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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
3.09.2018 Zmiany w zarządzie
Enei Wytwarzanie.
Andrzej Wicik złożył r ezygnację z pełnienia funkcji
wiceprezesa Enei Wytwarzanie ds. strategii rozwoju.
Funkcję tę pełnił do 31 sierpnia. Jednocześnie Rada
Nadzorcza Enei Wytwarzanie rozpoczęła postępowanie
kwalifikacyjne na to stanowisko.

5.09.2018 Obradowała
KP Gorzów NSZZ Solidarność

Po wakacyjnej przerwie w siedzibie związku w Centrali Oddziału
Dystrybucji Gorzów spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG). Na zapr oszenie Komisji w obradach uczestniczył Dyrektor Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp. Enea Operatora Edward Bułkowski.
Tematyka zebrania:
1. Protokół z ostatniego zebrania. Po wysłuchaniu pr zyjęto pr otokół z ostatniego zebrania KP (25 czerwiec 2018 r.)
2.Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szer egi naszej or ganizacji przyjęto siedem osób.
3.Sprawozdanie z działalności. Członkowie pr ezydium zdali r elację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniego
zebrania Komisji.
4.Umowa społeczna. Pr zedstawiono r elację z czter ech tur negocjacji. Niestety deklaracje pracodawców o woli zawarcia porozumienia w
tym temacie nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Takie postępowanie zaognia sytuację i idzie w kierunku konfrontacji zamiast
dialogu.
5. Dyżur domowy w Enea Operatorze. Na spotkaniach z pr acodawcami zwrócono uwagę na problem związany z godzinami pełnienia dyżuru, niskiej kwoty za jego pełnienie oraz braków kadrowych, które uniemożliwiają pełną obsadę dyżurów. Zaognianie
sytuacji na linii przełożony-podwładny doprowadza do restrykcyjnego
trzymania się godzin pełnienia dyżuru.
6.RODO-ochrona danych osobowych. Członkowie KP podpisali
stosowne oświadczenia. Podjęto też uchwały, które realizują obowiązki związku w tym temacie.
7.Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK). Wysłuchano relacji z Nadzwyczajnego Posiedzenia KK jakie odbyło się
w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier
Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono
postulaty związku. 29-30 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie KK
na, którym Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska przedstawiła odpowiedź rządu na postulaty związku.

8.Odprawa emerytalna. Negocjacje związane z ta tematyką dopr owadziły do zawarcia protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy w Enea (ZUZP), który wydłuża okres przejścia na
ustawową emeryturę z trzech do sześciu miesięcy (z zachowaniem
prawa do odprawy emerytalnej wynikającej z zapisów ZUZP). W
spółkach w których zawarto porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea
(między innymi w Enea Operator) konieczne jest zawarcie takiego
samego protokołu.
9. Porozumienie Zdroisk. 2.07.2018 r . w Poznaniu odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. polubownego załatwienia tematu realizacji postanowień Porozumienia ze Zdroiska. Niestety po ponad
dwóch latach pracy, nie doszło do uzgodnień, które pozwoliłyby chociaż w części zrealizować w/w Porozumienie. Deklaracje o woli
załatwienia tego tematu, pozostały deklaracjami… Po r az kolejny
potwierdziło się powiedzenie, że jak się chce załatwić temat, to siada
się do stołu i dokonuje stosownych uzgodnień, a jak chce się go rozmydlić to powołuje się kolejne zespoły…
10. Pomnik ks. Witolda Andrzejewskiego. Omówiono stopień zaawansowania prac związanych z budową pomnika. Na koniec września
planowane jest uroczyste odsłonięcie pomnika przy Gorzowskiej Katedrze. Zaapelowano o liczny udział w tej uroczystości.
11.Umowa o zakazie konkurencji w Enea Operator. Omówiono
temat oraz korespondencję z zarządem Operatora związaną z wątpliwościami dotyczącymi podpisania umowy o treści przygotowanej
przez zarząd. Pr acownicy mają kilka możliwości: -nie podpisać
umowy, podpisać umowę, -podpisać umowę z wykreślonymi kontrowersyjnymi zapisami,- po uzyskaniu zgody pracodawcy na prowadzenie określonej działalności podpisać umowę. Każdy Pracownik sam
podejmuje decyzję.
12.Sytuacja w Spółkach GK Enea. Pr zedstawiciele Enea Operatora, Enea Serwis, Enea Centrum i Enea Logistyka zdali r elację z
sytuacji panującej w tych podmiotach, oraz problemami jakie u nich
występują. W większości tych Spółek zmieniana jest struktura organizacyjna. Poproszono o przesłanie uwag do przesłanych przez pracodawców projektów.
14.Sprawy różne wolne wnioski: -Udzielono dwóch zapomóg losowych członkom Naszej Or ganizacji. – Zachęcamy do udziału w
imprezach organizowanych przez Związek:- XX Bieg Solidarności
(8.09.2018 r.), Turniej o Puchar NSZZ Solidarność w piłce nożnej.
(15.09.2018) Szczegóły na naszej stronie- Menu- Organizowane
przez nas imprezy.
Tematy poruszone na spotkaniu z dyr. E. Bułkowskim:
-Prawo jazdy -uprawnienia do przewozu materiałów (koszty wymiany związane z upłynięciem terminu ważności dokumentów będą
pokrywane prze pracodawcę). -Drobne naprawy samochodów w
siedzibach Rejonów Dystrybucji (temat nadal nie załatwiony).Gospodarka magazynowa (pr zyszłość magazynów zależy od
uzgodnień korporacyjnych).- Wnioski o odznaczenia (od przyszłego
roku wrócą sprawdzone zasady-protokoły z komisji Rejonowych).Umowa o zakazie konkurencji (info w pkt. 11 zebr ania). -Dyżury
domowe (zamiany pr acowników pełniących dyżur muszą uwzględniać dobową i weekendową przerwę na odpoczynek).- AMI –akcja
zabudowy szafek koliduje z wykonywaniem swoich podstawowych
obowiązków ( w przypadku niewykonania planów nie będą wyciągane konsekwencje), -Praca w nadgodzinach- niektórzy przełożeni
nie chcą płacić za nadgodziny, zmuszają do odbierania dnia wolnego ( każdy przełożony sam podejmuje decyzję w tym temacie).1 % fundusz nagród (omówiono zasady oraz terminy dostępności
tego funduszu). -Braki kadrowe- szczególnie na stanowiskach elektromonterów („rynek pracownika” spowodował to, że przestaliśmy
być atrakcyjnym pracodawcą).-Dzień Energetyka-omówiono wnioski
na przyszłość po obchodach jakie odbyły się w Mironicach.

