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energetyczną to dla szkoły szansa rozwoju, dla Enei jako pracodawcy – inwestycja w przyszłość energetyki krajowej.
5-6.11.2018 Obradowała Wojewódzka
Enea konsekwentnie wprowadza w życie program patronacki, nawiązując współpracę ze szkołami z terenu działania Grupy. Od kilku lat
Rada Dialogu Społecznego.
m.in. wspiera finansowo doposażenie pracowni dydaktycznych, organizuje praktyki dla uczniów, uczestniczy w targach edukacyjnych.
Dzięki umowie ze szkołą w Sulęcinie Grupa będzie mieć swój udział
w rozwijaniu programów nauczania oraz zorganizuje praktyki, spotkania i warsztaty z fachowcami, wycieczki dydaktyczne na terenie swojej infrastruktury. W planach są również konkursy dla uczniów oraz
wdrożenie programu stypendialnego dla najlepszych, a także szkolenia
dla nauczycieli przedmiotów branżowych w zakresie nowych technologii oraz rozwoju kompetencji miękkich. Wsparcie szkolnictwa branPrezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
żowego jest sposobem na zapewnienie ciągłości zatrudnienia pracowW sali kolumnowej Pałacu Mierzęcin na wyjazdowym zebraniu sponików na stanowiskach produkcyjnych i elektromonterskich oraz nitkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wojewelowania ryzyka pojawienia się w Grupie tzw. luki pokoleniowej.
wództwa lubuskiego (WRDS).
Enea poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, a takich zapewnić
Tematyka obrad WRDS:
mogą szkoły, które przygotowują do zawodu przyszłych energetyków.
Infrastruktura kolejowa i drogowa w województwie lubuskim.
Zespół Szkół w Sulęcinie wyróżnia się wysokim poziomem kształcePrelegenci z Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódznia w zawodach, na które jest zapotrzebowanie w spółkach Grupy
kich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie
Enea. Jest najstarszą placówką oświatowo-wychowawczą o charakteLinie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK zaporze zawodowym na terenie miasta, gminy i powiatu sulęcińskiego.
znali zebranych ze stanem inwestycji na liniach kolejowych, w tym
Działa od ponad 70 lat. Uczniowie kształcą się tu m.in. w zawodach:
również planami elektryfikacji linii kolejowej nr 203 Krzyż –Gorzów
technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, elektromeWlkp.-aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dotychanik, elektryk.
cząca tej linii. Pod koniec 2019 planowane jest rozpoczęcie prac moGrupa Enea współpracuje z jednostkami edukacyjnymi od 2016 r.
dernizacyjnych. Jak dobrze pójdzie to w 2023 r. inwestycja zostanie
Osiem szkół z terenu działania spółek Grupy, między innymi z
zakończona. Aktualnie Gorzów Wlkp. jest jedynym miastem wojeBiałegostoku, Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania i
wódzkim, które nie posiada zelektryfikowanej trakcji kolejowej.
Szczecina, otr zymało wspar cie finansowe or az r zeczowe w postaci
Podczas prezentacji i dyskusji dotyczącej inwestycji w infrastrukturę
sprzętu do wykorzystania podczas zajęć praktycznych. Około 1 000
drogową zwrócono między innymi uwagę na brak planów budowy
uczniów odbyło praktyki w spółkach Grupy. Młodzi ludzie brali udział
północnej obwodnicy Gorzowa i drogi krajowej 22 na Gdańsk,
w wycieczkach edukacyjnych, zwiedzając obiekty infrastruktury Enei,
oraz brak stacji benzynowych na lubuskim odcinku S 3-kolejno ogłam.in.: poligon szkoleniowy w Łagowie, Centralną Dyspozycję Mocy
szane przetargi nie doprowadziły do wyłonienia firmy, która byłaby
oraz elektrownie w Kozienicach i Połańcu. Dodatkowo, w ramach
zainteresowana budową stacji na istniejących MOP-ach.
aktywnego wspierania szkolnictwa zawodowego oraz poszukiwania
przyszłych kadr, Grupa bierze udział w wydarzeniach organizowanych
Drugi dzień obrad zdominował temat szkolnictwa wyższego i zawodoprzez szkoły i uczelnie wyższe, m.in. w targach edukacyjnych, pracy i
wego w województwie lubuskim. Impulsem do zajęcia się tą temapraktyk. Do końca tego roku patronatem Enei zostanie objętych łącztyką były niepokojące informacje dotyczące ucieczki absolwentów z
nie 14 szkół branżowych i technicznych z naszego terenu działania
lubuskiego do ościennych województw. Przedstawiciele wyższych
naszej Grupy.
uczelni z województwa lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz
8-9.11.2018 Komisja Międzyzakładowa
Kuratorium Oświaty przedstawili diagnozę zaistniałej sytuacji oraz
wnioski na przyszłość, które mają zmienić niekorzystne trendy. Przedobradowała w Pieczyskach.
stawiono też kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie W Pieczyskach spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej
lubuskim do roku 2030 r.
NSZZ Solidarność Enea (KM). W zebraniu uczestniczyli zaproszeni
goście członkowie zarządów : Enea Operator Tadeusz Dachowski i
WRDS miała też przyjąć stanowisko w/s rynku pracy w kontekście Enea Serwis Piotr Bogusławski, członek Rady nadzorczej Enea
zatrudnienia cudzoziemców. Uzgodniony wcześniej dokument nie Operator Marek Michalczyk oraz członkowie Bydgoskiej Komisji
został jednak przyjęty ze względów proceduralnych. Przegłosowanie Podzakładowej.
stanowiska okazało się nie możliwe, pierwszego dnia nieobecna była
Marszałek Województwa, a drugiego dnia nie było nikogo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko ma zostać przyjęte na grudniowym posiedzeniu Rady.

Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

5.11.2018 Zespół Szkół w
Sulęcinie ze wsparciem Enei.

Przed oficjalną częścią obrad na zaproszenie Komisji Podzakładowej z
Bydgoszczy w Wierzchucinku uczestniczyliśmy we Mszy Św. wypoZespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w
minkowej za zmarłych działaczy NSZZ Solidarność z GK Enea
Sulęcinie to dziewiąta placówka oświatowa, z którą w tym roku
( W. Delerta, B. Paszkiwicza, P. Balcerowskiego, W. Grzegorka,
Grupa Enea nawiązała współpracę patronacką. Uroczyste podpiW.Mosiołka)
sanie umowy odbyło się 5 listopada.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
Współpraca kadry pedagogicznej i uczniów z nowoczesną grupą
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11.11.2018 Obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości.

(Ciąg dalszy ze strony 2)

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Gorzowie Wlkp.
rozpoczęto już 10.11.2018 r. Impr ezy towar zyszące: -białoczerwona Masa Rowerowa, -wystawa sprzętu wojskowego na palcu grunwaldzkim,-występ Orkiestry Wojskowej z Żagania, koncert Gorzowskiej Orkiestry Dętej i Małych Gorzowiaków, wspólnie z harcerzami i przedstawicielami służb mundurowych
odśpiewanie "Marszu Pierwszej Brygady”,- odsłonięcie obelisku
upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości pod
Lubuskim Urzędem Wojewódzkim.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Podczas obrad w Pieczyskach

Tematy roboczej części obrad:
1-Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia KM
( 12.09.2018 r. w Zielonej Górze).
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM.
Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń jakie
miały miejsce od ostatniego zebrania.
3.Umowa społeczna. Zr elacjonowano postęp pr ac, a właściwie jego
brak związany z negocjowaniem nowej Umowy Społecznej. Prezydium zostało zobowiązane do podjęcia zdecydowanych kroków. Oraz
wypracowania strategii działań w przypadku dalszego przeciągania
negocjacji przez stronę pracodawcy.
4.Informacja z: Krajowego Zjazdu Delegatów, posiedzenia Komisji Krajowej, Krajowej Sekcji Energetyków. Nasi pr zedstawiciele
w tych gremiach zdali relację z najważniejszych decyzji oraz tematów
jakie były poruszane na tych spotkaniach.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea

5.Sytuacja w spółkach GK Enea. Enea S.A.( Regulamin Pr acy,
rekrutacja wewnętrzna ZL-1, skarga akcjonariuszy- budowa bloku w
Ostrołęce). Enea Operator (aktualizacja zapisów ZUZP, Pismo do
URE, decentralizacji-budżety dla Oddziałów Dystrybucji, stara baza
transportowa- naprawa samochodów, odprawa emerytalna). Enea Centrum (Regulamin Or ganizacyjny, odp. na nasze pismo z dnia 8.10.
2018 r. w/s sytuacji w EC, zwolnienia lekarskie). Enea Serwis (posiłki
regeneracyjne, skierowania do sanatorium, tabela płac zasadniczych,
rozdysponowanie podwyżek płac zasadniczych, szkolenia dla elektromonterów). Enea Logistyka (brak decyzji korporacyjnych w/s przyszłości spółki, polityka antymobbingowa. Enea Oświetlenie (posiłki
regeneracyjne uzgodnienie, protokoły dodatkowe do Porozumienia o
stosowaniu ZUZP odprawy emerytalne, PPE) Enea Pomiary (umowy z
Operatorem).
6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan działalności
Wspólnej Działalności Socjalnej na 2019 r. -uzgodnienie wspólnego
stanowiska na negocjacje w tym temacie.
7.Wybory Rady Nadzorczej Enea S.A.
(RN) Desygnowanie kandydata KM
do RN- Marek Michalczyk (na zdjęciu po

Uroczystości w drugim
dniu tj. 11.11.2018 r. r ozpoczęło złożenie wiązanek i
kwiatów pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego.

Centralnym punktem obchodów Święta była wspólna
modlitwa za ojczyznę w
gorzowskim kościele p.w.
NMP Królowej Polski.
Eucharystii przewodniczył
bp Tadeusz Lityński- odwołujący się na początku homilii do wiersza
Marii Konopnickiej „Ojczyzna”. Poetka nie dożyła wolnej i niepodległej Polski, ale doskonale wiedziała, czym jest droga ziemia, gdzie
spogląda się w słońce i ogląda Boga, gdzie ojciec, bracia oraz miła
matka uczą polskiej mowy i modlitwy.

lewej).

8.Pracowniczy Program Emerytalny
(PPE) -Uchwały upoważniające do
podpisania zmian do umów z AVIVA.

(Ciąg dalszy na stronie 4)

(Ciąg dalszy ze strony 3)
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Warszawa Marsz Niepodległości 2018. W niedzielę,
11 listopada w Święto Niepodległości o godzinie 15.00 rozpoczął się
wspólny marsz Biało-Czerwony pod hasłem "Dla Ciebie Polsko",
organizowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz ulicami Gorzowa Wlkp. kilku
tysięcy osób świętujących 100 rocznicę. W pr zemar szu uczestniczyli:-kompania honorowa, -poczty sztandarowe,- harcerze z kilkudziesięciometrową biało - czerwoną flagą,- ułani, husaria,wojowie przeszli na plac Grunwaldzki i o godz. 12.00 wszyscy
zaśpiewali hymn narodowy.

Według danych policji w marszu wzięło udział ponad 250 tys. osób.
To więcej niż w warszawskich marszach niepodległościowych w
ciągu ostatnich trzech lat łącznie.
W tym roku marsz ponownie miał być organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Na 4 dni przez wydarzeniem prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała decyzję o
zakazie organizacji Marszu Niepodległości. Tego samego dnia
prezydent Andrzej Duda w porozumieniu z premierem Mateuszem
Morawieckim ogłosił, że odbędzie się marsz o charakterze państwowym. Ostatecznie war szawski Sąd Okr ęgowy uchylił decyzję
prezydent Warszawy i Marsz Niepodległości mógł odbyć się legalnie.

9.11.2018 r. strona rządowa doszła do porozumienia ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości w sprawie organizacji wspólnego marszu
11 listopada pod nazwą „Dla Ciebie Polsko”. Ponad 250 tys. osób
wzięło udział w Marszu Niepodległości - marszu ludzi szczęśliwych
z faktu bycia Polakami .Na nic zdała się kłamliwa propaganda o
"marszu nazistów". Polacy wiedzą co jest fałszem i manipulacją.

