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KSE obradowała w Poznaniu
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

wość przejażdżki na chopperze.

30.05-3.06 2018 Długi Weekend
z Solidarnością w Pobierowie

Turniej w tenisa stołowego , piłkarzyków i boole, rzut podkową to
oferta przygotowana przez organizatorów dla wszystkich.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, przed sezonem urlopowym Komisja
Wydziałowa NSZZ Solidarność Centrali Oddziału Gorzów Wlkp.
był organizatorem „Weekendu z Solidarnością” czyli wyjazdu
rodzinnego do Pensjonatu Pisz w Pobierowie. W tym roku pogoda
nam wyjątkowo sprzyjała, wszystkie dni były słoneczne. W całym
kraju temperatura oscylowała w okolicach 30 * C, a nad Bałtykiem
było ok. 20 *C.

Dodatkowo można było skorzystać z atrakcji Pensjonatu PISZ: - kortu
tenisowego,- bilarda, -sauny,- basenu- Boiska do kosza, piłki nożnej i siatkowej, cymbergaja, siłowni oraz wycieczek rowerowych.
Podczas drugiego wieczoru tanecznego, było też tradycyjne 100
lat, dla Edyty i Zbyszka z Sulęcina (obchodzili r ocznicę zawar cia
związku małżeńskiego). Zabawa ponownie trwała do świtu.

Nasz wspólny wypoczynek rozpoczął Wieczorek Zapoznawczy. Dobra muzyka oraz Dobre Towarzystwo sprzyjało wspólnej zabawie,
która trwała prawie do świtu

Następnego dnia po zabawie i uczcie dla ciała można było też zrobić
coś dla ducha, czyli uczestniczyć w lokalnej procesji Bożego Ciała.

Było też pieczenie kiełbasek
i grillowanie. Podczas całego pobytu Gospodarze Pensjonatu zadbali , żeby nikt
nie chodził głodny a ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie
tu i tam troszeczkę nam przybyło. Pogoda dopisała, można było
skorzystać ze spacerów, a niektórzy skorzystali też z kąpieli w Bałtyku. Jak widać z powyższej relacji, nikt się nie nudził.
Długi weekend szybko minął, pozostały wspomnienia opalenizna oraz

Dzień Dziecka. Dla spor ej gr upki naszych milusińskich przygoto- zdjęcia. Mamy nadzieje, że za r ok znów się spotkamy.
waliśmy gry i zabawy na świeżym powietrzu. Nagrody
i upominki pr zygotowane sprawiły wiele radości dzieciom , szcze- Więcej zdjęć z tego i wcześniejszych wyjazdów znajdziecie na naszej stronie internetowej -Menu– Aktualności, lub Galeria zdjęć.
gólnie tym najmłodszym. Były też lody, występ Cyrku HECA,
oraz dzięki uprzejmości Zbyszka ze Strzelec Krajeńskich możli(Ciąg dalszy na stronie 3)
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30.05.2018 Nowy prezes Enea
Wytwarzanie.
Rada Nadzorcza spółki Enea Wytwarzanie,
po przeprowadzonej procedurze kwalifikacyjnej, podjęła decyzję o
powołaniu Antoniego Józwowicza na stanowisko prezesa zarządu
Enei Wytwarzanie. Obowiązki zacznie pełnić 4 czerwca. Antoni
Józwowicz ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. J est menadżer em i inżynier em z wieloletnim doświadczeniem
w realizacji projektów budowy polskiej infrastruktury, m. in.
energetycznej, drogowej i telekomunikacyjnej. W swojej kar ier ze
pracował na wielu stanowiskach zarządczych i wykonawczych, m.in.
jako prezes Polimex-Mostostal, gdzie odpowiadał za realizację końcowego etapu budowy bloku B11 w Enei Wytwarzanie, któr y został oddany do eksploatacji 19 grudnia 2017 roku.

2.06.2018 Rocznica wizyty Jana Pawła
II w Gorzowie Wlkp.

4 lipca 1958 r.). Ksiądz Stanisław Garncarz pr oboszcz katedr y
witał Głowę Kościoła w głównym wejściu do świątyni. Modlitwa
trwała krótką chwilę. Jan Paweł II odjechał w kierunku Pałacu Biskupiego. Gorzowianie ustawili się wzdłuż drogi przejazdu z placu papieskiego do pałacyku biskupów gorzowskich przy ul. 30 Stycznia.

4.06.2018 Spotkanie Solidarności z GK Enea.

W Daniszewie na kolejnym zebraniu spotkali się przedstawiciele
NSZZ Solidarność z Enei, Elektrowni Kozienice, Kopalni Bogdanka, MPEC Białystok Elektrociepłowni Białystok i Elektrowni
Połaniec.
1.Sytuacja w spółkach GK. Negocjacje związane z zabezpieczeniem interesów pracowniczych przy powstaniu Enea Ciepło zakończyły się fiaskiem. Omówiona zmiany kadrowe w zarządach GK Enea.
W dalszym ciągu duży niepokój budzą fakty łamania prawa, oraz omijania zapisów zakładowych źródeł prawa pracy. Potwierdziła to kontrola PIP w Enea S.A.
2.Umowa społeczna. Podsumowano uwagi jakie wpłynęły do pr ojektu umowy społecznej efekty prac zespołu. Naniesiono poprawki i
przyjęto projekt umowy. Wytypowano osoby oraz omówiono strategię
negocjacyjną na spotkanie, które odbędzie się 11 czerwca 2018 r.
3.Rada Nadzorcza Enea S.A. Aktualnie zmieniany jest Statut
Enea S.A. Dyskutowano o możliwym kalendarzu wyborczym oraz
strategii związku w tym temacie.
4.Ustalono harmonogram działań do następnego spotkania.