5.09.2018 Obradowała Rada KSGiErozpoczęcie akcji protestacyjnej.
W Katowicach w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko Dąbrowskiego
odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki.
Na posiedzenie zaproszeni zostali Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ Solidarność Piotr Duda oraz były już Przewodniczący KSGiE
Kazimierz Grajcarek.
Piotr Duda zapoznał zebr anych ze szczegółami pr zebiegu dwóch
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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ostatnich spotkań KK z przedstawicielami Rządu RP gdzie omawiano
między innymi:
- postulaty zgłoszone przez NSZZ Solidarność
Wzrost płacy minimalnej
Odmrożenie odpisu na ZFŚS
Wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej
- powyborczą sytuacje w Regionie Śląsk Opolski
- podpisanie umowy lojalnościowej z Lotosem w sprawie rabatów
dla członków NSZZ Solidarność.
Kazimierz Grajcarek przedstawił relację z odbytych konferencji
COP24 w sprawie zmian klimatycznych.
Omówiono również sytuację jaka od dłuższego czasu ma miejsce w
PGE (przedstawioną w Tygodniku Solidarność) ale również w
innych Grupach Energetycznych np. w Enea.
W związku z bierną postawą Rządu w tym aspekcie i w innych ważnych sprawach, jak niepowołanie Związku Pracodawców, zapadła
decyzja o rozpoczęciu akcji protestacyjnej - ustalono harmonogram działań.

Według analityków spadki to przede wszystkim konsekwencja doniesień dotyczących podpisania przez Energę i Eneę porozumienia z
FIZAN Energia w sprawie jego potencjalnego zaangażowania
kapitałowego w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w wysokości do 1 mld zł. Wspomniany FIZAN to fundusz zarządzany przez
TFI Energia, którego jedynym akcjonariuszem jest PGE. Pojawiły się
więc obawy, że już nie tylko Enea i Energa będą zaangażowane w
projekt, ale także inne spółki na czele z PGE.

7.09.2018 Angela pożegnała stan panieński.

6.09.2018 Giełdaduże przeceny spółek energetycznych.

W Prądocinie w Domu Weselnym „Ranczo Pod Lasem” odbyła się
uroczystość zaślubin Angeli Gonery i Sebastiana Arciszewskiego.
Jak zwykle przy tego typu uroczystościach, były prezenty życzenia
oraz podniosła atmosfera. W tak ważnym dla Angeli wydarzeniu nie
mogło zabraknąć przedstawicieli związku do którego Angela Należy.

Podczas sesji 5.09.2018 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zdecydowanie najgorzej radzącym sobie sektorem była energetyka. Spadki na " czempionach" to jednak nie tylko kwestia
dzisiejszej sesji. Wyceny Tauronu, PGE i Enei szorują bowiem po
historycznych minimach, a Energa zbliża się do dołka z 2016 r. Od
Tą drogą przyłączamy się do życzeń:
początku roku giełdowa wartość energetycznego kwartetu spadła o
W dniu Waszego Ślubu przyjmijcie życzenia –
blisko 12 mld zł.
Niech
Wam Bóg kłopoty w wielką radość zmienia.
Polskie spółki energetyczne znów znalazły się w odwrocie. Spadki
Niech Was poprowadzi, ścieżki Wam prostuje,
gościły niemal na całej GPW, wyraźnie najgorszym sektorem była
da chleba w obfitości, dziećmi obdaruje.
jednak energetyka - WIG-Energia tracił bowiem aż 3,7 proc. To w
W uroczystym dniu zaślubin życzymy Młodej Parze,
dużej mierze zasługa czterech spółek kontrolowanych przez Skarb
by Wam życie dało wszystko, co może dać w darze:
Państwa (odpowiadają one za przeszło 87 proc. indeksu). Najsłabiej z
szczęście,
pogodę w miłości i uśmiech wiecznej radości!
tego grona prezentowała się PGE, która traciła 4,4 proc. Ponad 4 proc.
A po związkowemu życzymy Wam Solidarności Małżeńskiej.
tracił także Tauron, 3,8 proc. zaś Energa. Cała trójka znalazła się
Poniżej -Koleżanki i Koledzy z pracy i związku do którego Angela Należy
w gronie czterech najsłabszych spółek indeksu WIG20. W
dół szła także notowana w mWIG-u Enea, której wycena
spadała o 1,9 proc. (wartość akcji Enea- 7.09.2018 godz.10,23
-7,73 zł.!!!)
-W ciągu roku akcje Enea straciły 47,94 %. Wykres poniżej:

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej. (Ciąg dalszy na stronie 4)
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9.09.2018 Energetyczna Msza Święta.
8.09.2018 XX Bieg Solidarności

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" był organizatorem XX Biegu Solidarności w Gor zowie Wlkp.
W biegu uczestniczyło ok. 300 osób, które biegły na dystansie 3,8 km.
( nawiązanie do 38 rocznicy powstania Związku). Uczestnicy biegu
wystartowali tuż obok katedry i pobiegli w kierunku mostu Staromiejskiego, a następnie na Zawarcie i z powrotem do centrum. Wśród
panów najszybszy był Patryk Sopata z Drezdenka, a wśród pań
Rozalia Gapska z Pęckowa. Nagr ody najszybszym biegaczom wr ęczali m.in. poseł Jarosław Porwich oraz przewodniczący Zarządu Regionu gorzowskiego NSZZ „Solidarność" Waldemar Rusakiewicz.
Wszyscy uczestnicy biegu po jego ukończeniu otrzymali okolicznościowe medale, wśród wszystkich uczestników rozlosowano 38 nagród
rzeczowych.