Ważnym gościem oczekiwanym przez gorzowian miał być prezydent
Andrzej Duda, który miał wspólnie z mieszkańcami spotkać się o
godz. 20.30 na śpiewie pieśni patriotycznych. Ze względu na gęstą
mgłę na lotnisku w Babimoście, jak również na bardzo trudne warunki
atmosferyczne na lotnisku zapasowym w Poznaniu, prezydencki samolot ze względów bezpieczeństwa nie wystartował z Warszawy.
Imprezy towarzyszące 11.11.2018
r. w Gorzowie Wlkp.:-III Bieg Niepodległości (sklasyfikowano 215
startujących. Mieli do pokonania 11
km ulicami Gorzowa wzdłuż parku
Słowiańskiego)-inscenizacja i
Przedstawiciele Solidarności Enea Gorzów Wlkp. na Marszu w Warszawie
rekonstrukcja bitew polskoPrezydent HGW próbowała jeszcze przerwać marsz podając za
powód używanie środków pirotechnicznych przez manifestantów
(uczyniła już tak podczas Marszu Powstania Warszawskiego
bolszewickich, 1.08.2018 r.- jako powód podano wtedy, że jeden z uczestników
pokaz sztucznych
Marszu miał na sobie koszulkę z przekreślonym sierpem i młotem,
ogni.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Pracy. Osoby chętne do udziału w szkoleniach mogą się zgłaszać
(Ciąg dalszy ze strony 4)
do ZRG.
a niektórzy demonstranci używali środków pirotechnicznych.)
Zapomniała jednak, że Marsz miał charakter państwowy i nie miała do 6.100-lecie Odzyskania Niepodległości. Omówiono ur oczystości
rocznicowe w Gorzowie Wlkp. i Warszawie, oraz udział w nich przedtego prawa.
stawicieli związku.
7.Świadczenia dla byłych działaczy Opozycji Antykomunistycznej.
Istnieje potrzeba dotarcia do osób, które nie wiedza o przysługujących
im świadczeniach.
8.Lata składkowe- a emerytura. Ponownie por uszono tematzadanie dla nowej KK.
9. Sytuacja w Oświacie. Negatywnie oceniono działania Minister
Oświaty. Załatwienia wymaga też siedziba dla Regionalnej Sekcji
Oświaty i Wychowania.
10.Zakładowe i Ponadzakładowe Układy Zbiorowe Pracy.
Uchwała Programowa związku przyjęta przez KZD wskazała ten
temat jako priorytetowy na nową kadencję.
11.Termin następnego zebrania ZRG. (wstępnie ustalono ter min 18.12.2018 –spotkanie opłatkowe).
Od czasu odsunięcia PO od władzy był to czwarty Marsz z rzędu, na
którym nie doszło do żadnych burd i zamieszek.

Więcej zdjęć z uroczystości w Gorzowie Wlkp i Warszawie na
nasze stronie: Menu– Aktualności

13.11.2018 Wspólna Działalność Socjalna
GK Enea w 2019 r.

W Poznaniu Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej w GK
Enea (WDS) wspólnie ze stroną społeczną analizował zapisy preliminarza działalności socjalnej na 2019 r. Strona związkowa zaproponowała szereg zmian w stosunku do preliminarza z 2018 r. Zmiany te po
uzgodnieniu przez strony powinny doprecyzowywać zasady korzystania z funduszu socjalnego oraz umożliwić powrót niektórych wykreślonych z preliminarza dziedzin działalności socjalnej. Było to pierwsze robocze spotkanie, następne odbędzie się w styczniu 2019 r. ,
na nim zapadną już decyzje co do szczegółów związanych z całością wspólnego planu działalności socjalnej w GK Enea w 2019 r.
Nawiązując do obecnego Preliminarza 2018 , na spotkaniu strona
społeczna przyjęła wniosek administratora w sprawie uruchomienia
świadczeń grudniowych dla dzieci .

14.11.2018 Umowa społecznakontynuacja negocjacji.
13.11.2018 Obradował Zarząd Regionu
Gorzów NSZZ Solidarność.
W Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie Zarządu Regionu Gorzów
NSZZ Solidarność (ZRG).Tematyka obr ad:
1.Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebr ania ZRG
(9.10.2018 r.)
2.Posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK) –( Częstochowa 24.10.2018) W. Rusakiewicz i K. Gonerski zrelacjonowali
ostatnie zebranie KK w kadencji 2014-2018).
3.Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność (KZD) –( Częstochowa 25-26.10.2018) W. Rusakiewicz i K. Gonerski zdali relację z
Krajowego Zjazdu Delegatów (najwyższej władzy naszego związku).
Przedstawiono nowo wybrane władze związku, oraz przedstawiono
najważniejsze uchwały i stanowiska podjęte na KZD. Dyskutowano
na temat uchwały programowej oraz przedłużeniu kadencji do 2023 r.
4. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS).
(Mierzęcin 5.11.2018 r.) K.Gonerski zapoznał zebranych z tematyką
posiedzenia WRDS.
5.Szkolenia związkowe. ZRG w najbliższym czasie zor ganizuje
dwa szkolenia: -Wszechnica związkowa, -Społeczna Inspekcja