4.06.2018 -29 rocznica częściowo
wolnych wyborów.
21 lat temu miało miejsce największe wydarzenie w historii Gorzowa
Wlkp.-wizyta Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Wizyta duszpasterska odbyła się w ramach VI pielgrzymki do Polski oraz 78 podróży
apostolskiej Jana Pawła II
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na
wieki” Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. W
czasie tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków.
Wizyta JP II w Gorzowie Wlkp. Papież przybył śmigłowcem asystowanym przez pięć innych o 17.40 na lądowisko przy szpitalu wojewódzkim. Tu Głowę Kościoła Katolickiego przywitał ksiądz biskup
Adam Dyczkowski, or dynar iusz diecezji gor zowskiej, niegdyś
student kardynała Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz najwyższe władze świeckie. Papież podczas kilkugodzinnej wizyty wziął udział w nabożeństwie, jakie odbyło się na placu przy
kościele Pierwszych Męczenników Polski na „Manhattanie” (szacuje "Pierwszy raz możesz wybrać, wybierz Solidarność" - głosiło
jedno z haseł. 4 czerwca 1989 roku z pomocą wybor czych kar t do
się, że było tu wtedy 400 tys. wiernych!-największe zgromadzenie w
głosowania Polacy bezkrwawo obalili komunistyczny reżim. W wybohistorii miasta).
rach wzięło udział ponad 62 proc. obywateli. 95 proc. z nich opowiedziało się za rządami solidarnościowej opozycji. W ich wyniku
wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do
nowo utworzonego Senatu PRL.
Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II
wojnie światowej. Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali
rządzącej „koalicji”, obejmującej PZPR i jej satelitów, obsadę co
najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie
w liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i w pełni demokratyczny. Do
ubiegania się o nie dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty
konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie poPo mszy Jan Paweł II nie patrząc na zakazy przyjechał do katedry pierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne.
na modlitwę przy grobie swego przyjaciela, księdza biskupa
(Ciąg dalszy na stronie 4)
Wilhelma Pluty (obaj dostali nominacje biskupie tego samego dnia
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polityczno-społecznych. Z per spektywy czasu, postulat ten okazał
się niesłychanie trafny, wręcz fundamentalny.
Gabinet Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku,
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm
I kadencji. Pr ezesowi Rady Ministr ów pr zyszło działać w zupełnie
nowych okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał
istnieć twór o nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do podjęcia działań mających na celu integrację z NATO i Wspólnotami
Europejskimi. Rząd Jana Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku Polskim i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Zmienił także koncepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Całkowite zahamowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z ugrupowaniami liberalnymi w parlamencie.
22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy, która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie wycofujące się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polskorosyjskich (był to zapis wpr owadzony do tej umowy na osobistą
prośbę Lecha Wałęsy). Gdy pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera odpowiednie porozumienie polsko-rosyjskie zostało przez
MSZ podpisane, doszło do otwartego konfliktu rządu z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Spraw Zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. By nie dopuścić do podpisania por ozumienia,
premier przekazał sprzeciw rządu wysyłając depeszę szyfrową do
Moskwy, na ręce Lecha Wałęsy. W rezultacie sporów o kompetencje
Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji
solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego w dziedzinie kontroli nad wojskiem, a także o zakres i sposób oceny
odpowiedzialności komunistów i agentów służb bezpieczeństwa
(KO) przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność- Lechu Wałęsie.
doszło o zaognienia konfliktu na linii premier- prezydent. 28 maja
Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przezna1992 roku sejm upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego
czone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie.
Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym
Maciarewicza do podania informacji o współpracy z UB i SB osób
za najbardziej prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich pełniących najważniejsze funkcje publiczne. 4 czer wca, po dramatycznej nocnej debacie, sejm odwołał rząd Olszewskiego. Nakandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość przystąpiło to po tym, jak minister Macierewicz przesłał najwyższym wławódców reżimu.
dzą państwowym i przewodniczącym klubów parlamentarnych dwie
listy osób, o których informacje znajdowały się w archiwum
MSW. Na jednej z list znajdował się Lach Wałęsa (TW Bolek).Po
„nocnej zmianie” już 5 czerwca sejm powołał „kukiełkowy” rząd
Waldemara Pawlaka.
Dla wszystkich ludzi „Solidarności” przykra prawda o głównym
„bohaterze nocnej zmiany ”L. Wałęsie jest bardzo bolesna. Niestety
laureat pokojowej nagrody Nobla nie potrafił wcześniej przyznać się i
przeprosić za współpracę z tajnymi służbami PRL, w latach 197076. Wolał obalić rząd J. Olszewskiego i być teczkowym zakładnikiem.
Niestety nie potrafi tego zrobić również, po ujawnieniu dokumentów
przez wdowę po Kiszczaku. Dalej kłamie i zaprzecza faktom.
Niezrozumiałe jest również to, że niektóre media oraz „autorytety”
nie przyjmując do wiadomości powszechnie znanych już faktów,
utwierdzają go w tym kłamstwie.
Co by było gdyby nie obalono rządu J. Olszewskiego i przeprowadzono lustrację i dekomunizację ? Prawdopodobnie zapobiegłoby to
Takiego scenariusza nie przewidziały „rozmowy” w Magdalence i rządom Leszka Milera i 10 latom prezydentury Aleksandra
Kwaśniewskiego. Gdzie byłaby teraz Polska?
przy Okrągłym Stole. (zdjęcia poniżej i powyżej). Można to było wykorzystać i odciąć się od kupczenia z komunistami. Niestety tak się To pytanie pozostaje bez odpowiedzi…
nie stało. W celu realizacji wcześniejszych ustaleń zmieniono ordyna5.06.2018 Obradowała
cję na drugą turę wyborów (18.06.1989 r.), i ostatecznie obóz starej
Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarność
władzy dostał się do Sejmu. Po wyborach Państwo odzyskało nazwę
W
Poznaniu na drugim w kadencji 2018-2022 zebraniu spotkali członRzeczpospolita Polska, a orzeł koronę.
kowie Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność
(KSE). Zapr oszonymi gośćmi na posiedzeniu KSE byli Pr ezesi
Enea Operator w osobach: Andrzeja Kojro( na zdjęciu poniżej przy
mikrofonie ) i Tadeusza Dachowskiego
(Ciąg dalszy ze strony 3)

4.06.2018 -26 rocznica obalenia rządu
J. Olszewskiego
NOCNA ZMIANA- 4 czerwca 1992 roku. 26 lat temu doszło do
obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego. Rządu, któr y dążył
do rozliczenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację i odsunięcie postkomunistów od piastowania ważnych funkcji

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Na spotkaniu zostały omówione następujące zagadnienia:
Przedstawiono relację z poszczególnych grup energetycznych oraz
zaplecza: - zaawansowanie i realizacja regulacji płacowych na 2018r
jak wygląda sprawa z umowami społecznym i gwarancjami zatrudnienia- sytuacja po wyborach -funkcjonowanie SIP oraz propozycję stworzenia przy KSE zespołu do koordynacji prac SIP w poszczególnych
obszarach.