Jak co roku Katolickie Stowarzyszenie Energetyków„ NAZARET”
było inicjatorem uroczystej Mszy Świętej w intencji byłych i obecnych Pracowników energetyki. Tegor oczne modlitewne spotkanie
odbyło się w Parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki i Św.
Antoniego z Padwy Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów w Gorzowie Wlkp. (Tak zwany Biały
Kościółek) Litur gii pr zewodniczył ks. bp Adam Dyczkowski.
Msza Święta wpisała się w obchody Dnia Energetyka 2018 r. Czynnie
uczestniczyli w niej byli i obecni Pracownicy energetyki, delegacja Gorzowskiego SEP-u oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp. , z pocztem sztandarowym na czele.

10.09.2018 Negocjacje Umowy Społecznej.

Jednym ze sponsorów biegu był również Enea Operator.
Po trzech tygodniach przerwy kontynuowano negocjacje, których
celem jest zawarcie Nowej Umowy Społecznej dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea. Na wstępie str ona pr acodawcy pr zedstawiła
doradcę zarządu Enea S.A. ds. współpracy ze związkami zawodowymi
-Bogumiła Kanika. Str ona związkowa stwierdziła fakt- nie wszyscy prezesi podpisali protokół z 20.08.2018 r. W odpowiedzi usłyszeliśmy , że nie wynikało to ze złej woli, a raczej przeoczenia. Później zabrał głos Wojciech Jędrzyński , który chciał przedstawić założenia do Ramowej Umowy Społecznej. Wystąpienie przerwała strona
społeczna, która podkreśliła, że w protokole z 20 sierpnia zawarła
sposób procedowania nad zawarciem umowy społecznej.
Po ogłoszonej na życzenie strony związkowej przerwie, przedstawiliśmy najważniejsze tematy jakie w pierwszej kolejności należy
rozstrzygnąć. Dyskutowano na temat umocowania prawnego strony pracodawcy do negocjacji umowy, or az działań jakie należy
podjąć żeby wypracowany dokument był źródłem prawa pracy. Następnie przedstawiliśmy nasze oczekiwania dotyczące najważniejszego punktu umowy, czyli gwarancji zatrudnienia.
Pracodawcy stwierdzili, że żeby móc negocjować ten punkt muszą
mieć przeprowadzoną we wszystkich Spółkach etatyzację.
Zgłosili też zastrzeżenia dotyczące objęcia gwarancjami kadry zarządzającej. Zapr oponowano kontynuacje negocjacji 24 września.
Strona społeczna zaproponowała dwudniowe negocjacje do skutkupodpisania umowy. Kwestia ta miała zostać r ozstr zygnięta na
spotkaniu 24.09.2018 r.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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11.09.2018 Nie tylko o zmianach struktury
organizacyjnej w Operatorze.

Zarząd Enea Operatora zaprosił do Poznania stronę społeczną by uzasadnić proponowane zmiany struktury organizacyjnej Spółki.
Zarząd proponuje przenieść dwa Departamenty z Poznania do
Oddziałów Dystrybucji (OD) ( Departament Zarządzania Majątkiem Sieciowym do Bydgoszczy a Departament Logistyki i Zakupów do Szczecina). Uzasadnieniem takich zmian jest: zarządzanie
hybrydowe, problemy z naborem kadr w Poznaniu, decentralizacja, wzmacnianie Oddziałów Dystrybucji, zrównoważony rozwójodbudowa Małych Ojczyzn. Pr oponowane zmiany podobno nie
pociągną za sobą skutków społecznych : „- co do zasady nie nastąpi
zmiana miejsca pracy, a w przypadku takiej potrzeby odbędzie się to
za zgodą pracownika”. Zapewniano nas, że żaden Pracownik nie
będzie zmuszany do zmiany miejsca pracy. Z tą opinią nie zgadza się
strona związkowa. Podobne zapewnienia słyszeliśmy przy powstawaniu Centrum Usług Wspólnych (nikt na niczym miał nie stracić).
Ze strony społecznej padały argumenty za i przeciw proponowanym
zmianom. Tych pierwszych było więcej- kierunek zmian słuszny, tylko
dlaczego zostały pominięte Oddziały Dystrybucji Gorzów Wlkp. i
Zielona Góra. Wskazane jest też danie większej niezależności ODpoprzez przyznanie budżetów. Wskazana jest też odbudowa Posterunków Energetycznych- wzorem Posterunków Policji. W przypadku
pojawienia się skutków społecznych domagamy się uzgodnień ze
związkami zawodowymi.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że program ma charakter pilotażowy- po
roku zostanie oceniony i wtedy ewentualnie będzie możliwe przenoszenie Departamentów do pozostałych OD (Gorzów Wlkp. i Zielona
Góra). Temat budżetów dla OD jest do przeanalizowania. Z dzisiejszej dyskusji zarząd wyciągnie wnioski i podejmie odpowiednie decyzje.
Korzystając ze spotkania z Operatorem, poruszyliśmy jeszcze dwa
tematy:
1. Standaryzacja i etatyzacja. Zespoły robocze wypracowały wnioski i
kierunki, na które aktualnie Operatora nie stać…
2. Odprawa emerytalna –protokół dodatkowy do porozumienia o stosowaniu zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).
(wydłużenie z trzech do sześciu miesięcy okresu przejścia na ustawową emeryturę, z zachowanie odprawy emerytalnej wynikającej
z zapisów porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea). Po spotkaniu
podpisaliśmy stosowny protokół dodatkowy do porozumienia o
stosowaniu ZUZP, w wersji wcześniej uzgodnionej i podpisanej w
Enea S.A.

12-14.09.2018 Obradowała
\KM NSZZ Solidarność Enea.

W Zielonej Górze spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). W posiedzeniu uczestniczyli
zaproszeni goście -członkowie zarządów: Enea Operator-Tadeusz
Dachowski i Enea Ser wis –Piotr Bogusławski.

