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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

zakładów pracy, szkół oraz Poczty Sztandarowe (wśród których nie
mogło zabraknąć Naszego)

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM
ARMIO WYKLĘTA GORZÓW O WAS PAMIĘTA

1.03.2019 Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie
Wlkp. odbyły się wojewódzkie obchody mające na celu uczczenie pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Uroczystości rozpoczęły się od
złożenia kwiatów
pod pomnikiem
rotmistrza
Witolda
Pileckiego.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011
roku. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską
rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za
tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Data Narodowego Dnia PaO godz.14.00 w komięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia rocznicę wykonania przez funkściele pw. św. Maksycjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wyroku śmierci na przywódcach
miliana Marii Kolbe
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, która miała
przy ul. Czereśniowej
miejsce 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na Rakowieckiej w Warw Gorzowie Wlkp.
szawie rozstrzelani zostali: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazaodbyła się Msza Święrowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory,
ta w intencji ŻołnieKarol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec. Uchwalenie Narodowego
rzy Wyklętych. LiturDnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia ich walki i ofiagii przewodniczył
bp. Stefan Regmunt. „ Żołnierze Niezłomni bronili największych warto- ry, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata
PRL i zapomnienia po 1989 roku.
ści dla Polski, takich jak: wiara, rodzina i ojczyzna. Dlatego Narodowy
Inicjatorem ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci był świętej paDzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to swoista szkoła patriotyzmu do
mięci Lech Kaczyński. Prezydencki projekt ustawy 6 lutego 2010 roku
której chcemy powracać my dorośli, ale chcielibyśmy żeby do tej szkoły
wpłynął do Sejmu. 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanodołączyli także ci młodsi. Te dni są i dla nas wyzwaniem, abyśmy utrzymali naszą wiarę, abyśmy utrzymali niepodległość naszej Ojczyzny, aby- wieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
śmy umieli zawsze zachować się jak trzeba w każdej sytuacji, jakby powiedziała Danuta Siedzikówna Inka” podkreślił biskup w homilii.

Po Mszy jej uczestnicy uroczystości sformowali kondukt i uczestniczyli w
V Gorzowskim Marszu Żołnierzy Wyklętych.
Uczestnicy marszu zwartą kolumną przeszli do parku 750 lecia
Gorzowa, by tam przy tablicy pamiątkowej odczytać Apel Poległych,
złożyć kwiaty i zapalić znicze.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rządu, parlamentu,
miasta, NSZZ Solidarność, służb mundurowych, kombatantów ,

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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3.03.2019 Wilczym TropemBieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Około 75 tysięcy osób wzięło udział w tegorocznym Biegu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Zawody ku czci bohaterów
podziemia antykomunistycznego odbywają się w 365 miastach i miejscowościach, z których osiem to największe światowe metropolie – Wiedeń, Londyn, Chicago czy Nowy Jork. Około 60 naszych rodaków wyruszyło Tropem Wilczym w Christchurch w Nowej Zelandii.
Wydarzenie patronatem narodowym objął prezydent RP Andrzej Duda.
W liście skierowanym do uczestników prezydent zaapelował o pamięć i
wierność ideałom, które przyświecały Niezłomnym.

Jak każdego roku, tak i w siódmym biegu jego ambasadorzy wskazali cel
charytatywny, na który zbierane są środki podczas imprezy. W tym roku
uczestnicy biegną dla Bartka Orzechowskiego, który urodził się bez
lewej stopy, oraz Małgosi Późnieckiej, która cierpi na bardzo rzadką
chorobę genetyczną Canavan.

Uczestnicy biegu w Gorzowie Wlkp.

4.03.2019 Rokowania ZUZP w Enea Trading

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading (ET) odbyła się kolejna tura rokowań w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Enea Trading (ZUZP)Zarząd przedstawił postulat, aby drogą
wprowadzenia ZUZP w spółce była rejestracja nowego dokumentu, a
nie zawarcie porozumienia o stosowaniu ZUZP Enea z jednoczesną
rejestracją zestawu zmian dostosowujących ZUZP Enea do specyfiki spółki. Postulat ten został przedstawiony jako bardzo ważny dla Zarządu. Bazą
dla nowego ZUZP ma być nadal ZUZP Enea.Przed spotkaniem pracodawca przesłał związkom zawodowym jednolitą treść ZUZP, która została
przez niego przygotowana, wraz z proponowanymi przez zarząd zmianami.
Wbrew zapewnieniom zawartym w piśmie przewodnim przesłany projekt
zawiera zakres zmian znacznie szerszy niż to, co zostało ustalone podczas
poprzedniego spotkania. Mimo to strony rozpoczęły analizę propozycji
celem uzgodnienia dokumentu akceptowalnego dla obu stron.Prace zostały
zakończone na Załączniku nr 12 do Układu, §3. Dokument z uzgodnionymi na spotkaniu zmianami ma zostać przesłany stronom do 8 marca 2019
r.Stronom dialogu społecznego w ET bardzo zależy na jak najszybszym
uzgodnieniu i zatwierdzeniu dokumentu. Głębszej analizy wymagają jeszcze skutki proponowanych zmian.

