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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

nagrody niewynikające z zapisów ZUZP. W tym temacie po analizie
wynagrodzeń za 2017 r. odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
7.05.2019 Zebranie Oddziału Terenowego
(PIP). Kontrola, która została zakończona 20 kwietnia 2018 r. stwierdziła,
że 10 umów o pracę jest niezgodnych z zapisami ZUZP oraz , że 25
KSE Gorzów Wlkp.
Pracowników otrzymało indywidualne nagrody poza ZUZP. PIP wydała 7 zaleceń w formie wystąpień. Do tych tematów strona pracodawcy zgodnie z ustaleniami z 9 kwietnia 2019 r. miała się ustosunkować na
piśmie. Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych wyjaśnień. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Mecenas Piotrowski jest dzisiaj
nieobecny i nie może się do tematu odnieść. Na wyraźną naszą prośbę
mamy otrzymać pisemną odpowiedź na przedstawione zarzuty. Po
przerwie złożyliśmy naszą propozycję podwyżek: podwyższenie średniej
płacy zasadniczej od maja 2019 r. o 750 zł. oraz jednorazowa spłata
braku podwyżek od początku roku w wysokości 1000 zł.
Do rozważenia złożyliśmy też propozycję negocjowania podwyżek na
najbliższe 3 lata.
Po kolejnej przerwie pracodawcy złożyli nową propozycję-podwyższenie
średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 170 zł. spłata braku podwyżek w pierwszych 4 miesiącach 2019 r. -550 zł. Negocjowanie podwyżek na 3 lata zdaniem strony pracodawcy jest niemożliwe-zbyt wiele
niewiadomych.
W świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. spotkali się członkowie W odpowiedzi skorygowaliśmy nasze oczekiwania: podwyższenie średOddziału Terenowego Gorzów Katolickiego Stowarzyszenia
niej płacy zasadniczej od maja 2019 r. o 700 zł. oraz jednorazowa
Energetyków „NAZARET” (OTG KSE).
spłata braku podwyżek od początku roku w wysokości 1000 zł.
Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W części spraKolejnych postąpień niestety już nie było. Spisano protokół oraz ustalowozdawczej zebrani wysłuchali sprawozdania zarządu z działalności
no, że kolejne rokowania odbędą się 22 maja 2019 r. (rezerwowym
statutowej za 2018rok i sprawozdania komisji rewizyjnej z przeprowaterminem jest 21 maja 2019). Uzgodniono, że jeżeli kolejna tura rokodzonego audytu działalności zarządu OTG KSE NAZARET za 2018
wań nie doprowadzi do spisania porozumienia płacowego, to strony sporok. W tej sprawie została przyjęta uchwała o udzieleniu absolutorium rządzą protokół rozbieżności oraz wystąpią do Ministerstwa Rodziny,
zarządowi OTG KSE NAZARET za 2018r. Następnie zebranym został Pracy i Polityki Społecznej o mediatora w sporze zbiorowym.
przedstawiony Plan Działalności OTG KSE NAZARET na 2019r. , który
został przyjęty stosowną uchwałą do realizacji.
9.05.2019 Wstępne
Plan zwiera między innymi organizację lub współorganizację następujących projektów:
wyniki GK Enea
22-23.06.2019 -organizację pielgrzymki rowerowo-samochodowej do
za
pierwszy kwartał
Sanktuarium w Rokitnie,
2019 roku.
7.07.2019 -organizacja Mszy Św. Polowej na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego „Bledzew”,
14-18.08.2019 - współorganizację Pielgrzymki E,EiE „Nazaret”
Grupa Enea miała w pierwna Jasną Górę
szym kwartale 2019 roku 246
08.09.2019 współorganizację oprawy mszy św. z okazji Dnia
mln zł zysku netto jednostki
Energetyka w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
dominującej i 799 mln zł
Jezusa w Gorzowie, ul Chodkiewicza 20,
EBITDA - podała spółka w
18.11.2019 -organizację wypominek zmarłych energetyków w kościele komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników.
pw. Chrystusa Króla w Gorzowie, ul. Woskowa,
Enea podała, że EBITDA w segmencie obrót wyniosła: -11 mln zł, w
W grudniu współorganizacja spotkania opłatkowego dla
dystrybucji było to 249 mln zł, w wytwarzaniu 400 mln zł, a w
Pracowników OD Gorzów z Ks. Bp. A. Dyczkowskim.
wydobyciu 219 mln zł.
W części wyborczej zebrani stosowną uchwałą wybrali Delegatów na
Grupa wyprodukowała 6,1 TWh energii elektrycznej (netto), sprzedaż
Krajowy Zjazd Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków
usług dystrybucji odbiorcom końcowym była na poziomie 5,1 TWh, a
NAZARET , które odbędzie się w dniach 23-25 w Sanktuarium Maryjsprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym
nym w Górce Klasztornej.
wyniosła 5,4 TWh.