Strona społeczna podczas negocjacji

W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. na ul. Gór eckiej po blisko miesięcznej przerwie kontynuowano r ozmowy, któr ych celem jest
zawarcie nowej umowy społecznej dla Pracowników GK Enea.
Fiasko ostatnich negocjacji, których efektem było pismo do prezesa
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

Wysokość stawki za posiłki regeneracyjne została ustalona na
Enea S.A., i spotkanie z Mirosławem Kowalikiem dało szanse na wyj- poziomie 13 zł 50 gr od 1 stycznia 2019 roku. Wysokość dopłaty do
okularów korekcyjnych została ustalona na poziomie 350 zł r az na
ście z impasu. Efektem spotkania z pr ezesem Enea S.A. był jego
3 lata, przy czym dofinansowaniu mają podlegać także okulary przebezpośredni udział w negocjacjach.
ciwsłoneczne. Wysokość ekwiwalentu za pranie została ustalona na
poziomie 25 zł.
W sprawie propozycji wysokości premii świątecznej na Boże Narodzenie dla pr acowników spółki Zar ząd oznajmił, że ze względu na
otrzymanie w dniu spotkania pisma określającego konkretną kwotę
oczekiwaną przez Wspólną Reprezentację Związkową (bez organizacji
Synergia) nie jest w stanie odnieść się bez głębszych analiz do przedstawionej propozycji.

Strona społeczna oraz doradcy nie uczestniczący bezpośrednio w negocjacjach.

Po pięciu godzinach negocjacji doszło do zbliżenia stanowisk.
Ale po kolei.
Na początku strona związkowa bardzo negatywnie oceniła nowy projekt porozumienia przygotowany przez mec. Piotrowskiego. Przesłany dokument zaprzeczał wcześniejszym uzgodnieniom, i praktycznie cofał nas do początku negocjacji. Pr aca nad tym pr ojektem
trwałaby miesiącami i nie gwarantowałaby zawarcie porozumienia
jeszcze w tym roku. Nasze plany zawar cia por ozumienia i potr aktowanie tego jako prezent na 100 lecie Odzyskania Niepodległości i
tak się nie powiodły. Zaproponowaliśmy by skupić się nad najważniejszymi punktami do negocjacji, czyli: -okres gwarancji zatrudnienia, -odszkodowanie za zerwanie gwarancji, - implementacja zapisów porozumienia z Układów Zbiorowych Pracy( źródło prawa
pracy), -Pracowniczy Program Emerytalny, -Odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, Taryfa pracownicza. Str ona pr acodawców zgodziła się na taki tryb procedowania, jednak przed tym
poinformowała nas o różnej kondycji Spółek Grupy. Mieliśmy to
uwzględnić przy składaniu naszych propozycji. Po dyskusji na temat
centrum zysków i centrum strat przeszliśmy do właściwych negocjacji. Po kilku godzinach doszło do zbliżenia stanowisk w najważniejszych kwestiach. Po r az kolejny problemem okazało się spisanie
protokołu, który oddawałby przebieg negocjacji. Deter minacja
strony społecznej doprowadziła do podpisania protokołu z odręcznymi
naszymi uwagami.
Ustalono, że negocjacje będą kontynuowane 20 listopada 2018 r.

14.11.2018 Nagroda na
Święta Bożego Narodzenia

Nawiązując do zawartych porozumień płacowych w 2018 r. zawnioskowaliśmy do zarządów Spółek GK Enea o wypłatę Nagrody z okazji Świat Bożego Narodzenia w wysokości 2000 zł. dla każdego
zatrudnionego (proporcjonalnie do etatu). Bardzo dobre wyniki osiągane przez Spółki przy znaczących niedoborach kadrowych oraz Stulecie Odzyskania Niepodległości, są wystarczającymi argumentami za
wypłatą takiej nagrody.