5.03.2019 Obradował Zarząd Regionu Gorzów

W Gorzowie na starcie VII biegu Tropem Wilczym w parku Górczyńskim zameldowało się ponad 400 osób. Stawili się nie tylko zaprawieni
bojach biegacze, ale też ci, którzy biegają rekreacyjnie, ale chcieli oddać
hołd Żołnierzom Wyklętym. Ideą tego wydarzenia jest niekonwencjonalne upamiętnienie bohaterów skazanych przez komunistyczne władze na
zapomnienie. Na trasie biegu można było spotkać: osobę niewidomą, byli
rodzice z dziećmi ( w tym również w wózkach), całe rodziny.
- Tu nie chodzi o czas i wygraną, tylko o takie bycie razem w ważnej
sprawie - mówili nam biegacze. Trasa nie była wymagająca, choć pogoda
spłatała figla i w pewnym momencie zaczęło padać. Po dotarciu do mety
wszyscy uczestnicy biegu dostali pamiątkowe medale.
Dystans biegu – 1963 metry. W ten sposób biegacze upamiętnili rok
śmierci ostatniego z Niezłomnych, Józefa Franczaka pseudonim Lalek.
W tym roku patronami biegu są Żołnierze Niezłomni: Jerzy Stawski,
Barbara Otwinowska, Antoni Heda, Władysław Siła-Nowicki, Leon
Lech Beynar (Paweł Jasienica) oraz Stanisława Rachwał.
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się Członkowie Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Tematyka obrad:
1.Protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń ZRG. Odczytano i przyjęto
protokoły z 18 grudnia 2018 r. oraz 29 stycznia 2019 r.
2. Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (KK).
W. Rusakiewicz zrelacjonował posiedzenie KK, które odbyło się 26-27
lutego 2019 r. w Gdańsku. Przedstawił też ustalenia Krajowego Sztabu
Protestacyjno- Strajkowego.
3. Sytuacja w Oświacie i Energetyce. Sekcje Krajowe tych branż powołały Ogólnopolskie Komitety Protestacyjno-Strajkowe. Przedstawiono
główne postulaty oraz harmonogram akcji protestacyjnych.
4. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa
lubuskiego (WRDS). K. Gonerski zapoznał zebranych z tematyką
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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dy 11,4 mld zł.
Szacunkowy wynik EBITDA w segmencie Obrót wyniósł w 2018 roku 3
mln zł (177,8 mln zł przed rokiem), w Dystrybucji 1.111 mln zł (1.073 mln
zł rok wcześniej), a w obszarze Wytwarzanie 869 mln zł (735,3 mln zł
przed rokiem). EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła 470 mln zł (709
mln zł).
W samym czwartym kwartale 2018 roku EBITDA w segmencie Obrotu była ujemna i wyniosła -34,8 mln zł. EBITDA w segmencie Dystrybucja wyniosła 239,3 mln zł, w Wytwarzaniu 205,5 mln zł, a w Wydobyciu 70,2 mln zł.
Dla porównania, w czwartym kwartale 2017 roku EBITDA w segmencie
Obrotu wyniosła 46,8 mln zł, w segmencie Dystrybucja 275,5 mln zł, w
Wytwarzaniu 125,8 mln zł, a w Wydobyciu 257,9 mln zł.
Spółka podała, że na niższy rdr wynik segmentu Wydobycie wpływ miały
zdarzenia geologiczno-hydrologiczne w pierwszym i czwartym kwartale
2018 roku, w związku z czym produkcja i sprzedaż węgla handlowego
były niższe niż w roku 2017, przy jednoczesnym wzroście kosztów pro6.03.2019 Spotkanie Komisji Wydziałowej
dukcji. Jak dodano, zwiększeniu uległ też zakres prac przygotowawczych
NSZZ Solidarność Enea Serwis.
mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach.
Wynik segmentu Wytwarzanie - jak podano - był głównie efektem wzrostu
mocy wytwórczych w zakresie wytwarzania konwencjonalnego w stosunku do 2017 roku, przy jednoczesnym wystąpieniu ograniczeń w dyspozycyjności bloków węglowych spowodowanych wydłużeniem planowanych
remontów i zdarzeniami jednorazowymi, pracami modernizacyjnymi związanymi z dostosowaniem jednostek do konkluzji BAT czy przeglądami
gwarancyjnymi.
"Wynik segmentu pozostaje pod presją sytuacji rynkowej w zakresie obrotu energią elektryczną, rosnących kosztów zmiennych produkcji, szczególnie w odniesieniu do CO2 oraz mniejszego poziomu darmowych praw do
emisji dwutlenku węgla" - podała Enea w komunikacie.
Spółka podała, że wyższy wynik w Wytwarzaniu wynika także z
"wyraźnie wyższych" cen energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii w drugiej połowie 2018 roku przy wyższym poziomie produkW szatni Rejonu Gorzów Enea Serwis odbyło się spotkanie Pracowników cji energii elektrycznej z tych źródeł.
Spółki z V-ce Prezesem ds. Pracowniczych Piotrem Bogusławskim.
W komunikacie podano, że wynik w Dystrybucji wspierany jest wzrostem
Spotkanie odbyło się z inicjatywy przedstawiciela Pracowników w Zarzą- wolumenu sprzedaży usług dystrybucji. Enea podała, że w 2018 roku oddzie Enea Serwis. Podczas spotkania poruszane były tematy dotyczące