8.05.2019 Rokowania w
Jak wyjaśnia Enea wynik EBITDA osiągnięty przez Grupę w pierwszym
kwartale 2019 roku jest efektem wyższego wyniku obszaru Wydobycie,
sporze płacowym w Enea S.A.
co było pochodną wyższego poziomu produkcji w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także poprawy efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów
stałych.
Również wynik obszaru Wytwarzanie pozytywnie wpłynął na wynik
Grupy dzięki wzrostowi rynkowych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, a także zgodnej z planem pracy wszystkich źródeł
wytwórczych.
Z informacji Grupy wynika, że na wyniki obszaru Dystrybucja wpływ
Na zdjęciu od prawej : B. Klepas, Z. Piętka, P. Olejniczak.
miały wysokie średnie ceny energii elektrycznej, co przyczyniło się do
W Poznaniu odbyły się rokowania w zaistniałym 23 kwietnia 2019 r.
wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie
sporze zbiorowym w Enea S.A. Zarząd Enea S.A. reprezentowany był
różnicy bilansowej, a ponadto odnotowano również spadek wyniku na
przez v-ce prezesa ds. finansowych P. Olejniczaka oraz v-ce prezesa
pozostałej działalności operacyjnej w tym obszarze.
ds. korporacyjnych Z. Piętkę.
Strona pracodawcy poinformowała, że zgodnie z prawem pracy o zaist- W obszarze Obrót w obrocie detalicznym Grupa odnotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych,
niałym sporze zbiorowym 24 kwietnia 2019 r. poinformowała
Państwową Inspekcję Pracy w Poznaniu. Rokowania rozpoczął prezes ale nie zrekompensował on wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zielonych certyfikatów). NatoP. Olejniczak, który w krótkim wystąpieniu próbował uzasadnić nową
miast obrót hurtowy pozostawał pod presją wzrostu cen uprawnień do
propozycję , którą w imieniu zarządu później przedstawił. Na obniżenie
naszych oczekiwań miałoby wpłynąć: - niska prognozowana inflacja (1,7 emisji CO2, co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń.
Sama spółka Enea w I kwartale 2019 r. wykazała według szacunkowych da%) -wyniki Enea na, które największy wpływ ma zamieszanie związane z nych 39 mln zł straty netto, 40 mln zł straty operacyjnej i -39 mln zł EBITDA
cenami energii elektrycznej, na które Spółka nie ma wpływu. Propozycja przy 1.447 mln zł przychodów.
strony pracodawcy:-podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja
2019 o 150 zł. spłata braku podwyżek w pierwszych 4 miesiącach 2019 29.05.2019 r. Spółka podała, że wyniki Enei w pierwszym kwartale
r. -500 zł., wypłata nagrody na Dzień Energetyka w wysokości przewi- 2019 roku są zgodne z przedstawionymi wcześniej szacunkami spółki.
dzianej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP).
Zysk netto wyniósł 279,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonaZabierając głos strona związkowa na początku wróciła do tematyki oma- riuszom jednostki dominującej 246 mln zł.
wianej 9 kwietnia 2019 r. a dotyczącej łamania zasad wynagradzania zawartych w ZUZP. Wybrańcy są wynagradzani lepiej od pozostałych,
(Ciąg dalszy na stronie 3)
nie mieszczą się w tabelach płac zasadniczych i dostają indywidualne
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5.Negocjacje płacowe w GK Enea. Zrelacjonowano przebieg negocjacji
w poszczególnych Spółkach GK Enea. Trwają spory zbiorowe o charakte10.05.2019 Rokowania płacowe w Enea Operator.
rze płacowym w: Enea S.A. Enea Operator, Enea Centrum, Enea Logistyka. Omówiono strategię związku na dalsze rokowania.
6. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Problemy zasygnalizowane podczas
spotkania: Enea Operator- polityka zgodności oraz decyzje prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki budzą zrozumiały niepokój nie tylko w Operatorze -Enea Centrum- ewentualne wyjście Operatora z Centrum Usług
Wspólnych jest wielkim zagrożeniem dla przyszłości miejsc pracy w Enea
Centrum. Dalej nie załatwiony jest temat tabeli płac zasadniczych ( obowiązuje ta z 2012 r.). Enea Serwis- na pytania poruszane podczas spotkania odpowiadał Piotr Bogusławski.
7.Odznaczenia Zasłużony dla GK Enea. Omówiono regulamin oraz terW Poznaniu kontynuowano rokowania w zaistniałym sporze płacowym w miny zgłaszania kandydatów w poszczególnych Spółkach GK Enea.
