraz uzgodnierok, czyli 0,25 zł na akcję, co stanowiło stanowi ok. 17,8 proc. zysku
nie funduszu przeznaczonego na nagrody wynikające
netto spółki. Za 2015 rok. Enea nie wypłacała dywidendy, a za 2014
(Ciąg dalszy na stronie 6)
rok wypłaciła 0,47 zł dywidendy na akcję.
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z konkursów. Porozumienie powinno jasno stwierdzać, że fundusz
ten jest składową funduszu płac. Pr acodawca poinfor mował
o swoim odmiennym stanowisku. W jego opinii art. 31 ZUZP Enea,
na którym związki zawodowe opierają swoje żądanie, dotyczy wyłącznie nagród, natomiast konkurs ma charakter premiowy. Tym samym
fundusz, z którego wypłacane są nagrody konkursowe to fundusz premiowy, który nie musi być przedmiotem uzgodnienia ze stroną społeczną. Jednocześnie według Pracodawcy fundusz ten nie jest składnikiem funduszu płac, jest to „fundusz świadczeń”.
Wobec odmiennych stanowisk zaplanowano spotkanie dotyczące kwestii spornych na dzień 24 maja 2018 r.

23.05.2018 Obradowała WRDS
Województwa Lubuskiego.

21.05.2018 Gospodarska wizyta w OD Gorzów.

Od lewej: M.Szymankiewicz,M.Łukowski, E.Bułkowski,A.Kojro,T.Dachowski

W Sulęcinie w Ośrodku „Kormoran” odbyło się spotkanie zarządu Enea Operatora z kadrą kierowniczą oraz stroną związkową z
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (OD G) Nowy zar ząd pr zyjął
jako zasadę działania odwiedzanie poszczególnych Oddziałów i wsłuchiwanie się w problemy jakie występują w tych komórkach.
Inicjatywa godna rozpropagowania w innych spółkach Grupy
Kapitałowej Enea. Zar ząd na spotkaniu r epr ezentowany był pr zez
prezesa Andrzeja Kojro oraz wice prezesów Tadeusza Dachowskiego i
Marka Szymankiewicza. Przed obiadem zarząd spotkał się z kadrą
kierowniczą, a po ze stroną związkową. Poruszyliśmy następujące
tematy:
1. Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji.
(Trwają jeszcze uzgodnienia na szczeblu korporacyjnym).
2.Braki kadrowe, szczególnie na stanowiskach elektromonterówprzestaliśmy być atrakcyjnym pracodawcą. (Klasy pr ofilowe w
szkolnictwie zawodowym i zmiany w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) mają pomóc w załatwieniu tego problemu).
3.Płacenie za pracę w nadgodzinach. Niektórzy kierownicy próbują
sami interpretować zapisy ZUZP. Doprowadza to do nerwowych sytuacji na linii przełożony podwładny. ( Dyrekcja OD G została zobligowana do załatwienia tego tematu).
4.Dyżury domowe. Ryczałt za pełnienie dyżuru zapisany w ZUZP
oraz ewidencja czasu pracy w SAP-ie nie współgrają. Niska kwota
ryczałtu. Po ściągnięciu do pracy z dyżuru pojawia się problem dobowego odpoczynku (11 godzin). Niezachowanie przerwy na odpoczynek jest łamaniem prawa. ( Temat kwoty za dyżur do rozważenia przy
aktualizacji ZUZP, dyrekcja OD G przeprowadzi rozmowy z kierownikami komórek w których pojawia się ten problem).
5.Przyszłość Ośrodka Szkoleniowego w Zdroisku. (Los ośr odka
uzależniony jest od zmian własnościowych. Dzisiaj właścicielem
Zdroiska jest Enea S.A.).
6.Profilaktyka-szczepienia ochronne przeciwko chorobom przenoszonym przez kleszcze. (Zar ząd ur uchomi pr ocedur ę szczepień dla
Pracowników narażonych na kontakt z kleszczami).
7. Umowa z PZU-Zdrowie. Po podpisaniu umowy z PZU poziom
świadczeń znaczącą się obniżył, widać to szczególnie przy badaniach
okresowych. Dostęp do lekarzy specjalistów w ciągu 5 dni jest tylko
na papierze. ( Wszystkie przypadki niewywiązywania się z umowy
przez firmę PZU można zgłaszać do T.Dachowskiego).
8. Indywidualne przeszeregowania. (Aktualnie przełożeni analizują
sytuację w swoich komórkach i w tym tygodniu złożą propozycje
podwyżek do dyrektora OD G).
9.Konsulatacje u neurochirurga i neurologa w Poznaniu. Zwr óciliśmy się o pomoc w uzyskaniu konsultacji Pracowników Naszego Oddziału. (Zarząd postara się pomóc).
Po raz kolejny potwierdziła się konieczność organizacji takich
spotkań. Na przyszłość można przewidzieć formułę dwudniowątematów do dyskusji jest dużo więcej.