notowano również wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej.
Spółki i problemów pracowniczych:
"Wynik w obrocie detalicznym pomimo wzrostu wolumenu i cen sprzedaTematy poruszane przez pracowników:
ży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, nie rekompensuje wzro1. Dodatek brygadzistowski dla kierującego zespołem – wyjaśnienie
stu kosztów związanych z obowiązkami ekologicznymi (głównie obowiąkiedy pracownik jest brygadzistą/kierującym zespołem i kto go może mia- zek zielony) oraz zakupem energii elektrycznej wobec wzrostu cen rynkonować do pełnienia tej funkcji.
wych" - podała grupa w komunikacie.
2. Wybrakówka. Pracownicy zasygnalizowali, że mają różne rzeczy wpi- Obrót hurtowy - jak dodano - pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień
sywane na swoje karty. Brak jest procedury wybrakowania z kart Pracow- do emisji CO2.
ników zużytych narzędzi. Brak magazynu narzędziowego.
Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym czwartym kwartale grupa
3. Prace Pod Napięciem (PPN)– Zasygnalizowano konieczność uzupełEnea miała ok. 3.289 mln zł przychodów wobec konsensusu na poziomie
nienia kompletów wyposażenia oraz doposażeniu zespołów wykonują3.400 mln zł i 453,7 mln zł EBITDA wobec 483,7 mln zł oczekiwanych
cych pracę w technologii PPN
przez rynek. Szacunkowy zysk netto jednostki dominującej wyniósł w
4.Tabela płac zasadniczych. Omówiono wyniki prac zespołu, oraz proce- czwartym kwartale 166,9 mln zł. Tymczasem konsensus PAP Biznes
durę wprowadzenia nowej tabeli.
przewidywał 50,9 mln zł zysku.
5.Przyłącza i problemy z ich wykonywaniem. Zasugerowano niekorzyst- Dla porównania, w czwartym kwartale 2017 roku grupa Enea wygenerony bilans finansowy tej działalności.
wała 284,6 mln zł zysku netto jednostki dominującej, 736,3 mln zł
6.Szkolenia. Pracownicy oczekują na szkolenia w zakresie np. muf (SN,
EBITDA, 417,9 mln zł EBIT i 3,04 mld zł przychodów.
nn), głowic (SN, nn), czy nowych technologii dla elektromonterów.
Na poziomie jednostkowym Enea w 2018 roku miała 4.702 mln zł przy7.Produkcja szafek. Przedstawiono obawy pracowników związane z tą
chodów ze sprzedaży netto, -63 mln zł EBITDA, -66 mln zł EBIT i 791
produkcją, wysłuchano informacji w tym temacie.
mln zł zysku netto.
7.03.2019 Wyniki Enea za 2018 r.
Produkcja węgla netto w grupie Enea w 2018 roku wyniosła 9 mln ton, a
całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 26,5 TWh.
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym w tym okresie wyniosła
19,9 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom
detalicznym 21,5 TWh.
21.03.2019 Enea opublikowała już oficjalne wyniki za 2018 r. są one
zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki. Zysk netto wyniósł 719,3 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 686,7 mln zł.
W 2017 roku zysk netto grupy wynosił 1,165 mld zł, a zysk przypisany
jednostce dominującej 1,07 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł w 2018
roku 1,037 mld zł wobec 1,488 mld zł zysku rok wcześniej.
EBITDA grupy wyniosła w 2018 roku 2,35 mld zł, co oznacza spadek o
12,5 % rok do roku.
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 12,672 mld zł wobec 11,4 mld
zł przed rokiem.
Na początku marca Enea podała wstępne szacunki wyników. Szacowała
Grupa Enea szacuje, że miała w 2018 roku 751 mln zł zysku netto jednostki dominującej i 2.427 mln zł EBITDA - podała spółka w komunika- wtedy zysk netto jednostki dominującej na 751 mln zł, EBITDA na 2,43
mld zł, a przychody na 12,67 mld zł. Kilka dni temu spółka poinformocie. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym IV kwartale EBITDA
wała jednak o zawiązaniu 79 mln zł rezerw uwzględniających wpływ
wyniosła ok. 454 mln zł wobec konsensusu na poziomie 483,7 mln zł.
Enea podała, że według wstępnych danych, skonsolidowany EBIT w 2018 zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Po uwzględnieniu rezerwy
spółka szacowała zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki doroku wyniósł 1.116 mln zł, a przychody sięgnęły 12.673 mln zł. Zysk
minującej za 2018 rok na 687 mln zł, a EBITDA na 2,35 mld zł.
netto grupy wyniósł 783 mln zł.
Dla porównania, w 2017 roku zysk netto Enei wyniósł 1.165 mln zł, a zysk
netto jednostki dominującej 1.070 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł w tym
okresie 1.487,7 mln zł, EBITDA grupy wyniosła 2.684 mln zł, a przycho(Ciąg dalszy na stronie 5)
(Ciąg dalszy ze strony 3)