Największa różnica w zarobkach prezesów z tej grupy firm ma
miejsce w przypadku szefa Enei. Roczna pensja obecnego prezesa
- Mirosława Kowalika wyniosła w ubiegłym roku 1,24 mln zł, podczas gdy Krzysztof Zamasz w 2015 r. zarobił 3,01 mln zł .
W Enerdze łączne zarobki Daniela Kaśkówa i Daniela Obajtka wyniosły w 2017 r. 1,06 mln zł, podczas gdy pr ezesi Mirosław Bieliński i
Andrzej Tersa zarobili w sumie w 2015 r. 1,77 mln zł - obliczyła
Gazeta Prawa.pl.
„Powodzenie planu stabilizacji finansów spółki wymaga dobrego
przykładu po stronie managementu, dlatego też oszczędności obejmują w pierwszej kolejności zarządzających spółkami grupy” - powiedział cytowany przez Gazetę Prawną.pl Filip Grzegorczyk, prezes
Taurona. Z wyliczeń spółki wynika, że gr upa zaoszczędzi na wynagrodzeniach zarządu w skali roku 1,3 mln zł

7.06.2018 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.

Podjęto uchwałę o desygnowaniu przedstawicieli KSE do Zespołu
Trójstronnego Dialogu Społecznego Branży Energetycznej.
Marek Boiński - ENEA
Krzysztof Marzec - PGE
Bogdan Kieleczawa – TAURON
Członkowie Rady KSE rekomendowali z pośród delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki kandydatów na
członków KSGiE.
Marek Boiński – ENEA
Barbara Stefaniak-Gnyp - TAURON
Stanisław Andrzejewski – PGE
Roman Rutkowski – ENERGA
Poruszono problemy i niejasności związane z wprowadzeniem
25.05.2018r przepisów odnośnie ochrony danych osobowych RODO
w zakresie funkcjonowania organizacji związkowych.
Ustalono, że przez okres obecnej kadencji Sztandar KSE będzie pod
opieką Grupy PGE Oddziałów Lublin i Skarżysko Kamienna

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ Solidarność Enea (KM). W zebraniu uczestniczyli zaproszeni
goście, członkowie zarządów: Enea Operator-Tadeusz Dachowski i
Enea Serwis –Piotr Bogusławski. Po odczytaniu i przyjęciu protokołu
z ostatniego zebrania (24.04.2018), przystąpiono do realizacji programu zebrania.
Tematyka obrad KM:
6.06.2018 Pensje prezesów spółek
1.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania. Członkowie
podległych ministrowi energii.
Prezydium zdali relacje z najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce
od ostatniego zebrania.
2. Sprawy płacowe. Pr zedstawiciele poszczególnych Oddziałów
Dystrybucji zdali relację z przebiegu drugiej tury podwyżek w Enea
Operatorze. Negatywnie oceniono sposób realizacji porozumienia
płacowego dotyczącego podziału kwoty uznaniowej. Niektórzy Dyrektorzy nie kontaktowali się z przełożonymi niższego szczebla i sami
wnioskowali o przeszeregowania, kierując się sobie tylko znanymi
kryteriami. Niestety po raz kolejny nie poinformowano podległych
pracowników, o przyznaniu , bądź nie podwyżki indywidualnej. Mają
się o tym dowiedzieć z odcinka wypłaty ?
Poza Operatorem, pozostałe spółki z GK Enea nie uruchomiły jeszcze
kwot uznaniowych wynikających z zawartych porozumień płacowych.
3.Umowa społeczna. Omówiono pr zebieg pr ac związanych z zawarciem nowej umowy społecznej. Przedstawiono jej główne założenia, oraz dalszy harmonogram działań w tym temacie.
4. Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ SolidarPo wprowadzeniu w 2016 r. nowej ustawy o wynagrodzeniach preze- ność (KSE) –posiedzenia Rady KSE. Pr zedstawiono wyniki wybosów spółek Skarbu Państwa ich pensje zmniejszyły się o ok. 1/3 w rów władz KSE na nową kadencję (2018-2022), oraz zrelacjonowano
dwa posiedzenia Rady jakie odbyły się w Nałęczowie oraz w Poznaporównaniu do ustawy kominowej, przede wszystkim w koncernach
energetycznych, PGNiG i KGHM.
niu.
Z ustaleń Gazety Prawnej.pl wynika, że zarobki prezesów Taurona,
5.Sytuacja w Spółkach GK Enea.
PGE, Enei, Energi, PGNiG i KGHM spadły o 42 proc. w 2017 r.
Enea Operator :- Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i RejoŁączne roczne zarobki spadły ze średniej 2,06 mln zł do 1,25 mln zł.
nów Dystrybucji, kiedy dostaniemy mater iał , któr y wypr acował
zespół powołany do tego celu. Odp. -Trwają jeszcze uzgodnienia na
Gazeta obliczyła, że prezesi tych sześciu spółek zarobili w ubiegłym
szczeblu korporacyjnym. Braki kadrowe, szczególnie na stanowiskach
roku w sumie 7,08 mln zł, podczas gdy ich poprzednicy w 2015 r.
elektromonterów-zasygnalizowaliśmy narastający problem związany
otrzymali łącznie 12,69 mln zł.
z tym tematem. -.Płacenie za pracę w nadgodzinach. Niektór zy
Najmniej z tych fir m zar obił w ubiegłym r oku pr ezes Taurona
kierownicy próbują sami interpretować zapisy ZUZP. Doprowadza to
Filip Grzegorczyk - 817 tys. zł. Serwis zwr aca uwagę, że jeden z
jego poprzedników - Dariusz Lubera zarabiał ponad dwa razy wię- do nerwowych sytuacji na linii przełożony podwładny. W poszczególnych OD stosowane są różne zasady rozpoczęcia płacenia za nadgocej. Podobna sytuacja ma miejsce w PGE, gdzie prez. Henryk
Baranowski zarobił w 2017 r. 1,19 mln zł, podczas gdy dwa lata
dziny (od momentu wezwania telefonicznego lub stawienia się w
wcześniej na tym stanowisku łączna roczna pensja Marka Woszczyka miejscu pracy). T. Dachowski zajmie się tym tematem.
wynosiła do 1,6 mln zł.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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-Dyżury domowe. Ryczałt za pełnienie dyżur u zapisany w ZUZP
oraz ewidencja czasu pracy w SAP-ie nie współgrają. System SAP
doprowadził do sytuacji, że dyżur pełni się do godziny 20.00. Docierają do nas sygnały, że kwota ryczałtu jest zbyt niska .Temat ewentualnego podwyższenie kwot za pełnienie dyżuru zostanie przedstawiony
podczas prac zespołu powołanego do aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. -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. -Uprawnienia kwalifikacyjne. Komisje egzaminacyjne w OD wydają różne zaświadczenia kwalifikacyjne (terminowe i
bezterminowe). Temat do rozeznania i do ujednolicenia. –Szkoleniajakość szkoleń znaczącą się obniża. Oszczędzanie na tej działalności
jest niegodziwe. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne.
Enea Centrum- przedstawiono tematykę związaną z konkursami
ogłaszanymi z tej Spółce.
Enea Logistyka. Pr acownicy w dalszym ciągu obawiają się o swoją
przyszłość, brak decyzji korporacyjnych, kto ma zajmować się tą działalnością. Dwa konkursy na członków zarządu nie wyłoniły zarządu.
Ogłoszono trzeci konkurs....
Enea Serwis- por uszono temat dodatków do wynagr odzeń niewystępujących w ZUZP.
Enea S.A. Pr acodawca pr zedstawił pr opozycję nowej tr eści załącznika nr 3 do ZUZP, ponowna niezrozumiała próba umieszczenia treści
wyliczonej tabeli płac bezpośrednio w ZUZP. Dostaliśmy sygnały o
obserwowanym nie do końca zrozumiałym szybkim wzroście zatrudnienia. W dalszym ciągu brak informacji o usunięciu nieprawidłowości wykazanych przez kontrolę PIP. Nowa procedura rekrutacji wewnętrznej-wnieśliśmy uwagi, czekamy na odzew strony pracodawcy.
6. Ustalono termin następnego zebrania-2-3.08.2018 r. Września.