W Zielonej Górze spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego (WRDS). Do pr ogr amu
zebrania na wniosek przewodniczącej WRDS Elżbiety Polak dodano
punkt dotyczący informacji o zamknięciu etapu fazy rozpoznawczej
złóż miedzi na terenie Lubuskiego przez Kanadyjską firmę Miedzi
Copper. Na spotkanie stawili się Ambasador Kanady or az Pr ezes
Miedzi Copper. Przez 5 lat Kanadyjczycy analizowali opłacalność
wydobycia złóż miedzi, które znajdują się na głębokości 2400 m. Po
analizach firma Miedzi Copper zamierza otworzyć kopalnie na złożach występujących w naszym województwie. Od członków WRDS
Kanadyjczycy oczekują pomocy w uzyskaniu koncesji eksploatacyjnej. Członkowie WRDS podkreślili, że 29.06.2016 przyjęli już stanowisko w sprawie wsparcia działań na rzecz eksploatacji złóż miedzi w województwie lubuskim. Będziemy dalej wspier ać działania,
które tworzą miejsca pracy i wpływają na rozwój naszego regionu.
Pozostała tematyka zebrania:- Ludność i rynek pracy w województwie lubuskim w 2017 r. Pr elegenci z Ur zędu Statystycznego,
Okręgowej Inspekcji Pracy, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapoznali zebranych z tą tematyką.
Między innymi dowiedzieliśmy się, że: -płace w Lubuskim należą
do najniższych w kraju (są o 15 % niższe od średniej krajowej), najbardziej poszukiwane zawody to: kierowca, spawacz, kucharz,
-bezrobocie w kwietniu wynosiło 6,2 % (liczba zarejestrowanych
bezrobotnych -23 660), - 7452 obcokrajowców uzyskało pozwolenie na pracę w LUW w 2017 r. (najliczniejsze grupy to: Ukraińcy,
Gruzini i Białorusini). Wnioski z dyskusji w tym temacie mają
zostać uwzględnione w stanowisku, które zostanie uzgodnione mailowo. –Elektryfikacja linii kolejowej nr 203 Gorzów Wlkp.-Krzyż.
Po dyskusji w tym temacie na ostatnim posiedzeniu WRDS przyjęto
stanowisko popierające działania w tym zakresie. –Sprawy różne :
Przedstawiciel Wojewody Dyr.W. Gredka zaprosił wszystkich na
obchody „Wydarzeń Zielonogórskich”- 27.05.2018 r. i poprosił by
nie zaskakiwać członków WRDS i w ostatniej chwili nie zmieniać
proponowanego programu (br ak możliwości mer ytor ycznego
przygotowania się do nowego tematu).- Przedstawiciel strony pracodawców -Maciej Woźniak zaproponował, by na jednym z następnych posiedzeń zająć się tematyką szkolnictwa wyższego.

24.05.2018 Konkursy w Enea Centrum.

W Poznaniu kontynuowano rozmowy których celem było uzgodnienie regulaminów konkursów i zasad ich finansowania dla Biur
Obsługi Klienta i Contact Center . Kr ótka r elacja: Str ona społeczna jest w stanie akceptować treść każdego regulaminu , który będzie
sprawiedliwie promował i zachęcał pracowników do większej aktywności zawodowej w zamian za korzyści finansowe, nie uzurpu(Ciąg dalszy na stronie 7)
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je sobie prawa do uzgadniania budżetu na realizację potrzeb konkursów indywidualnych dla pracowników .Głównym pr oblemem
jest brak informacji a raczej jej nie ujawnianie przez zarządu co do
kwoty jaka jest zabezpieczona na potrzeby realizacji konkursów. Jednocześnie pod znakiem zapytania dla strony społecznej jest kwestia
źródła finansowania owych konkursów, a obie informacje mogą stanowić olbrzymi argument na rzecz pracowników (chociażby pominiętych w konkursach) w trakcie przyszłorocznych negocjacji płacowych.
Podsumowując , mimo braku rozstrzygnięć w rozmowach dotyczących konkursów , zarząd spółki jest zdeterminowany do ich
kontynuowania.