Uczestnicy spotkania w Enea Logistyka

Informacje zarządu o sprawach istotnych dla Spółki.
Spółka jest wciąż w sytuacji braku konkretnego określenia jej roli
w GK Enea. Zar ząd pr zedstawił swoje działania dla zmiany tej
sytuacji. Zarząd próbował podjąć rozmowy z głównym klientem jakim
jest Enea Operator. Ostatecznie wniósł o spotkanie z Zarządem tej
spółki. Niestety od ponad 3 tygodni nie otrzymuje odpowiedzi na postulat spotkania.
Strona społeczna zwróciła uwagę, że decyzja należy do Zarządu
Enea S.A. a więc właściciela, tam powinny być kierowane wszelkie
działania dla uzyskania jednoznacznej decyzji co do zadań spółki
w GK Enea, stamtąd musi wyjść sygnał do pozostałych spółek egzekwujących podjęte decyzje. NSZZ „Solidarność” zadeklarowała
w miarę możliwości pomóc w tej sprawie.
Trwa egzekwowanie zaległych należności. Enea Centrum nadal nie
wyegzekwowała wszystkich zaległości, efektywność kancelarii zewnętrznej w tym zakresie wzrasta. Przedstawiono aktualną sytuacje
finansową spółki. Dyskutowano też o celowości zakończenia programu Zakupy. Zar zad EL opr acowuje nowy autor ski pr ogr am,
który ma zastąpić program Zakupy.

Krzysztof Nawrocki

Bogumił Kanik

Jacek Flis

NSZZ Solidarność zasygnalizowała konieczność podjęcia rozmów
płacowych na początku roku 2019.
Poruszono temat modyfikacji w treści dokumentu „Polityka Antymobbingowa” pr zyjętym w spółce Enea Logistyka. Autorem zmian oka15.11.2018 Robocze spotkanie w Logistyce
zał się członek zarządu spółki Janusz Grochowski, który przyznał się
W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea Logisty- do ich dokonania i przedstawił ich przesłanki. Motywacją było usunięka. W spotkaniu uczestniczyć miały wszystkie organizacje związkowe cie zapisów niekorzystnych dla spółki i samych pracowników ze
działające w Spółce. MZZE uczestnicząca w formie telekonferencji
względu na ich niejasny, stwarzający duże możliwości formułowania
w efekcie awarii zasilania efektywnie nie brała udziału w spotkaniu.
fałszywych oskarżeń charakter. NSZZ „Solidarność” pomimo zgody
(7 krotnie nastąpiły wyłączenia prądu!!!). W spotkaniu uczestni- z opinią o słabej jakości przedmiotowego dokumentu zawnioskowała,
czył doradca zarządu Enea S.A. Bogumił Kanik.
aby przyjąć dokument w tym samym brzmieniu jak w pozostałych
spółkach GK Enea, a to ze względu na duże zaniepokojenie wśród
Tematyka spotkania:
Uzgodniono:
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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załogi przy jednoczesnym nikłym zysku z wprowadzonych zmian.
Cały dokument jest w ocenie NSZZ „Solidarność” bezwartościowy.
Janusz Grochowski zgodził się z argumentacją i zadeklarował przyjęcie dokumentu w brzmieniu analogicznym do pozostałych spółek
GK Enea.
Poruszono też temat zobowiązań Spółki wynikających z nowej Umowy Społecznej. Zar ząd pr zekazał, że jest tego świadomy i pr zekazał swoje pełnomocnictwa w tym zakresie grupie pracodawców negocjujących Umowę Społeczną.

Niestety Lista zmarłych wyczytywanych podczas wypominek co
roku się zwiększa…
Po uroczystościach w kościele, dzięki gościnności proboszcza tutejszej
parafii ks. Jerzego Piaseckiego przy herbacie, kawie i cieście można było powspominać zmarłe osoby, oraz okres kiedy wspólnie pracowaliśmy. Organizatorom czyli Duszpasterstwu Wspólnoty Zawodowej „Nazaret” dziękujemy za jak zwykle wzorową organizację.