Zbigniew Piętka po czym przekazał prowadzenie spotkania prezesowi Enea Operator Andrzejowi Kojro. Prezes Operatora przedstawił
historię zawartych porozumień na okoliczność powstania GK Enea
oraz Enea Operatora.
Po przedstawieniu się wszystkich uczestników spotkania swoje oczekiwania i opinie co do opracowywanego dokumentu przedstawiła
strona pracodawców. Najczęściej przewijającymi się hasłami były:
duża odmienność obowiązujących rozwiązań w ZUZP dla poszczególnych spółek/obszarów GK Enea, potrzeba opracowania systemu motywującego pracowników, ujednolicenie wewnętrznego
prawa pracy w spółkach, w których funkcjonuje kilka ZUZP oraz
rynku Pracownika. Podkreślono że wynegocjowanie jednolitego
ZUZP dla całej GK Enea ZUZP będzie bardzo trudne ze względu
na bardzo duże zróżnicowanie tego dokumentu .
Strona społeczna jako najważniejsze punkty nowej Umowy wymieniła: gwarancje zatrudnienia, gwarancje zachowania miejsca pracy
i miejsca wykonywania pracy, zapewnienie zadowalającego poziomu płac i świadczeń pracowniczych. Pojawiały się także postulaty
ujednolicenia zasad budujących relacje pracownik – pracodawca
w zakresie płac oraz ogólnych zasad panujących we wszystkich spółkach GK Enea.
Zaznaczyliśmy, że sprawa zawarcia Umowy Społecznej dla GK Enea
jest inicjatywą NSZZ „Solidarność”. W maju 2017 r. zapr osiliśmy
stronę pracodawców do negocjacji nowej umowy społecznej. W
czerwcu 2017 pr zesłaliśmy główne założenia do umowy. Br ak r eakcji ze strony pracodawców na nasze pisma spowodował wysłanie
wezwania do negocjacji, i zagrożeniem sporem zbiorowym w listopadzie 2017 r . Te działania doprowadziły do pierwszego spotkania
w temacie Umowy Społecznej 27 listopada 2017 r.
Powyższe oświadczenie NSZZ Solidarność było dementi do stwierdzenia, że sprawa wynegocjowania tego dokumentu jest inicjatywą
prezesa Mirosława Kowalika, i jest to pierwsze spotkanie w temacie nowej Umowy.

11.06.2018 O nowej Umowie Społecznej
i Odprawie Emerytalnej.

W Poznaniu doszło do długo oczekiwanego kolejnego spotkania, którego celem było zawarcie nowej Umowy Społecznej dla Pracowników
GK Enea. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w GK Enea. Ze strony pracodawców uczestniczyli członkowie Zarządów: Enea S.A., Enea Operator,
Enea Wytwarzanie, Enea Ciepło, LW Bogdanka, Enea Centrum,
Enea Trading. Ponadto ze str ony Enea S.A. w spotkaniu uczestniczyła Dyr. Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Aneta
Pelczarska, Dyr . Pionu Płac w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi Justyna Tomczyk oraz doradca Zarządu Enea S.A.
Bogdan Klepas. Spotkanie otwor zył członek Zar ządu Enea S.A.

Strona Pracodawców zadeklarowała, że potrzebuje terminu 30 dniowego na wytypowanie swojej reprezentacji negocjatorów oraz 14
dni na przedstawienie regulaminu prowadzenia negocjacji. Spotkało się to z dość stanowczym postulatem strony społecznej co do
skrócenia tego okresu oraz deklaracją, że związki zawodowe już są
gotowe do prowadzenia rozmów. J ednocześnie str ona społeczna
nie wyraziła zgody na zmianę zasad ustalonych już podczas pierwszego spotkania organizacyjnego dotyczącego negocjowania Umowy
Społecznej, które odbyło się w listopadzie 2017 roku. Wg nich przy
stole negocjacyjnym miała zasiadać ograniczona do kilku osób reprezentacja wszystkich związków zawodowych, lecz jej skład miał być
przez stronę społeczną zmieniany stosownie do specyfiki aktualnie
negocjowanego zagadnienia. Jednocześnie na sali negocjacyjnej mogłaby się znajdować dowolnie liczna reprezentacja związków zawodowych w charakterze obserwatorów bez prawa głosu.Podnieśliśmy
także postulat pokrycia kosztów związanych z zawarciem Umowy
Społecznej (delegacje obsługa prawna).
Ostatecznie ustalono:
1. Harmonogram spotkań negocjacyjnych, któr ego ter miny nie
będą podlegały już przesunięciom: każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca począwszy od 2 lipca 2018 roku. Negocjacje odbywać się
będą na sali 435 budynku przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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2. Przy stole negocjacyjnym zasiądzie 9 osób r epr ezentujących
stronę społeczną i w tej samej liczbie reprezentacja pracodawców.
3. 22 czerwca 2018 roku strona społeczna przedstawi stronie pracodawców jeden dokument stanowiący proponowany projekt
Umowy Społecznej, w tym celu wszystkie związki zawodowe spotkają się 21-22 czerwca 2018 roku w Daniszewie,
4. Strona pracodawców zadeklarowała, że przygotuje i prześle
stronie związkowej do akceptacji projekt Regulaminu prowadzenia negocjacji nowej umowy społecznej dla GK Enea, który będzie
między innymi zawierał zakres finansowania pr zez pr acodawców
wydatków strony społecznej związanych z procesem negocjowania
Umowy Społecznej, w szczególności kosztów delegacji oraz wsparcia
prawnego.