posiedzenia WRDS jakie odbyło się 27-28 lutego w Wiechlicach.
5.Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zrelacjonowano obchody święta w Gorzowie Wlkp. oraz udział związku w tych obchodach.
6.Rocznica Sierpnia 1982 r. W Rusakiewicz reprezentujący ZRG w zespole powołanym do upamiętnienia wydarzeń z 1982 r., poinformował o
zamierzeniach zespołu dotyczących upamiętnia największej w historii
Gorzowa Wlkp. manifestacji.
7.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania ZRG.
W. Rusakiewicz przedstawił najważniejsze wydarzenia, które miały
miejsce od 29 stycznia 2019 r. :-szkolenie Członków Komisji Rewizyjnych, -spotkanie z Ewą Rawą Lubuskim Kuratorem Oświaty i Wychowania, -spotkanie z Pawłem Skubiszem Dyrektorem IPN oddział w
Szczecinie, -posiedzenie MRZZ Viadrina, -referendum strajkowe w
Biedronce.
8.Ustalono termin następnego zebrania ZRG- 30 kwietnia 2019 r.
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8.03.2019 Spotkanie z zarządem Operatora.

Z inicjatywy zarządu Enea Operatora w Ośrodku Szkoleniowym w
Zdroisku doszło do kolejnego już spotkania z Kadrą Kierowniczą Oddziału Dystrybucji Gorzów (ODG). Zarząd Operatora reprezentowany
był przez prezesa- Andrzeja Kojro, v-ce prezesa- Tadeusza
Dachowskiego oraz dyrektora Departamentu HR- Katarzynę
Jarzębińską.

rzeń jakie miały miejsce w okresie od 1 lutego do 11 marca 2019r.
4.Umowa Społeczna dla Pracowników GK Enea. Krzysztof Gonerski
zapoznał Członków Komisji z najważniejszymi zapisami parafowanej 18
lutego 2019 r. Nowej Umowy Społecznej. Czekamy na oficjalne podpisanie tego ważnego dokumentu- ma to nastąpić 18 marca 2019r.
5.Negocjacje płacowe w GK Enea. Zrelacjonowano przebieg negocjacji
w poszczególnych Spółkach GK Enea. Członkowie KPG spotkali się z
Pracownikami i poznali ich oczekiwania dotyczące polityki płacowej w
2019 r. Określono harmonogram działań jakie należy podjąć w celu wywalczenia godnych podwyżek. Działania te należy skoordynować w ramach GK Enea.
6.Wspólna Działalność Socjalna w GK Enea na 2019r.(WDS). Kompedium wiedzy w zakresie przyjętych zasad, które mają obowiązywać w
2019 r. przekazał Mariusz Kępiszak. 15 marca 2019 r. ma nastąpić podpisanie wszystkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia WDS.
7.Wybory do Rady Nadzorczej ENEA SA (RN). Na spotkanie przybył
jeden z 3 popieranych przez nas Kandydatów do RN- Mariusz
Pliszka, który przybliżył zebranym tą tematykę.

M.Pliszka, K.Gonerski, E.Leszkiewicz, A.Wiarus

14 marca 2019 r. w GK ENEA odbędą się wybory RN ENEA S.A. Wcześniej w wyborach udział brali wyłącznie pracownicy spółki ENEA S.A.
Po zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz
ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach Pracowników
wszyscy Pracownicy GK Enea będą wybierać RN ENEA. 14 organizacji
związkowych z GK Enea wytypowało i udzieliło poparcia następującym
Zarząd pamiętał o Dniu Kobiet, dlatego spotkanie rozpoczęło się od
kandydatom do RN:
wręczania róż wszystkim obecnym na spotkaniu Paniom.
Maciej Mazur - Lubelskie Węgiel Bogdanka, Mariusz Pliszka- Enea
Przedstawiciele zarządu w krótkich wystąpieniach podsumowali 2018 rok,
Operator, Michał Jaciubek-Enea Wytwarzanie. Do obsadzenia są 3
oraz za pośrednictwem kierownictwa przekazali podziękowania dla
miejsca w RN. Sylwetki naszych Kandydatów opublikowaliśmy w Nawszystkich Pracowników za osiągnięte wyniki, które są najlepsze w
szym Biuletynie Pod Napięciem nr 200 str.11.
całej Grupie Kapitałowej Enea. Przedstawiono też sytuację na rynku
8. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Problemy zasygnalizowane podczas
energii elektrycznej. Upolitycznienie cen energii wpływa na to , że do
spotkania: Enea Operator-tematy do pilnego załatwienia przedstawiono
dnia dzisiejszego Operator nie ma zatwierdzonej taryfy dystrybucyjnej.
na spotkaniu z zarządem 13 lutego 2019 r. -Enea CentrumGeneruje to wymierne straty, i utrudnia uzgodnienie polityki płacowej ze
porozumienia zmieniające. Objęcie wszystkich Pracowników jednym
związkami zawodowymi. Przedstawiono też krótką analizę stanu BHP
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, spowodowało konieczność
oraz wypadkowości w 2018 r.
zmian w dotychczasowych umowach o pracę. Treść porozumienia zmieDyr. ODG Edward Bułkowski podsumował zrealizowane w 2018 r.
niającego budzi wiele wątpliwości. Niestety większość Pracowników nie
plany, oraz przedstawił wyzwania przed jakimi stoimy w 2019 r. Były
czyta dokumentów, które daje im do podpisu strona pracodawcy !!! Taberównież podziękowania za bardzo dobrą pracę w 2018 r.
la płac zasadniczych-temat dalej nie załatwiony. Powołano do tego celu
Najważniejsze tematy poruszane podczas spotkania:
zespół roboczy, który jak na razie nie wypracował konsensusu. Enea Ser-polityka płacowa w 2019 r.- premia na święta Wielkiej Nocy, wis-oprócz tematów zgłoszonych na spotkaniu z prezesem Piotrem Boguszkolenia, ich jakość -zamierzenia i plany departamentu HR, w tym
sławskim, przedstawiono nowy problem związany z podpisywaniem
również nowy system wartościowania stanowisk pracy oraz ścieżki
kariery zawodowej, -braki sprzętowe, -nowoczesne technologie wyko- umów lojalnościowych.
9.Sprawy różne. -Dzień Energetyka- już teraz należy podjąć działania
rzystywane podczas prac na sieci, -ochrona przed wilkami i innymi
by Pracownicy Spółek GK Enea na obszarze gorzowskim mogli wspólnie
zwierzętami, -nowa umowa społeczna,- braki kadrowe.
świętować Dzień Energetyka,-bony na posiłki regeneracyjne- wskazana
Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.
zamiana na karty płatnicze (w Enea Serwis to już funkcjonuje), -Odzież
12.03.2019 Obradowała
robocza- niestety do dnia dzisiejszego Operator nie wybrał dostawcy tego
KP Gorzów NSZZ Solidarność.
asortymentu.-Karty rabatowe LOTOS dla członków NSZZ Solidarność (pierwsza tura Członków, którzy wypełnili stosowne dokumenty
otrzymała karty), -Spływ kajakowy na Drawie w tym roku się nie odbędzie. Osoby, które podjęłyby się organizacji innego spływu prosimy o
kontakt.