Pierwszy dzień obrad KM poświęcony był szkoleniom. Przypomnieliśmy sobie podstawy prawne działalności związkowej,
uprawnienia poszczególnych władz związkowych. W ramach rozwoju związku poznaliśmy metody polegające na wizualizacji i
komunikacji przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji.
Ugruntowaliśmy wiedzę w zakresie pisania stanowisk i uchwał.
Tematy poruszane podczas kolejnych dni obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z 7.06.2018 r.
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania ( Przyłęsko
7.06.2018 r.) Członkowie Pr ezydium zdali r elacje z najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce od ostatniego zebrania.
3.Umowa społeczna. Omówiono przebieg negocjacji związanych z
zawarciem nowej umowy społecznej. Przedstawiono jej główne założenia. Negatywnie oceniono postawę pracodawców w tym temacie,
ustalono harmonogram działań w przypadku dalszego pozorowania
dialogu.
4.Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w GK Enea. Omówiono
przebieg prac związanych z aktualizacją zapisów porozumienia o stosowaniu ZUZP w Operatorze, oraz protokołów dodatkowych dotyczących odprawy emerytalnej. Przedstawiano też wyniki rozmów w Spółkach dotyczące zawierania porozumień o stosowaniu ZUZP Enea
S.A.
5.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).
K. Gonerski zdał relację z nadzwyczajnego posiedzenia KK jakie
odbyło się w Gdańsku 7 sierpnia. W 5 godzinnym spotkaniu uczestniczył Premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rządu RP. Przedstawiono postulaty związku. Następne posiedzeniu KK odbyło się 29
sierpnia. Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska przedstawiła odpowiedź rządu na postulaty związku.
6.Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Energetyków i Rady Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. M.
Boiński i R. Jusis zdali relacje z w/w posiedzeń władz branżowych.
Napięta sytuacja w Energetyce doprowadziła do rozpoczęcia akcji
protestacyjnej.5 października odbędzie się pikieta przed siedzibą
PGE w Warszawie. Jeżeli po pikiecie sytuacja w energetyce nie
ulegnie poprawie, odbędzie się manifestacja przed siedzibą Ministerstwa Energetyki (19.10.2018 r.)
7. RODO-ochrona danych osobowych. Omówiono materiały przesłane prze Komisję Krajową materiały. Wskazane szkolenie z tej
tematyki.
8.Sytuacja w Spółkach GK Enea.
Enea Operator Umowa o zakazie konkurencji-omówiono korespondencję w tym temacie z zarządem Operatora. Decyzja podpisać
czy nie należy do Pracowników. -Dyżury domowe. Ryczałt za pełnienie dyżuru zapisany w ZUZP zdaniem wielu jest zbyt niski. Wystąpimy do zespołu ds. ZUZP o jego podwyższenie. Zmiana struktury
organizacyjnej- przenoszenie Departamentów do Oddziałów Dystrybucji. Dyskusja na ten temat wskazała na właściwy kierunek proponowanych zmian.
Enea Centrum- Omówiono proponowane zmiany struktury organizacyjnej- czekamy na uwagi. Kończą się umowy ramowe, zwlekanie z
ich przedłużeniem budzi niepokój o przyszłość Spółki. Niepokojące są
informacje o pomysłach związanych z lizingowaniem Pracowników i
powołaniem nowej Spółki nieobjętej postanowieniami ZUZP. Nie
pozwolimy na realizację takich pomysłów. Omówiono zmiany kadro(Ciąg dalszy na stronie 6)
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we w zarządzie.
Enea Logistyka. Omówiono zmiany w zarządzie.
Enea Serwis- Dysproporcje płacowe- temat dalej nie załatwiony.
Podział kwot na podwyżki indywidualne budzi wiele emocji i domysłów. Wskazane dokładne rozliczenie tego funduszu.
Enea S.A. Zmiany w regulaminie pracy, a właściwe nowy regulamin. Z ciekawostek - znajdują się tam zapisy o możliwości czytania
maili oraz wiadomości sms przez pracodawcę, ponadto o Geolokalizacjji telefonów (inaczej mówiąc o możliwości śledzenia lokalizacji
telefonów) obowiązek o informowaniu pracowników o takiej możliwości nakłada RODO. Można zgłaszać uwagi.
9.Działalność Społecznej Inspekcji Pracy (SIP). Obecna kadencja
SIP dobiega końca. Omówiono proponowane zmiany do regulaminu
wyborów SIP, oraz struktur SIP.
10. Sprawy różne: –Szkolenia- jakość szkoleń dalej się obniża. Temat dalej nie załatwiony. Oszczędzanie na tej działalności jest niegodziwe. Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne. Niepokojące są też informacje o oszczędzaniu na sprzęcie BHP. Zaproszenia na manewry
ratownicze oraz Pielgrzymkę do Skrzatusza. Płacenie za nadgodziny oraz pracę w dni wolne. Wyjaśniono wątpliwości związane z tą
tematyką. Starzejący się tabor transportowy, oraz problemy z jego
naprawą- wskazana odbudowa warsztatów do drobnych napraw.
11. Ustalono termin następnego zebrania KM. (8-9.11.2018).
Zebranie zorganizuje Komisja Podzakładowa z Bydgoszczy.

Na tegoroczną edycję turnieju zgłosiło się pięć drużyn. Pogoda dopisała, zawody były emocjonujące, zwodnicy szanowali się-obyło się bez
kontuzji. Organizatorzy zadbali o napoje, kanapki, ciasto, kawę, herbatę, upominki oraz pyszną grochówkę z wkładką- dla uzupełnienia spalonych na boisku kalorii.

13.09.2018 Zarząd Enea Centrum
już w komplecie.
W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono dwóch nowych członków zarządu Enea
Centrum. Józef Aleszczyk
(na zdjęciu po lewej)- został
członkiem zarządu ds.
operacyjnych, a Dariusz
Szymczak ( na zdjęciu po
prawej) - członkiem zarządu ds. obsługi klienta.
Trzyosobowy skład zarządu uzupełnia
Sławomir Jankiewicz – prezes zarządu

13.09.2018 Wyniki GK
Enea
za II kwartały 2018 r.
Enea w II kwartale 2018 r. zanotowała zysk netto w wysokości
190,4 mln zł. Rok wcześniej w
analogicznym okresie było to
285,9 mln zł.
Zysk operacyjny Enei spadł do 294,1 mln zł z 399 mln zł rok wcze- Najważniejsza była dobra zabawa a nie końcowy wynik. Ze względów
kronikarskich podajemy jednak wyniki turnieju:
śniej, a pr zychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,05 mld zł wobec
2,86 mld zł przed rokiem. Nar astająco, w pier wszym półr oczu
2018 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominu- 1 miejsce- Rejon Dystrybucji Dębno (na zdjęciu poniżej)
jącej 431,2 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił
581,2 mln zł.Zysk operacyjny wyniósł w I półroczu 2018 roku 632,9
mln zł wobec 781,6 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA grupy wyniosła 1,3 mld zł wobec 1,36 mld zł rok wcześniej. Przychody ze
sprzedaży netto wyniosły 6,04 mld zł wobec 5,57 mld zł przed rokiem.