Gorzowie Wlkp. Dariusz Rymar, Poseł
RP Jarosław Porwich (również Delegat).
Zjazd rozpoczął Ks. A. Szkudlarek (na
po lewej)-skierował do zebranych Słowo
Boże, i życzył owocnych obrad oraz
roztropnych wyborów. Po pr zyjęciu programu zjazdu Delegaci przyjęli
uchwały porządkowe oraz wysłuchali
krótkich wystąpień zaproszonych gości.
Wręczenie nagród dla zasłużonych dla
NSZZ Solidarność poprzedziło zjazd
wyborczy. Wyróżnienia Feniks 2017
otrzymali ks. A.Szkudlarek i J. Porwich, a Tytuły Honorowe Zasłużony dla ZRG-Waldemar Szajrych i Marian Czekalik.

Podczas spotkania przedstawiciele NSZZ Solidarność ponownie poruszyli temat odprawy emerytalnej wynikającej z zapisów ZUZP
Enea. (przymus ekonomiczny odejścia na emeryturę w ciągu 3
miesięcy od nabycia praw do ustawowej emerytury). Ustalono, że
spotkanie w tym temacie odbędzie się 13 czerwca 2018 r. Mamy nadzieję, że podczas tego spotkania uda się uzgodnić treść protokołu
dodatkowego do ZUZP.

13.06.2018 Odprawa emerytalnaprzejście na emeryturę.
W Poznaniu w siedzibie Enea SA doszło do
spotkania w sprawie zmian w ZUZP dla ESA i
spółek zależnych dotyczących prawa do odprawy emerytalnej.
Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli : Aneta Pelczarska-Dyrektor Departamentu
Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Szymon
Młodawski Specjalista ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi.
Sprawozdanie z działalności w kadencji 2014-2018 złożone przez
Stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele :NSZZ Solidarność, Waldemara Rusakiewicza oraz informacja Regionalnej Komisji
MZZP GK Enea i ZZ Synergia.
Rewizyjnej to kolejne punkty Zjazdu Delegatów.
Dyskutowano na temat wniosku złożonego przez NSZZ Solidarność wykreślenie terminu przejścia na emeryturę jako warunku do
uzyskania zwiększonej odprawy emerytalnej niż ta wynikająca z
Kodeksu Pracy.
Strona pracodawcy przedstawił swoją propozycję sprowadzającą się
do wydłużenia czasu jaki pracownik ma na podjęcie tej decyzji, z
trzech do sześciu miesięcy i zamrożenia wysokości tej odprawy na
dzień nabycia praw emerytalnych. Po kr ótkiej dyskusji strona
społeczna uzgodniła wspólne stanowisko i złożyła pracodawcy
propozycje kompromisową polegającą na wydłużeniu tego terminu do 1 roku.
A.Pelczarska ma przedstawić tą propozycję Zarządowi. Kolejne
spotkanie w tej sprawie na początku lipca.
Poniżej propozycja zapisów przedstawiona przez pracodawcę.
W załączniku nr 1 do Układu pt. „Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę
lub rentę”:
Do postanowień § 4 dodaje się ostatnie zdanie w następującym
brzmieniu: „Lata pracy mające wpływ na wysokość odprawy, o których mowa powyżej, liczone są na dzień uzyskania prawa do emerytury lub renty”. § 7 otrzymuje nowe brzmienie następującej treści:
„Pracownikowi, z którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z jego przejściem na emeryturę po upływie sześciu miesięcy od
dnia osiągniecia wieku emerytalnego przewidzianego przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, przysługuje odprawa przewidziana w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy”.
15.06.2018 Wybory Władz
Następnie przystąpiono do głównego punktu zjazdu czyli wyboru
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność.
Władz ZRG na nową kadencję.
Na terenie PGE Elektrociepłownia Gorzów spotkali się Delegacji ZaW tajnych wyborach Przewodnirządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG) by wybrać właczącym ZRG ponownie został
dze związku na kadencję 2018-2022. Na ogólną liczbę Delegatów
wybrany
88, w zjeździe uczestniczyło 76. W obr adach br ali r ównież udział
Waldemar Rusakiewicz (na
zaproszeni goście: Kapelan Gorzowskiej Solidarności Ks. Andrzej
zdjęciu po lewej)
Szkudlarek, Dyrektor PGE EC Gorzów Mirosław Rawa
(gospodarz miejsca WZD), Dyrektor Archiwum Państwowego w

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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mam wątpliwości, że tytuł „Człowieka Roku 2017 Tygodnika Solidarność trafia we właściwe ręce. W imieniu własnym oraz całej redakcji
serdecznie gratuluję i dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za przyjęcie
naszego wyróżnienia” -redaktor naczelny "Tygodnika Solidarność",
Michał Ossowski.
Tuż po wręczeniu tytułu Człowieka Roku Solidarność i Uniwersytet
Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie podpisały akt powołania
Międzynarodowego Instytutu Badań Fenomenu Solidarności. Instytut powstanie na Wydziale Filozofii krakowskiej uczelni. Filia Instytutu powstanie w Granadzie, przy tamtejszym biskupstwie. Instytut
będzie miał na celu badanie fenomenu Solidarności jako związku zawodowego, jak również jako relacji międzyludzkich.

Delegaci wybrali również 20 osobowy Zarząd Regionu. W skład Prezydium weszli między innymi nasi przedstawiciele Krzysztof
Gonerski, Zbigniew Mińczuk i Andrzej Miszczyk. Na najbliższym
posiedzeniu Zarządu Regionu nowi członkowie wybiorą Prezydium
ZRG.(3.07.2018 r.)
Do czteroosobowej Regionalnej Komisji Rewizyjnej wszedł również
Mariusz Kępiszak.
Zebrani wybrali również dwóch przedstawicieli ZRG na Krajowy
Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność- Jarosław Porwich, Krzysztof
Gonerski.

Po południu ogłoszono przerwę w obradach KK i wspólnie w strefie
kibica dopingowaliśmy naszych piłkarzy, którzy podczas Mistrzostw
Świata w Rosji rozgrywali pierwszy mecz z Senegalem.