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Dębno na wyjazdowym posiedzeniu
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. (KPG). Po przyjęciu spraw organizacyjnych przystąpiono
do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania:
1.Protokołu z ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół
z 31 stycznia 2019r.
2.Przyjęcia nowych członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji przyjęto 4 osoby.
3.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji.
Nie tylko członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wyda-

Po zakończeniu zebrania KPG doszło do otwartego spotkania z Załogą
Rejonu Dystrybucji Dębno (zdjęcie powyżej). Problemy zasygnalizowane
podczas spotkania: -Przestaliśmy być atrakcyjnymi płacowo Spółkamiod związków zawodowych oczekuje się podjęcia radykalnych działań w
celu zmiany tej sytuacji, w przeciwnych wypadku Fachowcy będą przechodzić do innych pracodawców ( ma to już miejsce). Dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach. Temat od lat niezałatwiony, najwyższa pora chociaż zmniejszyć te dysproporcje. Działalność socjalna przyjęte w WDS progowe zasady dofinasowań poszczególnych działalności są niesprawiedliwe, systemem liniowy jest bardziej sprawiedliwy,
należy podjąć działania w celu zmiany tych zasad. Pozostała tematyka
podnoszona podczas spotkania pokrywała się z tematyką zebrania KPG.
Po raz kolejny potwierdziła się konieczność organizacje tego typu
spotkań.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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następującą liczbę ważnych głosów: :-Michał Jaciubek -293 tj.69,27 %
głosów , Maciej Mazur-336 tj.79,43 %ważnych gło14.03.2019 Wybory ważnych
sów ,Mariusz Pliszka- 364 tj. 86.05%ważnych głosów, Zenon Stolardo Rady Nadzorczej ski- 77 tj. 18,2 %ważnych głosów.
19-20 marca obradowała Główna Komisja Wyborcza Enea S.A., która
ENEA SA
podsumowała wyniki wyborów:
Oficjalne wyniki dla całej GK Enea. Liczba Osób uprawnionych do
Prawie 16 tysięcy Pracownigłosowania -16617. Liczba Pracowników uczestniczących w wyborach
ków Grupy Kapitałowej Enea -8441 tj. 50,8 %. Ważne głosy -8062. Kandydaci uzyskali następującą
(GK) po raz pierwszy wybieliczbę ważnych głosów: :-Michał Jaciubek -5005 tj.62,08 % ważnych
rało swoich Przedstawicieli do głosów , Maciej Mazur-5900 tj.73,18 % ważnych głosów ,Mariusz
Rady Nadzorczej ENEA S.A. Pliszka- 5346 tj. 66,31 % ważnych głosów, Zenon Stolarski- 1724 tj.
Wcześniej wyboru takiego do21,38 % ważnych głosów.
konywali tylko Pracownicy
Enea S.A. (ok 300 Osób).

Ze względu na specyfikę naszej firmy -duże rozproszenie Spółek, było to
bardzo trudne przedsięwzięcie. Miedzy innymi dlatego 14 organizacji
związkowych z GK Enea (ok 70 % wszystkich zatrudnionych) w konsensusie wytypowało wspólnych 3 kandydatów reprezentujących Górników i Energetyków z Wytwarzania i Dystrybucji. Jeszcze jedna organizacja z Enei Wytwarzanie również wytypowała swojego Kandydata
Przypomnijmy, że na RN Enea S.A. zapadają najważniejsze decyzje
dotyczące nie tylko Enea S.A. ale także całej GK Enea. Miedzy innymi
dlatego Sejm RP podjął Uchwałę zmieniającą tryb wyborów w Spółkach Skarbu Państwa oraz wymagania dotyczące kandydatów do RN.
Nowe zasady dotyczą również GK Enea. Zgodnie z przyjętym przez RN
Regulaminem Wyborów Pracownicy mają prawo wybrać swoich 3 Przedstawicieli do RN Enea S.A. Procedurze wyborczej poddało się 4 kandydatów: Maciej Mazur, Mariusz Pliszka, Michał Jaciubek,
Zenon Stolarski.

15.03.2019 Kontynuacja rozmów
na temat ZUZP w Enea Trading

W Poznaniu w siedzibie Enea Trading odbyła się kolejna tura rokowań ,
których celem jest zawarcie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
dla Pracowników Enea Trading.
Niestety nie udało nam się przekonać zarówno pracodawcy jak i naszych partnerów społecznych do zastosowania trybu porozumienia o
stosowaniu ZUZP ENEA. Taka formuła pozwoliłaby nie tylko na uniknięcie błędów, ale i znacznie prostszy sposób rejestracji przez PIP.
Tak więc kolejne spotkanie polegało na analizie propozycji pracodawcy
– tempo prac jakie towarzyszy tym negocjacjom jest niespotykane, w naszej ocenie tak się nie tworzy prawa a Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
jest przecież wewnątrzzakładowym prawem pracy.
Podstawowym miejscem różnicy zdań jest jednak fakt iż pracodawca
zamierza wyłączyć spod układu znaczną część Pracowników. Na to
niema zgody strony społecznej. Całe spotkanie skupiło się więc na
aspekcie jakie konkretnie stanowiska zamierza pracodawca wykluczyć i
dlaczego.
Na kolejne spotkanie pracodawca ma przygotować zestawienie ilościowe
Pracowników z podziałem na stanowiska co do których istnieje rozbieżność zdań.