20.11.2018 Umowa społeczna
–kontynuacja negocjacji.

19.11.2018 Pożegnaliśmy Sergiusza Łaputę.
Wypominki Energetyczne.

W Kłodawie pożegnaliśmy ŚP Sergiusza Łaputę byłego naszego pracownika, który podczas pracy w Zakładzie Energetycznym Gorzów
zajmował się handlową obsługą odbiorców. Msza Święta w intencji
zmarłego odbyła się w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w
Kłodawie. Po Mszy doczesne szczątki Ser giusza złożono na Cmentarzu Komunalnym w Kłodawie. W ostatniej dr odze Ser giusza
uczestniczyła rodzina, znajomi, byli współpracownicy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów z Pocztem Sztandarowym na
czele.

W Poznaniu spotkały się zespoły negocjacyjne by kontynuować rozmowy dotyczące zawarcia nowej Umowy Społecznej, której celem
jest zagwarantowanie zachowania wysokich standardów pracy w GK
Enea. Spotkanie po raz kolejny odbyło się przy udziale prezesa ESA
Pana Mirosława Kowalika
Ze strony pracodawców negocjowali:
Zbigniew Piętka – Wiceprezes Zarządu ESA.
Andrzej Kojro – Prezes EO
Tadeusz Dachowski - Wiceprezes Zarządu EO
Dawid Klimczak – Prezes ET
Sławomir Jankiewicz Pr ezes EC
Lech Żak – Prezes ENEA Połaniec
Wiktor Dulewicz – Prezes ENEA Ciepło
Ze strony społecznej w zespole negocjowali:
Zenon Stolarski – MZZE Enea Wytwarzanie
Janusz Śniadecki – MZZP GK Enea
Jerzy Wiertelak – MZZP GK Enea
Andrzej Aleksiejczuk – MZZC MOZ Ciepło
Jacek Bolek - NSZZ Solidarność ENEA Wytwarzanie
Krzysztof Nawrocki - OM NSZZ Solidarność Enea
Krzysztof Gonerski - OM NSZZ Solidarność Enea
Tadeusz Mikłosz – MZZ Synergia GK Enea
Leszek Kasiński – MZZPRC w Połańcu
Oraz Przedstawiciele Organizacji Związkowych obecni na sali niebędący jednak tego dnia członkami zespołu negocjacyjnego.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE…
Wieczorem już po raz dziewiąty uczestniczyliśmy w Zaduszkach
Energetycznych. W Mszy świętej w intencji zmarłych Pracowników
w kościele pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. uczestniczyli
przedstawiciele: Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp., Enea Wytwarzanie, Elektrociepłowni Gorzów Wlkp., Stowarzyszenia Elektryków Polski i Technikum Elektrycznego z Gorzowa Wlkp.,
Emeryci i Renciści oraz Poczty Sztandarowe i Przedstawiciele
NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. , i Technikum Elektrycznego w Gorzowie Wlkp.

Spotkanie miało charakter dużo bardziej konstruktywny, być może ze
względu na obecność prezesa ESA. Po przedostatnim spotkaniu kiedy
to pracodawca w zasadzie swoją propozycją spowodował, iż negocjacje musiały się rozpocząć od początku wszystkie znaki na niebie i
ziemi wskazują, że jest duża szansa na podpisanie tej umowy jeszcze
w tym roku.
Strony w trakcie spotkania ustaliły główne założenia jakie mają się
znaleźć w umowie społecznej, i choć nie obyło się bez zgr zytów to
Eucharystii przewodniczył Duszpasterz Gorzowskich Energetyków trzeba przyznać, że przebiegły w spokojnej atmosferze. Kolejne spoks. Jarosław Zagozda. Po Mszy w wypominkach wspomniano tkanie ma odbyć się 29 listopada 2018 r. Do tego czasu mają zasiąść
zmarłych Pracowników Energetyki, SEP i Technikum Elektrycznego. prawnicy ze strony społecznej oraz pracodawcy i ubrać nasze ustalenia
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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w język prawny tak, aby na kolejnym spotkaniu był to już tekst nad
którym pracujemy tylko w niektórych szczegółach.
Oczywiście diabeł tkwi w tych właśnie szczegółach, wobec czego nie
ma jeszcze z naszej strony hura optymizmu.