15.09.2018 O Puchar NSZZ Solidarność
Enea Gorzów w piłce nożnej.

Już po raz 26 odbył się turniej o Puchar NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w piłce nożnej. Tegor oczna edycja tur nieju odbyła się
na boisku na KUKULE przy ul. Czereśniowej w Gorzowie Wlkp.

2 miejsce- Solidarność Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów.
3 miejsce- Enea Serwis Rejon Gorzów.
4 miejsce - Rejon Dystrybucji Gorzów.
5 miejsce Uczniowski Klub Sportowy Dębno.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Królem strzelców został strzelec 9
goli Kacper Wiarus (na zdjęciu po
prawej ) z Drużyny Rejonu
Dystrybucji Dębno.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi pojedynkami rozegrany został
też konkurs rzutu wałkiem.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy kondycji, hartu ducha oraz
pomysłu na rodzinne spędzenie
wolnego czasu, a organizatorom
dziękujemy na jak zwykle wzorową organizację.

absolwentów, w różnych zawodach i specjalnościach, jak np.: elektryk, elektromechanik, elektroenergetyk, technik aparatury kontrolno-pomiarowej, technik automatyki przemysłowej, elektromonter. Zespół Szkół Elektr ycznych od 2006 r . znajduje się na
liście najlepszych szkół w ogłaszanym przez "Perspektywy" rankingu,
otrzymując co roku "Tarczę złotej szkoły". Ten sukces to przede
wszystkim efekt dobrej zdawalności matury i egzaminów kwalifikacji
zawodowych. Szkoła może pochwalić się również licznym gronem
olimpijczyków i finalistów ogólnopolskich konkursów.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy
Enea współpracuje ze szkołą już od kilku lat, m.in. wspiera finansowo
doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla
uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych. Nowa umowa to rozRzut wałkiem rozgrywany podczas turnieju.
szerzenie i wzmocnienie współpracy. Grupa Enea będzie miała swój
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej- Menu-Aktualności.
Zapraszamy za rok na XXVII edycję naszego Turnieju.
udział w rozwijaniu programów oraz zorganizuje: praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na tere18.09.2018 Nadzwyczajne
nie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla
posiedzenie Rady KSE NSZZ Solidarność
uczniów oraz wdrożenie programu stypendialnego dla najlepW Poznaniu gościnnie w siedzibie Zarządu Regionu Wielkopolskiego szych, a także szkolenia dla nauczycieli przedmiotów branżowych
NSZZ Solidarność odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajo- w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji
wej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE). W posiedzeniu miękkich.
w zastępstwie Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i „Energetycy to bardzo ważna i ceniona grupa zawodowa. To na nich
Energetyki (KSGiE) Jarosława Grzesika uczestniczył Wiceprzewodni- polegają ludzie w sytuacjach kryzysowych, dlatego podstawą w tym
czący KSGiE Dariusz Kucharewicz.
zawodzie jest solidne wykształcenie. Tym bardziej cieszę się, że kolejGłównym tematem spotkania było przygotowanie się KSE do mająne pokolenia mogą rozwijać swoją pasję, zdobywać wiedzę i umiejętcych się odbyć protestów w Warszawie ( pikiety oraz manifestacjiności w tak dobrej szkole. Wierzę, że 70 lat tradycji wpłynie pozytywstanowisko nr 3 w załączniku).
nie na edukację młodzieży i zachęci do kontynuowania swojej karieNa posiedzeniu szeroko została omówiona obecna sytuacja w Grupie ry zawodowej w naszej spółce” - Tadeusz Dachowski, wiceprezes ds.
PGE jako jednego z głównych powodów naszych protestu. Przedstabezpieczeństwa pracy w Enei Operator.
wiono zebranym relację ze spotkania Rady KSGiE, która spotkała się „ Od 1946 r., kiedy powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, placóww Katowicach gdzie gośćmi byli przewodniczący NSZZ Solidarność
ka współpracowała z miejscowym zakładem energetycznym. Przez
Piotr Duda oraz były Przewodniczący KSGiE Kazimierz
lata zmieniał on swoją nazwę, a współpraca trwa do dziś. Nasi uczGrajcarek.
niowie od lat odbywają miesięczne praktyki zawodowe, korzystają z
Omówiono sprawę elektronicznych legitymacji związkowych oraz
wycieczek technicznych. By byli dobrze przygotowani do pracy, mustosowania przepisów RODO w strukturach związku.
szą korzystać z najnowszych urządzeń i osprzętu; mieć dostęp do
20.09.2018 Odwołanie członków
ośrodków szkoleniowych, by po skończeniu szkoły z kompletem
uprawnień mogli pracować na konkretnych stanowiskach, zasilając
zarządu LW Bogdanka
szeregi załogi Enei” - podkreślił Stanisław Jodko, dyrektor Zespołu
Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołała 19.09.2018
Stanisława Misterka z funkcji zastępcy prezesa ds. ekonomiczno- Szkół Elektrycznych.
Grupa Enea do końca tego roku planuje podpisanie w sumie 14 umów
finansowych i Sławomira Karlikowskiego z funkcji zastępcy prepatronackich
ze szkołami branżowymi i technicznymi na terenie dziazesa ds. produkcji i rozwoju.
łania swoich spółek. Gorzowski Elektryk jest piątą placówką, która
Podczas posiedzenia rady nadzorczej spółki zdecydowano także o
wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska zastępcy dołączyła do grona szkół objętych patronatem Enei. Kolejne uroczyprezesa zarządu ds. rozwoju oraz zastępcy prezesa ds. ekonomicz- stości planowane są jeszcze we wrześniu i październiku.
no-finansowych or az pr zyjęcia szczegółowych zasad i tr ybu postę24.09.2018
powania kwalifikacyjnego.

20.09.2018 Gorzowski "Elektryk" w gronie szkół
objętych patronatem Enei.

Kontynuacja
negocjacji
Umowy
Społecznej.

Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w
Gorzowie Wlkp. dołączył do gr ona szkół, któr e Gr upa Enea objęła
W Poznaniu odbyła
swoim patronatem. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 19 wrzesię kolejna tura negośnia 2018 r. Dzięki niej współpraca ze szkołą, która rozpoczęła się
cjacji porozumienia Umowy Społecznej dla GK Enea. W końcu zaczęwiele lat temu, będzie kontynuowana i rozszerzana.
Zespół Szkół Elektrycznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gorzo- ły pojawiać się pierwsze małe konkrety ze strony Pracodawców.
Spotkanie rozpoczęło się od kurtuazyjnej dyskusji, czy dokument
wie Wlkp. to szkoła, której historia sięga lat 40. minionego stulecia.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
Przez ponad 70 lat swojego istnienia ukończyło ją prawie 11 tysięcy
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porozumienia Umowy Społecznej po podpisaniu przez strony stanie
się automatycznie wewnętrznym prawem pracy w spółkach
GK Enea. Str ona społeczna stoi na stanowisku popar tym wieloletnim doświadczeniem, że samo podpisanie dokumentu nie wystarczy,
dla utworzenia na bazie jej zapisów wewnętrznego prawa pracy niezbędne będą określone kroki.
Kolejnym zagadnieniem omawianym przez strony było uzgodnienie
jednolitego stanowiska co do rozumienia istoty pojęcia „gwarancje
zatrudnienia”. Str ona pr acodawców widzi tutaj bar dziej gwar ancję liczby etatów, natomiast strona społeczna jasno zakomunikowała,
że jej celem jest uzyskanie gwarancji zatrudnienia gwarantowanego
odpowiednim odszkodowaniem dla konkretnych osób wymienionych
z imienia i nazwiska.
Pojawiły się pierwsze konkretne propozycje ze strony Pracodawców.
Padła liczba lat liczonych od podpisania porozumienia w których Pracodawcy skłonni byliby udzielić pracownikom GK Enea gwarancji
zatrudnienia oraz pierwsze kwoty odszkodowań, które miałyby
przysługiwać pracownikom w przypadku wypowiedzenia umowy
o pracę z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy w okresie objętym porozumieniem. Propozycje te zostały jednak odrzucone przez
Stronę Społeczną jako zbyt niskie.
Pojawił się bardzo niepokojący akcent w postaci sygnału ze strony
zarządu LW Bogdanka, który można interpretować jako dążenie do
separacji od GK Enea w kwestii negocjowanej Umowy Społecznej.
Zostało to ostatecznie sformułowane przez stronę Pracodawców jako
wniosek o „uwzględnienie różnorodności Spółek Grupy Kapitałowej Enea, w szczególności – odrębność LW Bogdanka, jako spółki
giełdowej”.
Termin następnego spotkania negocjacyjnego: 15-16 października
2018 roku. Spotkanie dwudniowe było postulowane pr zez str onę
społeczną. Raz ze względu na duże odległości pokonywane przez
członków zespołów negocjacyjnych obydwu stron, dwa ze względu na
doświadczenia z poprzednich negocjacji, kiedy konkretne efekty osiągane były dopiero po kilkunastu godzinach twardych rozmów przy
stole toczonych bez zbędnych przerw.

W Zielonej Górze odbyło się ostatnie w kadencji 2014-2018 posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. J eszcze pr zewidziane
jest posiedzenie KK na dzień przed Krajowym Zjazdem Delegatów
w Częstochowie, ale to już będzie właściwie posiedzenie organizacyjne dotyczące Zjazdu.

Posiedzenie KK w Zielonej Górze rozpoczęło się od pożegnania
Macieja Jankowskiego (na zdjęciu powyżej i po
lewej), który szefował Solidarności w Zielonej
Górze przez 26 lat i który udaje się na związkową emeryturę. Obecny na posiedzeniu Wojewoda Zielonogórski Władysław Dajczak
odczytał list minister Elżbiety Rafalskiej. Na
posiedzeniu obecne były władze lokalne. Janusz Kubicki, pr ezydent Zielonej Gór y
podkreślił, że dla Jankowskiego zawsze najważniejsza była ochrona pracowników
i rozwój miasta Zielona Góra. Czesław Fiedorowicz, przewodniczący
lubuskiego sejmiku, wskazał zaś, że Solidarność wyznacza dziś prawdziwe standardy życia w Polsce. Fiedorowicz, związany z PSL podkreślił, że Jankowski był i zawsze będzie dla niego autorytetem. „Bez
twojej odwagi i mądrości Województwo Lubuskie nigdy by
nie powstało” – zwrócił się na koniec osobiście do Macieja
Jankowskiego. Pr zemawiał r ównież ks. pr ałat Eugeniusz
24.09.2018 Nowy członek RN Enea.
Jankiewicz, który zadeklarował, że Solidarność powinna być głosem
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enei powołało do rady nadzorupominającym każdą władzę, jeśli łamie prawa społeczne. Kościół
czej spółki Pawła Andrzeja Koroblowskiego.
nadal będzie wspierał głos „S” jeśli będzie potwierdzeniem odwieczPaweł Andrzej Koroblowski w 1991 roku ukończył Wydział Eleknych wartości duchowych i głosem sumienia, a także jeśli będzie upotryczny Politechniki Warszawskiej na kierunku elektrotechnika uzyskując tytuł magistra inżyniera, a w 1997 roku obronił pracę doktorską minać się o prawa pracownicze. Jankiewicz życzył też, aby patron
uzyskując dyplom doktora nauk technicznych. W 2002 roku ukończył „S”, męczennik prawdy, pobożnie uczył i wspierał Solidarność, aby ta
była orędownikiem ducha prawdy i poszanowania praw każdego
studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warczłowieka.
szawskiego.
Wyraźnie wzruszony uroczystością Maciej Jankowski wskazał, że
W latach 1992 - 2018 Paweł Andrzej Koroblowski pracował w p.p.
ponad 26 lat pracował, ale także przyjaźnił się z innymi członkami
PKP (od 2001 roku w spółce PKP Energetyka) zajmując stanowiska
Solidarności. Te lata szybko minęły, dlatego, że członkowie SolidarDyrektora Biura Strategii, Dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem
ności są wspaniałymi ludźmi. „Dziękuję, że miałem zaszczyt i przyoraz Dyrektora ds. Analiz Systemowych, kierującego Wydziałem
Analiz Rynku. Od 12 września 2018 roku Paweł Andrzej Koroblowski jemność z wami współpracować” - zakończył Maciej Jankowski.
jest zastępcą Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.
Paweł Andrzej Koroblowski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek:
Telekomunikacja Kolejowa, PKP Informatyka, Elester-PKP. Zdał
egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w
spółkach Skarbu Państwa.