18.03.2019 Podpisanie Umowy Społecznej
odroczone.

Niezrozumiała dla nas jest postawa związku zawodowego Synergia,
który dzień przed wyborami w godzinach nocnych (po 22) rozpoczął
akcję namawiania do bojkotu wyborów wykorzystując do tego między
innymi pocztę służbową. Wielu adresatów poczty dowiedziało się, że są
podobno sympatykami związku Synergia, i dlatego dostali takie
informacje …
Nie wiemy, dlaczego Synergia nie zgłosiła swojego kandydata lub kandydatów do RN, i wzywała do bojkotu, który mógł skutkować tym, że
konieczna byłaby druga tura wyborów, w której nie ma już wymogu
uczestnictwa w niej ponad 50 % Załogi.
Mimo nawoływania do bojkotu, udało się przekroczyć w pierwszej
turze wyborów próg 50 % Załogi uczestniczącej w wyborach oraz
uzyskać przez popieranych przez nas Kandydatów próg ponad 50 %
ważnych głosów.
Przy takiej strukturze GK Enea jest to wielki sukces.
Dziękujemy za udział w wyborach i poparcie naszych Kandydatów.

Głosowanie w Centrali
Oddziału Dystrybucji
Gorzów Wlkp.

Wyniki obszaru
gorzowskiego Spółek:
Enea S.A., Enea Operator, Enea Centrum, Enea
Serwis, Enea Logistyka.
Frekwencja podczas wyborów wyniosła 60,58 %. Kandydaci uzyskali

Podczas ostatnich negocjacji w dniu 18 lutego 2019 roku parafowano ostateczną wersje Umowy Społecznej. Uzgodniono, że uroczyste podpisanie
Umowy nastąpi 18 marca 2019 r. Bardzo długi okres od parafowania do
podpisania dać czas pracodawcom na wszystkie potrzebne działania.
Niestety po raz kolejny pracodawcy nie wywiązali się z ciążących na nich
zobowiązaniach. 13 Marca 2019 r. pocztą elektroniczną poinformowano
nas że:
„W związku z trwającymi jeszcze w Spółkach negocjacjami dot. ostatecznego kształtu zapisów (w zakresie świadczeń wynikających z uzgodnionego Porozumienia), które mają być włączone do ZUZP lub regulaminów
wynagradzania oraz w związku z trwającym procesem pozyskiwania zgód
korporacyjnych, w imieniu Pracodawców Grupy ENEA, proponuję przesunięcie terminu uroczystego podpisania Porozumienia na dzień
01.04.2019 r. O szczegółach dot. miejsca i godziny spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.”
Jest to bardzo zły przykład dla wszystkich Pracowników, którzy wywiązują się z narzucanych im terminów, czasami bardzo krótkich.
Mamy nadzieję, że nowy termin podpisania Umowy -1 kwiecień 2019 r.
nie jest żartem primaaprilisowym.

20.03.2019 Obradował Krajowy Sztab Protestacyjno
-Strajkowy NSZZ Solidarność

Obradujący w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ
Solidarność stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie
został przez Rząd uwzględniony. Sztab do 28 marca oczekuje od Rządu
konkretnych propozycji i terminów ich realizacji.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed
wszystkimi urzędami wojewódzkimi.

Msza pogrzebowa za Marka, odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 11.30 w
Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli ul. Junikowska 48 w
Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe, odbędą się we wtorek, 2 kwietnia
2019 roku, o godz. 13:10 na cmentarzu Junikowskim.

27.03.2019 Nie tylko o płacach w Operatorze

Warszawa- Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ Solidarność

NSZZ „Solidarność” domaga się między innymi podwyżek w sferze
finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia
wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
Poniżej publikujemy pełną listę postulatów:
- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji,
straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych
na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.
- Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w
ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
- Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom
najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych
kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o
długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne
bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i
świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją
wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia, z zachowaniem zasady 30 krotności.
- Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam,
gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek
członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
- W związku z przewidywanym wzrostem cen energii elektrycznej dla
odbiorców przemysłowych i indywidualnych, oczekujemy wprowadzenia
systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw
domowych.

W Poznaniu kontynuowano rozmowy, których celem jest ustalenie zasad
polityki płacowej w Enea Operatorze.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 24 marca 2019 r. ŚP
Marka Michalczyka.
Oprócz spraw płacowych zarząd Operatora korzystając z obecności strony
związkowej poruszył też inną tematykę. Program zebrania:
1. Wybory przedstawiciela Pracowników do Zarządu Enea Operatora.
Przyjęto Regulamin Wyborów. Strona społeczna wskazała swoich 7 przedstawicieli do Głównej Komisji Wyborczej.
2. Polityka zgodności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Przedstawiono prezentację zawierającą wytyczne wynikające z Dyrektywy UE,
Prawa Energetycznego, zaleceń Urzędu Regulacji Energetyki oraz interpretacji tych wytycznych. Dokumenty narzucają uniezależnianie OSD od
innych spółek z GK. Wytyczne zalecają między innymi: zmianę adresów
mailowych, zmianę loga, posiadanie służb realizujących zadania Operatora aktualnie zlecane do Spółek z GK Enea. Wszystkie te wytyczne
idą w kierunku Dużego Niezależnego Operatora. Do 31 maja 2019 Operatora ma przedłożyć do Prezesa URE informację o dostosowanie się do
Programów Zgodności. Prezentacja zostanie przesłana związkom zawodowym.
3.Ekwiwalent na zakup okularów. Uzgodniono kwoty ekwiwalentu na
2019 r. Szkła+ oprawki -220 zł.(raz na dwa lata). Szkła -149 zł. (raz na
rok).
4.Sanatorium -rozdysponowanie wolnych miejsc. Niewykorzystanie
skierowania do Sanatorium z Oddziału Dystrybucji Poznania rozdysponowano na inne Oddziały.