23.11.2018 Zysk netto Enei w III kwartale 2018
wyniósł 152,9 mln zł.

Pracownicze Programy Emerytalne, odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, taryfa pracownicza. Długa dyskusja doprowadziła do uzgodnień większości zapisów tego załącznika.
Do uzgodnienia jest jeszcze część główna porozumienia oraz pozostałe załączniki.
Szczegóły dotyczące Nowej Umowy Społecznej do uzyskania w
siedzibach związku.
Korzystając z obecności pracodawców z GK Enea strona związkowa
poprosiła o ustosunkowanie się do pisma z 14 listopada 2018 r. dotyczącego wypłaty Nagrody na Święta Bożego Narodzenia. Nie uzyskaliśmy jednak żadnej oficjalnej informacji. W kuluarach dowiedzieliśmy się, że dokładną kwotę poznamy jutro tj. 30 listopada 2018 r. (na
Andrzejki). I, że na pewno nie będzie mniejsza niż w zeszłym roku
(750 zł.)
Andrzejki minęły, a my dalej nie wiemy jaką nagrodę dostaniemy
na Święta.
W nawiązaniu do Świąt, myślimy, że najlepszym prezentem
byłoby uzgodnienie pełnego tekstu Nowej Umowy Społecznej dla
Pracowników GK Enea. Na to liczymy, i ze swej strony dołożymy
wszelkich starań by tak się stało.

WIERSZ HENRYKA

Zysk netto Enei przypisany jednostce dominującej wyniósł w III kwartale 2018 r. 152,9 mln zł wobec 204,4 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 287,4 mln zł wobec 288,2 mln zł r ok
wcześniej, a przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3,34 mld zł. wobec 2,79 mld zł przed rokiem. EBITDA wzrosła o 13,7 % rok do roku
do 669,3 mln zł.
Narastająco, po trzech kwartałach 2018 roku zysk netto przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej 584,1 mln zł, a w analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 785,5 mln zł. Zysk operacyjny
wyniósł 920,2 mln zł wobec 1.069,9 mln zł zysku r ok wcześniej.
EBITDA grupy wyniosła 1,97 mld zł wobec 1,95 mld zł rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 9,38 mld zł wobec 8,36 mld
zł przed rokiem.

29.11.2018 Umowa Społeczna ciąg dalszy negocjacji .
W Poznaniu w siedzibie Enea S.A. na ul. Góreckiej kontynuowano
rozmowy, których celem jest zawarcie Nowej Umowy Społecznej dla
Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.

Spotkanie rozpoczął prezes Zbigniew Piętka, który po zagajeniu przekazał głos mec. Piotrowskiemu. Mecenas uzasadniał zapisy kolejnej
przygotowanej przez siebie wersji Porozumienia. Strona związkowa
poprosiła o przerwę, podczas której zapoznaliśmy się przedstawionym
dokumentem. Ostatecznie zgodziliśmy się procedować na tej wersji
porozumienia. Uzgodniono szereg zapisów. Dochodząc do zapisów
dotyczących przeniesienia treści Porozumienia do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy, zaproponowaliśmy naszą wersję załącznika
regulującego tą kwestię. W załączniku zawarliśmy najważniejsze tematy czyli: gwarancje zatrudnienia, kary za zerwanie gwarancji,
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Faceci sądzą, że to oni mają moc, ale pamiętajcie, że pr ąd idzie z
gniazdka, a nie z wtyczki.
=============================================
W Banku: -Przepraszam chciałbym podjąć pieniądze.-Czy ma pan
tutaj konto?-Nie ...mam nabity rewolwer!
===============================================
Jaka jest różnica między urzędem skarbowym, a zakładem fryzjerskim? W Ur zędzie golą dokładniej !!!

XI 2002 Pożegnanie Janusza Zycha z Wydziału Automatyki i Zabezpieczeń
ZE Gorzów. ( J. Zych nieobecny )

-10,70 zł. wartość akcji Enea 30.11.2018 r . godz. 17.00
-152,9 mln zł.-zysk netto Enei w III kwar tale 2018 r . wobec 204,4
mln zł zysku rok wcześniej.

-584,1 mln zł. -zysk netto Enea po trzech kwartałach 2018 r.- w
analogicznym okresie 2017 wynosił 785,5 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 920,2 mln zł wobec 1.069,9 mln zł. zysku rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 9,38 mld zł wobec 8,36 mld
zł przed rokiem.
-2250 zł. brutto -wyniesie minimalne wynagrodzenie od stycznia
2019 r. (w 2018 wynosiło 2100 zł).
-14,70 zł. brutto -wyniesie minimalna stawka godzinowa od
stycznia 2019 r. (w 2018 wynosiła 13,70 zł).
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