Podczas zjazdu dyskutowano o najważniejszych zadaniach jakie stoją
przed nowo wybraną władzą ZRG: -emerytura w powiązaniu z latami składowymi (35 lat kobiety, 40 lat mężczyźni), - odmrożenie
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - płaca minimalna (50 % śr edniej płacy), podwyższenie kwoty wolnej od
podatku, -obniżenie kosztów pracy, -rozwój związku (ofer ta dla
młodych), -elektroniczna legitymacja członkowska ( objęcie nią
większości członków), -zmiany prawa pracy (nowa ustawa o związ- Podczas drugiego dnia obrad zebrani wysłuchali informacji z prac:
kach zawodowych).
Prezydium KK, zespołów KK, Rady Dialogu Społecznego, Rady
Ochrony Pracy, Sekretariatów branżowych i Zarządów Regionów.
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności
Przedstawiciele Krajowej Komisji wyborczej zdali krótką relację ze
19-20.06.2018 Obradowała Komisja Krajowa
stopnia zaawansowania wyborów w związku na kadencję 2018-2022.
NSZZ Solidarność
Dyskutowano na temat RODO –nowych przepisów odnośnie ochrony
W Zakopanym spotkali się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Soli- danych osobowych i szkoleń w tym temacie. Przedstawiono propozydarność (KK).
cje rządu dotyczące płacy minimalnej w 2019 r. (2222 zł). Nasza propozycja to 2278 zł. Przekazano też informację w temacie zmiany
ustawy o związkach zawodowych.

Podczas pierwszego dnia obrad odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Człowiek Roku 2017 r. Tygodnika Solidarność abp
Markowi Jędraszewskiemu. ”Ekscelencjo, drodzy Państwo, nie

Dokonano też zaprzysiężenia nowego
członka KK –Przewodniczącego Zarządu Regionu w Elblągu –Grzegorza
Adamowicza ( na zdjęciu po prawej)
KK przyjęła też stanowiska ws: - strajków
w 1988 r., -zatrudnianiu obcokrajowców,
-wynagrodzeń w budżetówce, -sytuacji w
Teatrze Wielkim w Warszawie, oraz odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych. Wysłuchano też
informacji ws sytuacji w Krajowej Sekcji
Pożarnictwa.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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21.06.2018 Gwarancje zatrudnienia
-nowa umowa społeczna.

Realizując ustalenia z 11 czerwca 2018 r. przedstawiciele strony społecznej z GK Enea spotkali się w Daniszewie celem uzgodnienia dokumentów, które mają doprowadzić do zawarcia nowej umowy społecznej- Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia.
1.Wnieśliśmy uwagi do przesłanego nam projektu „Zasad prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea”
2. Uzgodniliśmy treść projektu nowej umowy społecznej Porozumienia.
3. Wytypowaliśmy 9 osobowy zespół do negocjacji, jakie odbędą
się 2 lipca 2018 r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie wyżej wymienione
ustalenia przesłaliśmy stronie pracodawcy.

25.06.2018 Zmiany w zarządzie Enei Logistyka.
Rada Nadzorcza Enei Logistyka 21 czerwca 2018 r., po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, powołała do składu zarządu,
na stanowisko prezesa Enei Logistyka, Jacka Flisa. Funkcję członka zarządu ds. operacyjnych w tej spółce powierzono Januszowi
Grochowskiemu. Jednocześnie, w tym samym dniu Rada Nadzorcza
odwołała ze składu zarządu Dawida Serafina, który pełnił funkcję
członka zarządu ds. ekonomicznych, a od 23 kwietnia 2018 r. pełnił
obowiązki prezesa.

dzenia. Na wniosek prowadzącego posiedzenie, przedstawiciel PIP
odczytał uwagi, jakie do projektu rozporządzenia zostały przygotowane. Minister podziękował stronie społecznej za duży wkład pracy
wniesiony w opracowanie projektu rozporządzenia i poinformował, że
projekt podlega normalnej procedurze legislacyjnej, w trakcie której
zostają zgłaszane uwagi mające charakter zarówno merytoryczny jak i
legislacyjny, które wpływają na końcową treść dokumentu. Po ukończeniu prac, projekt podlega konsultacjom społecznym i to właśnie
jest ten etap. Projekt został przedstawiony do publicznej wiadomości i
każdy może się z nim zapoznać oraz wnieść uwagi i przedstawić swoje stanowisko do 29.06.2018r.
W sprawie dotyczącej układu ponadzakładowego, przedstawiciele
strony społecznej przekazali swoje stanowisko, informując, że dla
skutecznego wypracowania PUZP konieczna jest strona pracodawców, której obecnie nie ma. Pr zypomniano, że pr acodawcy
zobowiązali się do utworzenia strony pracodawców, co nie zostało
wykonane. Przedstawiciele pracodawców poinformowali, że w ramach
ZT powołany został zespół roboczy ds. standardów w branży, które
miały być podstawą tworzonego PUZP-u. W związku z tym, że zespół
ostatnio się nie spotykał, podjęto decyzję o jego reaktywowaniu. Przewodzenie zespołu zaproponowano P. Migdał (TAURON), który zobowiązał się do zorganizowania spotkania zespołu.
W kwestii dotyczącej łączenia grup kapitałowych, P. Minister T.
Skobel poinformował, że na obecną chwilę nie ma żadnych prac w
Ministerstwie Energii, które by prowadziły do analiz skutków
łączenia poszczególnych grup.
W sprawach różnych - przedstawiciele strony społecznej wnieśli kilka
uwag - między innymi dotyczących problemów związanych z przestrzeganiem zawartych porozumień przez jednego z pracodawców
w grupie Energa, a także poruszono problem utrudniania
członkom ZT udziału w posiedzeniach zespołu.

25.06.2018 Obradowała
Gorzowska Komisja Podzakładowa.

25.06.2018 Dywidendy z
zysku za 2017 nie będzie.
Akcjonariusze Enei, zgodnie z rekomendacją zarządu, zadecydowali o
przeznaczeniu zysku netto za 2017
rok w kwocie 1,8 mld zł na zwiększenie kapitałów rezerwowych z
przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji. Enea podawała wcześniej, że rekomendacja jest konsekwencją znacznych potrzeb inwestycyjnych grupy wynikających
między innymi z planów ujętych w strategii.
W 2017 roku Enea wypłaciła 110,36 mln zł dywidendy za 2016 rok,
czyli 0,25 zł na akcję.