24.03.2019 Zmarł Marek
Michalczyk

W niedzielny poranek dotarła do nas
bardzo smutna wiadomość. Po krótkiej
ale ciężkiej chorobie w wieku 51 lat
zmarł Marek Michalczyk Działacz
NSZZ Solidarność z Poznania.
Cały czas mieliśmy nadzieję na powrót
Marka do zdrowia. Jednak, tak jak niespodziewanie spadła na Niego choroba,
tak samo niespodziewanie przyszła
śmierć. Cóż, znów okazuje się prawdziwym zawołanie: "Śpieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą"…
Marek Był aktywnym członkiem NSZZ
"Solidarność" Enea od "zawsze". Od
paru lat z naszego ramienia Reprezentował Pracowników Enea Operator w Radzie Nadzorczej tej spółki.
Sami pogrążeni w żałobie wyrażamy wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie zmarłego.
Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, Uniesie z ziemi ku wyżynom
nieba, A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, Aż przed oblicze Boga
Najwyższego.

5.Regulamin Pracy. Przedstawiono uwagi zgłoszone przez stronę związkową. Długa dyskusja nie doprowadziła do uzgodnienia dokumentu.
Rozbieżności dotyczą indywidualnego rozkładu czasu pracy, uzgadniania
ze stroną związkową harmonogramów czasu pracy PE, kontrola poczty
elektronicznej i bilingi rozmów związkowców i Społecznych Inspektorów
Pracy.
6.Fluktuacja kadr, rozliczenie płac za 2018 r. Przedstawiciele pracodawcy zapoznali zebranych z danymi dotyczącymi: -ilości odejść i przyjęć
w 2018 r.-średniej płacy zasadniczej i średniej płacy w 2018 i wcześniejszych latach.
7.Negocjacje płacowe. Przytoczono stanowiska stron z ostatnich negocjacji i przedstawiono postąpienia stron. Zarząd zaproponował podwyżkę płac
zasadniczych średnio o 110 zł. (60 obligo 50 uznaniowo). Strona związkowa przedstawiła swoją propozycję -podwyżka płac zasadniczych o 950
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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zł. Na piśmie złożyliśmy też propozycję wypłaty nagrody na Święta
Wielkanocne. Po przerwie pracodawca przedstawił propozycję podwyżki
płacy zasadniczej o110 zł. od maja 2019 oraz wypłatę premii na Święta
- 500 zł. Strona związkowa proponowała kolejnymi postąpieniami doprowadzić do zbliżenia się do zawarcia konsensusu. Niestety zarząd nie
przedstawił kolejnej propozycji. Po kolejnej przerwie strona związkowa
zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych złożyła żądanie podwyższenia płacy zasadniczej o 950 zł. Termin realizacji żądania
12 kwiecień 2019 r. Po tym terminie, jeżeli nie zostanie zawarte porozumienie, zaistnieje Spór Zbiorowy w Operatorze.
8. Sprawy różne zgłoszone przez związki zawodowe:
-Odtwarzanie stanowisk dyrektorów Rejonów Dystrybucji na przykładzie RD Choszczno. Czy planowane są takie ruchy, a jeżeli tak to w jakiej
formie (konkurs w ramach rekrutacji wewnętrznej, czy mianowanie). W Emocjonujące zawody oglądało ponad 13 tys. kibiców czarnego sportu.
odpowiedzi usłyszeliśmy, że są takie plany, każdy Rejon Dystrybucji ma
mieć dyrektora. Wyłanianie dyrektorów nastąpi w formie konkursu. Komentarz strony związkowej- takie awanse pociągną spore środki finansowe.
-Ścieżka kariery zawodowej elektromonterów. Strona społeczna wnioskowała o zorganizowania spotkania w tym temacie. Spotkanie odbędzie
się w terminie późniejszym.
-Ekwiwalent za pranie odzieży. Na spotkaniu w styczniu nie udało się
uzgodnić kwoty ekwiwalentu na 2019 r., dlaczego o temacie zapomniano
(obowiązuje kwota ekwiwalentu z 2018 r.) Przeoczenie, do tematu wrócimy.
-Nowa numeracja obiektów energetycznych. Przyjęte rozwiązania utrudniają pracę dyspozycji ruchu. W tym temacie zostanie zorganizowana narada techniczna, na którą zaproszone zostaną również związki zawodowe.
Wyniki turnieju:
30.03.2019 Odznaczenie
1. Przemysław Pawlicki
dla Kapelana
(Polska) (3,2,3,1,2) 11 +
drugie miejsce w półfinale
Gorzowskiej Solidarności.
+ 1 miejsce w wielkim
Prezydent Andrzej Duda przyznał Kapelanowi
finale
Gorzowskiej Solidarności Ks. Andrzejowi Szku2. Bartosz Zmarzlik
dlarkowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze(Polska) (3,2,3,3,3) 14 +
nia Polski. Ks. Andrzej pełni również funkcję
pierwsze miejsce w półfiKapelana Gorzowskich Żużlowców. Uroczyste
nale + drugie miejsce w
wręczenie odznaczenia odbyło się w siedzibie
wielkim finale
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (LUW).
3. Kacper Woryna
Podczas tej uroczystości oznaczono również le(Polska) (1,3,2,1,3) 10 +
gendy polskiego i lubuskiego żużla.
drugie miejsce w półfinale
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol+ trzecie miejsce w wielskiej aktów dekoracji dokonali: Minister Spraw
kim finale
Wewnętrznych i Administracji Joachim Bru4. Antonio Lindbaeck
dziński, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
(Szwecja) (1,3,1,3,3) 11 +
oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.
pierwsze miejsce w półfinale
+ czwarte miejsce w wielkim
finale
5. Krzysztof Kasprzak
(Polska) (1,1,3,2,3) 10 +