25-26.09.2018 Komisja Krajowa
obradowała w Zielonej Górze

Po tych uroczystościach rozpoczęła się część robocza obrad. Z istotnych spraw na tej KK, było przyjęcie uchwały ws. sprawozdania
z prac KK za kadencję 2014-2018. Następnie Redaktor Naczelny Tygodnika Solidarność – Michał Ossowski przedstawił poprawiającą się
sytuację jeśli chodzi o sprzedaż Tygodnika i gorąco namawiał do kol(Ciąg dalszy na stronie 9)
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portowania zarówno wersji papierowej jak również elektronicznej.
Przewodniczący KK – Piotr Duda oraz szef Krajowego Sekretariatu
Służ Publicznych omówili sytuację NSZZ Solidarność w Straży Pożarnej. Po „awanturach” wyborczych w krajowej Sekcji Pożarnictwa,
Komisja Krajowa rozwiązała tą sekcję, podejmując jednocześnie decyzję o próbie ponownego jej powołania jeśli będzie taka wola. Przewodniczący KK oraz KSSP do tej pory poczynili wiele zabiegów aby
sekcja powstała ponownie, jest obecnie szansa na zarejestrowanie
Rady Tymczasowej Sekcji. Niepokojąca jest również sytuacja Solidarności w Polskiej Grupie Energetycznej. Część związkowców walczy z zarządami spółek energetycznego koncernu zarzucając im utrudnianie działalności związkowej, a inni piszą pisma
w ich obronie. Piotr Duda w bardzo ostrych słowach omawiał zaistniałą sytuację. Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki organizuje
5 października w Warszawie pikietę pod siedzibą Polskiej Grupy
Energetycznej w związku z łamaniem praw pracowniczych. Jeśli
pikieta nie przyniesie skutku zapowiadają ogólnopolską manifestację pod siedzibą Ministerstwa Energii w dniu 19 października.
Omawiano manifestacje, która odbyła się pod siedzibą JYSK
w Radomsku w związku z prześladowaniami działaczy związkowych
i zwolnieniem przewodniczącego. Przewodniczący z Regionu Łódzkiego – Waldemar Krenc dziękował uczestnikom z całej Polski za
udział i zapowiadał dalsze działania łącznie z interwencją u właściciela w Danii. Przed Pielgrzymką Ludzi Pracy odbyła się również manifestacja zorganizowana przez Sekretariat Oświaty, ale nie wyszła ona
imponująco, jak na manifestację ogólnopolską – jak stwierdził Piotr
Duda. J ak or ganizujemy tego typu manifestacje, należy je odpowiednio przygotować – podsumował.

26.09.2018 W Enea S.A. o Regulaminie Pracy.
W Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące projektu nowego Regulaminu Pracy w Enea S.A. Zakr es pr oponowanych pr zez Pr acodawcę zmian jest faktycznie na tyle duży, że uzasadnionym jest mówić
o nowym Regulaminie Pracy, a nie zmianach do istniejącego.
Spotkanie poprzedzone było rozesłaniem do związków zawodowych
przez Pracodawcę proponowanego dokumentu, na który związki zawodowe odpowiedziały wniesieniem uwag jeszcze przed spotkaniem.
Wiele z wniesionych uwag zostało przez Pracodawcę uwzględnionych. Najwięcej emocji budziły dwa obszary dokumentu: jeden wnoszący zmiany w godzinach pracy poszczególnych departamentów
oraz drugi, który wypełniając postanowienia nowych przepisów
o ochronie danych osobowych mówił o wszelkich metodach śledzenia aktywności pracowników spółki. Ostatecznie po wysłuchaniu
Strony Społecznej Pracodawca zobowiązał się do przesłania nowej
propozycji spornych zapisów.
Poza innymi drobniejszymi uwagami i korektami wniesionymi przez
NSZZ „Solidarność” Enea udało się znaleźć przychylność Pracodawcy
na zwiększenie okresu, w którym pracownik musi dostarczyć fakturę
za zakupione okulary. Jest on liczony od momentu wykazania potrzeby używania przez pracownika okularów korekcyjnych i do tej pory
wynosił 1 miesiąc, co niejednokrotnie okazywało się terminem zbyt
krótkim. Teraz ma wynosić 3 miesiące.
Zgodzono się co do tego, aby uzgodnienie dotyczące nowego Regulaminu Pracy zostało podpisane do połowy października 2018 roku.
W przyszłym tygodniu Pracodawca prześle związkom zawodowym
propozycję nowych zapisów spornych części dokumentu, następne
spotkanie w tej sprawie zostało wstępnie ustalone na 12 października
2018 roku.

28.09.2018 Emeryt
Marek
Popowczak
Do szczęśliwców, którzy doczekali emerytury w
Enea dołączył
Marek Popowczak Elektromonter z Rejonu
Dystrybucji w Gorzowie Wlkp. Mar ek pr zepracował w sumie 44 lata z czego 27 w energetyce. Okolicznościowe pożegnalne spotkanie
odbyło się w Restauracji „Obiadki u Małgorzatki ” w Strzelcach Krajeńskich. Uczestniczyli w nim byli i obecni
współpracownicy, przedstawiciele kierownictwa oraz związku do
którego Marek należy.

Jak zwykle przy takich okazjach były życzenia, wspomnienia, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Mar ek zadbał, by nikt umar ł z
pragnienia i głodu. Przyłączamy się do życzeń oraz zapraszamy do
działalności w coraz większym Kole Emerytów i Rencistów
działającym przy Naszej Organizacji.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania.