W Przyłęsku spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ
Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KP). Na zaproszenie Komisji w
zebraniu uczestniczył członek zarządu Enea Serwis –
Piotr Bogusławski. Tematy por uszane podczas zebr ania:
1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu pr zyjęto pr otokół z 24 kwietnia 2018 r.
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szer egi naszej or ganizacji przyjęto kolejne trzy osoby.
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie pr ezydium zdali r elację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego
25.06.2018 Posiedzenie Zespołu Trójstronnego zebrania Komisji.
4.Sprawy płacowe. Podsumowano r ealizację por ozumienia płacods. Branży Energetycznej (ZT).
wego w Enea Operator. Negatywnie oceniono sposób realizacji poroW Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło zumienia płacowego dotyczącego podziału kwoty uznaniowej. Niektósię posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.
rzy Dyrektorzy nie kontaktowali się z przełożonymi niższego szczebla
Posiedzenie prowadził współprzewodniczący Zespołu – członek Pre- i sami wnioskowali o przeszeregowania, kierując się sobie tylko znazydium Rady KSE NSZZ „Solidarność” - Roman Rutkowski.
nymi kryteriami. Przełożeni z małymi wyjątkami nie poinformowani
Stronę Rządową w posiedzeniu reprezentowali Podsekretarze Stanu w podległych pracowników, o przyznaniu, bądź nie podwyżki indywiduMinisterstwie Energii: Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski. Kr a- alnej. Tradycyjnie o tym mają się dowiedzieć z odcinka wypłaty…
jową Sekcję Energetyki NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Z-ca
Wedle posiadanych przez nas informacji w innych Spółkach GK Enea
Przewodniczącego - Bogdan Kieleczawa i członek Prezydium –
nie uruchomiono jeszcze przeszeregowań indywidualnych.
Krzysztof Marzec. W spotkaniu uczestniczyli r ównież pr ezesi gr up 5. Wybory władz Związku w Krajowej Sekcji Energetyków i Zakapitałowych oraz przedstawiciele pozostałych central związkowych. rządu Regionu Gorzów. Uczestnicy Zjazdów Delegatów zdali r elaPo przyjęciu protokołu z posiedzenia ZT strona społeczna negatywnie cję ze spotkań na których wybrano władze na kadencję 2018-2022.
podsumowała dotychczasowy dialog w minionym okresie, wskazu- 6.Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. K. Goner ski
jąc między innymi na przykład projektu rozporządzenia bhp przy zrelacjonował ostatnie posiedzenie KK jakie odbyło się 19-20 czerwca
urządzeniach energetycznych, który do konsultacji społecznych
2018 r. w Zakopanym.
został skierowany w treści innej niż był wypracowany i uzgodnio- 7. Dyżur domowy- Do Komisji 16 maja 2018 wpłynęła prośba od
ny przez zespół roboczy powołany do opr acowania tego r ozpor zą(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Załogi PE Krzeszyce dotycząca tego temat. Długa dyskusja doprowadziła do wniosków, które zostaną przekazane Dyrektorowi Oddziału
Gorzów Wlkp.

8.Odprawa emerytalna. Tr wa pr oces konsultacji zmian zapisów
ZUZP w tym zakresie. Przekazano aktualny stan prac nad protokołem
dodatkowym do ZUZP.
9.Uprawnienia kwalifikacyjne. Komisje egzaminacyjne w Oddziałach Dystrybucji (OD) wydają różne zaświadczenia kwalifikacyjne
(terminowe i bezterminowe). OD Gorzów jako jedyny wydaje uprawnienia terminowe. Temat zostanie poruszony na spotkaniu z Dyrektorem OD Gorzów.
10.Odznaczenia w GK Enea. Wysłuchano r elacji z posiedzenia
zespołu ds. odznaczeń w OD Gorzów. W pozostałych Spółkach w
najbliższych dniach też będą obradowały zespoły.
11. Porozumienie Zdroisk. Relacja z kolejnego spotkania zespołu
ds. polubownego załatwienia tego tematu. Ostateczne decyzje zapadną
w lipcu 2018 r.
12. Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa. Pr zekazano
informację ze zjazdu delegatów, który ustalił wyższe kwoty udzielanych pożyczek.
13.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Pr zedstawiciele poszczególnych
spółek zdali relację z sytuacji panującej w tych podmiotach. Enea
Operator -:- Standaryzacja i etatyzacja Oddziałów i Rejonów Dystrybucji niestety do dzisiaj nie dostaliśmy jeszcze mater iałów
opracowanych przez zespoły powołane przez pracodawcę, Trwają
jeszcze uzgodnienia na szczeblu korporacyjnym. Prawa jazdy Kat. C.
Uprawnienia do prowadzenia pojazdów w ty roku wygasają. Podejmiemy działania w celu pokrycia kosztów wyrobienia nowych dokumentów przez pracodawcę. Odzież robocza i obuwie robocze bardzo
słabej jakości. Temat przekazano Społecznemu Inspektorowi PracyZbigniewowi Mińczukowi. Umowy lojalnościowe –o zakazie konkurencji –Prezydium wystąpi o opinię prawną w tym temacie. Szczepienia przeciwko kleszczom- temat nadal aktualny -jeszcze nie załatwiony. Enea Serwis-zakresy obowiązków i wysokość dodatku brygadzistowskiego. P. Bogusławski wyjaśnił tą tematykę. Enea Centrum-teoretycznie System Oceny Pracowniczej (SOP) został zakończony. Dalej są wyznaczane zadania kwar talne –inna forma
SOP-u. Temat na spotkanie z zarządem Enea Centrum.
14.Sprawy różne wolne wnioski: -Udzielono jednej zapomogi losowej członkowi Naszej Or ganizacji. Spływ kajakowy Drawa 2018 27-29 lipiec 2018 r. nadal mamy wolne miejsca–Rozpatrzono wniosek Koła Emerytów i Rencistów o wspar cie finansowe spotkania ze
związkowcami z Niemiec. –Dzień Energetyka –upoważniono Prezydium do podjęcia działań w celu wspólnego obchodzenia Naszego
Święta oraz powrotu do organizacji festynu dla dzieci.

rozpoczął się Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ Solidarność (KSGiE).

Wspólne zdjęcie wyróżnionych Działaczy KSGiE.

Po Mszy uroczyście wręczono Odznaczenia Państwowe zasłużonym
Działaczom KSGiE. Wśr ód odznaczonych znaleźli się pr zedstawiciele Krajowej Sekcji Energetyków (KSE) -Roman Rutkowski, Edmund Myszka oraz Mirosław Brzuśmian. Zaproszeni Goście oraz
uczestnicy Kongresu złożyli podziękowania dla ustępującego Przewodniczącego Kazimierza Grajcarka.

Po przyjęciu uchwał porządkowych i wysłuchaniu sprawozdań, złożonych przez Przewodniczącego K.Grajcarka i Komisji Rewizyjnej, 60
delegatów z całego kraju przystąpiło do głównego punktu Kongresu
czyli wyboru władz KSGiE na kadencję 2018-2022 r.