Nasz Kapelan, Ministrowie Poseł J. Porwich i Członkowie ZR Gorzów NSZZ Solidarność.

defekt na czwartym miejscu w półfinale
6. Emil Sajfutdinow (Rosja) (0,2,2,3,2) 9 + trzecie miejsce w półfinale
7. Niels Kristian Iversen (Dania) (2,1,2,3,0) 8 + trzecie miejsce w półfinale
8. Peter Kildemand (Dania) (0,3,2,2,0) 7 + czwarte miejsce w półfinale
9. Grigorij Łaguta (Rosja) (0,2,3,2,w) 7
10. Szymon Woźniak (Polska) (3,0,1,2,1) 7
11. Jason Doyle (Australia) (3,0,1,1,2) 7
12. Patryk Dudek (Polska) (2,3,0,0,1) 6
13. Anders Thomsen (Dania) (1,1,1,0,2) 5
14. Dominik Kubera (Polska) (2,1,0,1,1) 5
15. Mateusz Bartkowiak (Polska) (2,0,0,0,0) 2
16. Rafał Karczmarz (Polska) (w,0,0,0,1) 1
17. Artiom Łaguta (Rosja) (u) 0
18. Kamil Brzozowski (Polska) NS

Osoby odznaczone przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę:
PLECH Zenon - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, MACIE====================================================
JEWICZ Stanisław - Złoty Krzyż Zasługi, NOWAK Bogusław - Złoty
Krzyż Zasługi, POGORZELSKI Andrzej - Złoty Krzyż Zasługi, WOŹNIAK Mieczysław - Złoty Krzyż Zasługi, REMBAS Jerzy - Srebrny
Wciąż chcą być na piedestale,
Krzyż Zasługi, DZIATKOWIAK Ryszard – Brązowy Krzyż ZasłuW tym spasować nie chcą wcale,
gi, FABISZEWSKI Ryszard – Brązowy Krzyż Zasługi, TOWALSKI
Podchody I nie patrzą że zło sprawią,
Marek – Brązowy Krzyż Zasługi.
Gdzie się da to tam dowalą.
Przed uroczystością w LUW jej uczestnicy spotkali się na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. i złożyli kwiaty na grobie Edwarda JancaWięc zapędy niech swe studzą,
rza. Po ceremonii w LUW w Hotelu Mieszko doszło do spotkania „starych
Gdyż niepokój w kraju budzą,
dobrych znajomych” z Polskiego Speedvaya.
Bo tak mącą dookoła,
W polityce gdy podchody,
Więcej zdjęć –Masza strona-Menu-Aktualności.
Że to już o pomstę woła.
Nie są one dla przygody,

Wiersz Henryka

31.03.2019 XVI Memoriał
Edwarda Jancarza

Po raz 16 czołowi jeźdźcy z całego świata rywalizowali w Gorzowie Wlkp. o trofea w ramach Memoriału Edwarda Jancarza -Ikony
nie tylko Polskiego żużla. Sponsorem głównym
tegorocznej imprezy była Enea.

Tam perfidia wciąż panuje,
I też zawsze coś się knuje.

W kraju dziś nie mamy zgody,
Choć banalne z czymś powody,
Ci z cokołów co są zdjęci,
Ta formacja ferment kręci.

Zawsze ciemne elementy,
Wchodzą tam gdzie są zamęty,
Swej natury upust dając,
Tam gdzie korzyść dostrzegając.
Hen-Jar

str. 9 / Pod Napięciem 201 / 3 / 2019- Kalendarz na 2019 KWIECIEŃ

str. 10 /Pod Napięciem 201 / 3 / 2019

Impreza

-Czemu nie śpisz? -W necie siedzę. –Nieźle, a ja w gościach.
–A u kogo? -U ciebie. – O w modę… zapomniałem.

21.06.2008 XI Memoriał E.Jancarza -T.Gollob i prezes Enea S.A. Paweł Mortas

-8,76 zł. wartość akcji Enea 1.04.2019 r. godz.17,00

-6,1 % stopa bezrobocia w Polsce w lutym 2019 r.
-719,3 mln zł zysk netto GK Enea za 2018 r. W 2017 roku zysk netto
grupy wynosił 1,165 mld zł.
-2,35 mld zł wyniosła EBITDA grupy w 2018 r. co oznacza spadek
o 12,5 % rok do roku.
-12,672 mld zł netto przychody ze sprzedaży w Enea w 2018 r. W
2017 11,4 mld zł.
-Enea Operator w liczbach:-2,55 mln klientów, 104,23 tys. km linii

energetycznych,-37,82 tys. Stacji elektroenergetycznych, -20,79
GWh dostarczonej energii.
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