29.09.2018
Pielgrzymka
Operatora
do Skrzatusza.
Z inicjatywy prezesa Enea
Operatora Andrzeja Kojro
odbyła się Pielgrzymka Pracowników Enea Operatora do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesne w Skrzatuszu. Szersza relacja na naszej stronie internetowej- Menu-Aktualności.
(Ciąg dalszy na stronie 10)

(Ciąg dalszy ze strony 9)

str. 10 / Pod Napięciem 195 / 9 / 2018
2. Z Regionu i tylko z Regionu będę przyjmować zamówienia

1.10.2018 O problemach w Enea Serwis Gorzów.

W szatni Rejonu Gorzów Enea Serwis (ES) z inicjatywy Komisji
Wydziałowej NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie z Pracownikami
Spółki. Na spotkanie zostali zaproszeni: członek zarządu Enea Serwis
Piotr Bogusławski i przewodniczący Komisji Podzakładowej
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.-Krzysztof Gonerski.
Najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania:
1.Podział środków na przeszeregowania indywidualne. Niestety
zdaniem Pracowników kwoty na indywidualne przeszeregowania nie
trafiły do najniżej zarabiających. Zamiast niwelować dysproporcje
płacowe powiększa się je. Przełożeni nie potrafią przekazywać informacji o kwotach przyznanych przeszeregowań. Dla związku jest to
nauczka, następne porozumienia płacowe należy obwarować stosownymi zapisami.
2. Nowa umowa społeczna. K. Gonerski zdał r elację z negocjacji
nad zawarciem porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich
standardów zatrudnienia.
3.Złomowanie narzędzi, obuwie robocze. Wcześniejsze zmiany
organizacyjne doprowadziły do sytuacji, że nie ma osób które złomowałyby zużyte i wybrakowane narzędzia. Jakość obuwia roboczego
pozostawia wiele do życzenia- nowe obuwie ma zostać dostarczone
jeszcze w tym miesiącu.
4.Tabela płac zasadniczych. P. Bogusławski przedstawił propozycję,
która została zaaprobowania przez związki zawodowe ( tabela z Operatora, z okresem przejściowym do jej dostosowania-dwa lata). Stosowne uzgodnienia czeka na podpisy poszczególnych organizacji
związkowych.
5.Monter-elektromonter. Temat wałkowany od dwóch lat. Upór
dyrektora Rejonu Gorzów blokuje zmianę zaszeregowania monterów
na elektromonterów…
6.Słabe wyniki Rejonu Gorzów. Zła współpraca z Operatorem w
zakresie wykonawstwa i zlecania robót znacząco wpływa na wyniki
ES. Wskazana też negocjacje montowanych szafek-od 5 lat obowiązuje stała cena, która nawet nie uwzględnia inflacji.
7.Ocena kultury organizacyjnej –badanie satysfakcji Pracowników. Zlecanie podobnych badań jest wyr zucaniem pieniędzy w
błoto. Od lat na spotkaniach z zarządami przekazujemy na bieżąco
nastroje jakie panują wśród Pracowników.
8. Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Kadencja SIP
dobiega końca, prawdopodobnie w październiku rozpoczną się wybory
Wydziałowych SIP.
Większość w/w tematów zostanie przekazana na spotkaniu z zarządem
Enea Serwis- 2.10.2018 r.
==================================================

Rabaty dla członków NSZZ Solidarność
Informacje dotyczące procedur po zawarciu porozumienia o
współpracy i umowy handlowo promocyjnej między Komisją
Krajową NSZZ Solidarność a LOTOS Paliwa
Nie ma możliwości wydania "związkowej" karty LOTOS
BIZNES i karty Navigator bez pośrednictwa właściwego Zarządu
Regionu i bez posiadania ważnej elektronicznej legitymacji
Związkowej NSZZ Solidarność
1. Region przekaże do or ganizacji ter enowych/zakładowych
wytyczne do zbierania wniosków od członków – o kartę rabatową
LOTOS i kartę Navigator (do zbier ania punktów r abatowych

kart w Excelu, składające się z pr zepisanych z papier owych wniosków danych (nr ewidencyjny, imię, nazwisko). Zapewni to zarządom
regionów kontrolę, żeby karty zamawiali tylko członkowie z elektroniczną legitymacją.
3. Na tej podstawie będą szły do wydruku karty, ich wysyłka
nastąpi po dostarczeniu papierowych wniosków do LOTOS Paliwa
4. Wysyłkę wszystkich kart dokonuje Lotos Paliwa na adres Regionu za potwierdzeniem odbioru upoważnionej osoby w
tym Regionie.
5. Region (osoba upoważniona w Regionie) wpisuje numer karty
Lotos i Karty Navigator do bazy elektronicznej legitymacji związkowej ( w pole zdefiniowane o nazwie Kar ta LOTOS) tak aby w
przypadku ustania członkostwa osoby w NSZZ Solidarność ważność
straciły wszystkie zniżki i bonusy które Związek wynegocjował u
partnerów biznesowych dla danej osoby.

Użytkownicy związkowych kart LOTOS Biznes otrzymują
rabaty – od kilku do kilkudziesięciu groszy – za każdy litr
paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), a także 10% zniżkę na
produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do
spryskiwaczy oraz 15% zniżkę na usługi myjni.
Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę
navigator wg uzgodnionego algorytmu.
Punkty te bedzie można wymienić na szereg produktów przemysłowych znajdujących się w katalogu:
https://lotosnavigator.pl/nagrody
Poniżej link do listy stacji LOTOSU :
http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos
==================================================

Wiersz Henryka
Resortowe pokolenie
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-8,00 zł. wartość akcji Enea 1.09.2018 r. godz. 17.00
-47,94 % tyle w ciągu roku straciły akcje Enea.
-190,4 mln zł.- zysk Enea w II kwartale 2018 r. ,rok wcześniej w
analogicznym okresie było to 285,9 mln zł.

-431,2 mln zł. zysk Enea za 6 miesięcy 2018 roku. w analogicznym
okresie rok wcześniej wynosił 581,2 mln zł.

-5,8 % -stopa bezrobocia w sierpniu 2018 r., w porównaniu z
lipcem spadła o 0,1 %.

-2,5 % stopa bezrobocia w Gorzowie Wlkp. w sierpniu 2018 r..
-467 tys. zł. strat w 2017 r. pr zyniosło centr um basenowe Słowianka. Jest to najlepszy od lat wynik.
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