26.05.2018 O Puchar 100-lecia Odzyskania
Niepodległości w piłce siatkowej.
Zwolennicy aktywnego wypoczynku już po raz 18 spotkali się w Sulęcinie by rywalizować o puchary w turnieju piłki siatkowej. Or gaZwycięska Drużyna PE Krzeszyce
nizatorzy to jest NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. postanowili, Zawody przebiegały w sportowej atmosferze, a o zwycięstwie w wielu
że w tym roku drużyny rywalizowały o Puchary 100-lecia
pojedynkach decydował tay-brek.
Odzyskania Niepodległości.

Na turniej w Sulęcinie zjawiło się pięć drużyn .Wprowadzona kilka
lat temu zasada przyjęła się i wszystkie drużyny miały w składzie co
najmniej jedną przedstawicielkę płci pięknej.

Wyniki turnieju:
1- Posterunek Energetyczny Krzeszyce,
2- Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność,
3- Solidarność Centrala Gorzów Wlkp.,
4- Rejon Dystrybucji Sulęcin.
5- Rejon Dystrybucji Dębno.
Sędziowie zawodów wybrali najlepszych zawodników turnieju. Wśród
kobiet najlepsza okazała Małgorzata Kos z Solidarności Centrali
Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. z , a wśród mężczyzn Maciej
Jachimowski z Posterunku Energetycznego w Krzeszycach.

Małgorzata Kos

Maciej Jachimowski

Wszystkie drużyny otrzymały upominki od organizatorów, a pierwsza
trójka pamiątkowe puchary.
Po turnieju wszyscy uczestnicy udali się do Nadleśnictwa w Ostrowie
by w scenerii szkółki leśnej uzupełnić płyny, stracone kalorie
oraz powspominać wcześniejsze edycję turnieju. Jako, że pogoda w
tym roku dopisała, impreza przeciągnęła się do późnego wieczora.
Organizatorom –Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Rejonu
Dystrybucji Sulęcin i jej Przewodniczącemu Tomaszowi Królowi
serdeczne podziękowania za jak zwykle wzorową organizację.
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu –Aktualności.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Wiersz Henryka
Kogut
Jedna opcja nam została,
Oby jeszcze nas cieszyło,
Że możemy bić im brawa,,
Co to gremium wymodziło.
I jak gminna wieść się niesie,
Przy okrągłym stole też to było, Demokracja ta jest z nami,
Ten kołowrót tak to zmienia,
Znowu jajo kogut zniesie,
Rządzą nami wciąż ci sami,
Co dziś zbukiem się odbiło.
Okresami ich zamienia.
Wszystko w glorii uchwalano,
Palce Bolki w tym maczali,
Co po cichu sporządzano,
Jak ten system urządzali.
Więc do takiej pierestrojki,
Wszystko w kontrakt owinięto,
Nas dowieźli więc ci Bolki,
A cel przemian pominięto.

Więc zgarniają się do kupy,
Pozostałym mniej zostanie,
Wtedy chwycą większe łupy,
Też im starczy na sarkanie.
Jeśli z grona ktoś wypadnie,
Nie dość, że jest ustawiony,
Nigdy do dna już nie spadnie,
Byt ma ciągle zapewniony.

(Ciąg dalszy na stronie 9)
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– Nie rozumiem jak oni mogli złamać moje hasło do komputera.
– A jakie to było hasło? – Rok kanonizacji świętego Dominika
przez papieża Grzegorza IX. – Czyli? – 1234.

***
Na rozmowie kwalifikacyjnej:– Proszę opowiedzieć coś o sobie w
trzech słowach.– Różne rzeczy robiłem...

-9,61 zł. wartość akcji Enea 29.05.2018 r. godz. 13,40.
-338,8 mln zł –zysk operacyjny GK Enea w I kwartale 2018 r.
-261 miliardów złotych wpłynęło do ZUS w 2017 r. (o 4 mld.
więcej niż planowano) Nie sprawdziły się przewidywania
„fachowców” ,którzy zapowiadali krach systemu w związku z
przywróceniem wcześniejszego wieku emerytalnego.
-6,3 % stopa bezrobocia w kwietniu 2018 r.
- 6,2 % - stopa bezrobocia w województwie lubuskim w
kwietniu 2018 r. (liczba zarejestrowanych bezrobotnych -23 660),
-12,6 % o tyle wzrosła liczba śmiertelnych wypadków w
pracy w 2017 r.
-269 osób uległo wypadkom śmiertelnym w 2017 r.
-87400 osób uległo lekkim wypadkom przy pracy w 2017 r.
-661 osób uległo wypadkom z ciężkimi obrażeniami w 2017 r.
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