27.06.2018 Wybory władz Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

Delegaci w tajnych wyborach funkcję
Przewodniczącego KSGiE powierzyli
Jarosławowi Grzesikowi z
Kopalni Węgla Kamiennego
„BOBREK”. (na zdjęciu po prawej)
Mszą Świętą w Kaplicy Świętej Kingi w Kopalni Soli Wieliczka

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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29.06.2018 Karol i Mirek
powiększyli Koło Emerytów i Rencistów
Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w
GK Enea dołączył Karol Daniel -Starszy Elektromonter Automatyki, Telemechaniki i Zabezpieczeń, Pr acownik Sekcji Utr zymania w
Rejonie Dystrybucji Choszczno (RD). Karol
zanim doczekał zasłużonej emerytury przepracował łącznie 43 lata, z czego 39 w
energetyce.

Do 23 osobowej Rady KSGiE weszli również :-Marek Boiński, Barbara Stefaniak-Gnyp, -Roman Rutkowski –Sławomir
Andrzejewski z KSE.
Do 7 osobowej Komisji Rewizyjnej wybrano między innymi Roberta
Jusisa z KSE.

Od lewej: M. Boiński, R. Jusis, R. Rutkowski, J. Grzesik, K. Gonerski

Spotkanie pożegnalne odbyło się w świetlicy RD Choszczno. Uczestniczyli w nim koledzy z pracy i związku do, którego Karol należał ale
także w którym aktywnie działał. Jak zwykle przy takich spotkaniach
były wspomnienia, życzenia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT.
Karolu twoja kariera zawodowa właśnie dobiegła końca, ale
związkowa jeszcze nie. Zapraszamy do aktywnej działalności w
coraz większym Kole Emerytów i Rencistów.

Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności.

28.06.2018 CBA
zatrzymało dwóch
byłych prezesów
Enea S.A.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
dwóch byłych członków
zarządu, wiceprezesów
firmy Enea SA - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy.
Śledczy zarzucają im niekorzystny dla spółki zakup linii energetycznej
między Polską a Białorusią.
Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził,
że zatrzymań Maksymiliana G. i Krzysztofa Z. dokonali agenci
z poznańskiej delegatury CBA. Według śledczych zakup mostu energetycznego przyniósł 15 mln zł strat, a do transakcji doszło w sierpniu
2011 r.
"Zakupu dokonano od spółki Z. Ltd. z raju podatkowego, od podmiotu prawa cypryjskiego. Stwarzano przy tym pozory korzystnego dla
spółki Enea przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia mostu energetycznego, mającego służyć do eksportu oraz tranzytu energii przez
system Białorusi na rynek Polski i Unii Europejskiej"- powiedział
PAP Kaczorek.
Linia nie miała jednak wystarczającej mocy, nie przeprowadzono
wcześniej analiz dotyczących strony technicznej i finansowej transakcji - uważają śledczy. Byłym wiceprezesom śledczy zarzucają m.in.
niedopełnienia obowiązków i działanie na korzyść innych osób. Śledztwo CBA nadzoruje wielkopolski wydział departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania w RD Choszczno

Przedstawiciele Rejonu Dystrybucji Sulęcin oraz
koledzy z NSZZ Solidarność pożegnali
odchodzącego na zasłużoną emeryturę
Mirosława Pniewskiego. Szczęśliwy emeryt
pracował przez 32 lat elektromonter w pogotowia
energetycznego w PE Krzeszyce.

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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Uroczystość pożegnalna odbyła się w Zajeździe ” Lusia” w Muszkowie. J ak zwykle pr zy takich okazjach były wspomnienia, życzenia,
prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Mirek był, jest i mamy nadzieję nadal dalej będzie działaczem związkowym, tym razem w Kole
Emerytów i Rencistów. W imieniu NSZZ Solidar ność najser deczniejsze życzenia od Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
W życiu nieraz coś nas drażni,
Gorzów Wlkp. przekazali członkowie Komisji Wydziałowej.

Wiersz Henryka
Pieczeń

Wyrzucamy jakieś graty,
Już nie mówiąc o przyjaźni,
Chociaż były też na raty.

Wśród rządzących takich mamy,
Co frazesów nie żałują,
Którzy mają wciąż programy,
Bujdą w których nas futrują.

Była przyjaźń osobliwa,
Teraz sami zarządzamy,
Ona była dość drażliwa,
Choć podobnie dalej mamy.

Kto wysoko coś piastuje,
Minę ma przeważnie boską,
Taki dobrze też się czuje,
Bo działalność ma beztroską.

Inni nami już kierują,
Pozoranctwo u nas kwitnie,
Już inaczej nas sterują,
Pewnie nigdy to nie zniknie.

Nic co złe nie zauroczysz,
Marazm u nas często wraca,
Wyżej pępka nie podskoczysz ,
Na nic w tym pokoleń praca.

Choć po łokcie się urobisz,
Nikt wysiłków nie doceni,
Sobie tylko tym zaszkodzisz,
To już chyba się nie zmieni.

Chyba ludzie już poślepli,
Dali puścić po nas walec,
Taki placek w tym upiekli,
Nie wiedzieli co zakalec.

A gdy coś w normalność wraca,

A że jesteś konsumentem,
Możesz czasem się zadławić,
Bo zjadając z mankamentem,
Możesz to też nie przetrawić.

Przyłączamy się do życzeń i tą drogą życzymy Karolowi i Mirkowi Gdy już z pracy są korzyści,
wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, jaką na pewno
Ktoś to wszystko wnet zatraca,
jest przejście na zasłużoną emeryturę.
Znów zawłaszczą aferzyści.

(Ciąg dalszy na stronie 13)
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-9,14 zł. wartość akcji Enea 30.06.2018 r . godz. 19.00.
1,24 mln. zł. zarobił w 2017 r. prezes Enea S.A. Mirosław Kowalik.
Jego poprzednik Krzysztof Zamasz w 2015 r. zarobił 3,01 mln zł.
4699,96 zł. -przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektor ze przedsię biorstw bez wypłat nagród z zysku (w I kwartale 2018 roku).

1029,80 zł.- najniższa emerytura (od 1 mar ca 2018 roku).
1029,80 zł.-najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy i renta rodzinna (od 1 marca 2018 roku).

772,35 zł.-najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności
do pracy (od 1 marca 2018 roku).

1235,76 zł.-najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w
związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa
(od 1 marca 2018 roku).

926,82 zł.-najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w
związku z wypadkiem lub chorobą zawodową (od 1 mar ca 2018 roku).
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