8.Sprawy różne:- Stosownymi uchwałami udzielono zapomóg losowych
Enea Operatorze. Zarząd na rokowania stawił się w składzie prezes- Andrzej Kojro, v-ce prezesi Tadeusz Dachowski i Marek Szymankiewicz. członkom Naszej Organizacji. Omówiono imprezy, których organizatorami są struktury związku: Piknik z golfem 26 maj 2019, turniej piłki siatPrez. A. Kojro rozpoczynając spotkanie przypomniał efekty wcześniejszych rokowań i rozmów płacowych, i przedstawił nową propozycję zarzą- kowej Sulęcin- 1 czerwca 2019 r. Ustalono termin następnego zebrania KPG.
du- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 150 zł
Po zakończeniu zebrania Komisji przewodniczący K.Nawrocki i
(kwota obligatoryjna 100 zł. uznaniowa 50 zł.) oraz wypłatę jednoraK.Gonerski na otwartym spotkaniu spotkali się z Pracownikami Rejozowej premii w wysokości 300 zł.
nu Dystrybucji Choszczno. Główne tematy spotkania to: -nowa umowa
Strona społeczna negatywnie oceniła postępowanie zarządu- zmiana
uzgodnionego terminu rokowań z 6 na 10 maja 2019 r. oraz poprosiła o społeczna, -podwyżki wynagrodzeń w 2019 r.-wyrównywanie dysproporcji płacowych,- wspólna działalność socjalna.
przerwę, żeby ustosunkować się do propozycji zarządu. Zarząd jeszcze
przed przerwą przeprosił za zmianę terminu i zapewnił, że podobna sytuacja więcej się już nie zdarzy.
15.05.2019 „Dwie godziny dla rodziny” w GK Enea.
Po przerwie strona związkowa podkreśliła, że Operator przestał być atrakcyjnym pracodawcą-firmy zewnętrzne podkupują nam fachowców. W
wielu komórkach organizacyjnych istnieją braki kadrowe i nie jesteśmy w
stanie wykonywać zadań planowych. Zmienić to może tylko radykalna
podwyżka płac. Następnie przedstawiliśmy naszą propozycję- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 725 zł. oraz wypłata
jednorazowej premii w wysokości 1000 zł.
Kilkakrotne przerwy i postąpienia doprowadziły ostatniej propozycji
zarządu- podwyższenie średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 175
zł i premia jednorazowa w wysokości 500 zł. i naszej- podwyższenie
średniej płacy zasadniczej od maja 2019 o 690 zł i premia jednorazowa w wysokości 1000 zł. Więcej postąpień nie było.
Strony spisały protokół i ustaliły, że kolejne rokowania odbędą się 24
maja 2019 r. Uzgodniono, że jeżeli kolejna tura rokowań nie doprowadzi
do spisania porozumienia płacowego, to strony sporządzą protokół
rozbieżności.
Po raz trzeci próbowano uzgodnić Regulamin Pracy. Niestety kolejny
raz to się nie udało. Tematy sporne:-czas pracy zespołów Pogotowi Energetycznych, -monitoring rozmów telefonicznych oraz poczty mailowej.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

13.05.2019 Obradowała
KP Gorzów NSZZ Solidarność

W świetlicy Rejonu Dystrybucji Choszczno na wyjazdowym posiedzeniu
spotkali się członkowie Komisji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów Wlkp. (KPG). W zebraniu uczestniczyli zaproszeni gości:członek zarządu Enea Serwis-Piotr Bogusławski i przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea-Krzysztof Nawrocki.
Międzynarodowy Dzień Rodzin –święto obchodzone15 maja , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów
rodziny.
„Dwie godziny dla rodziny”
Około miliona pracowników z ponad 600 polskich i międzynarodowych firm w Polsce i 12 innych krajach wyjdzie 15 maja br. z pracy
dwie godziny wcześniej, by ten czas spędzić z najbliższymi. Dla pracodawców uczestniczących w akcji „Dwie Godziny Dla Rodziny” to sposób
na pokazanie, że dostrzegają wagę integracji ról społecznych i zawodowych swoich pracowników.
Poprzez symboliczne skrócenie czasu pracy o dwie godziny w dniu 15
maja firmy budują wizerunek odpowiedzialnego pracodawcy, pokazują
zrozumienie ról, jakie odgrywamy w życiu. Światowe badania dowodzą, że
spełnieni prywatnie i zawodowo pracownicy są bardziej efektywni, lepiej
Po przyjęciu spraw organizacyjnych przystąpiono do realizacji wcześniej
realizują strategię i cele biznesowe firm. To dlatego z roku na rok zwiększa
przyjętego programu zebrania:
się liczba pracodawców, którzy uczestniczą w kampanii „Dwie Godziny
1.Protokołu z ostatniego zebrania KPG. Odczytano i przyjęto protokół z Dla Rodziny”. Ich zaangażowanie to przykład troski o kondycję psy1 kwietnia 2019r.
chiczną i fizyczną pracowników, działań tworzących przyjazne środowisko
2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania Komisji. Nie
pracy, w którym pracownik może liczyć na wsparcie, elastyczny czas pratylko członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń
cy, możliwość realizowania ambicji.
jakie miały miejsce w okresie od 1 kwietnia do 12 maja 2019r.
W tym roku Grupa Enea przyłączyła się do akcji, która jest częścią
3.Umowa Społeczna dla Pracowników GK Enea. Przew. KPG Krzysz- kampanii społecznej na rzecz pogłębiania relacji rodzinnych.
tof Gonerski zapoznał Członków Komisji z najważniejszymi zapisami
Z tej okazji wszystkim rodzinom życzymy dużo zdrowia, radości i
podpisanej 1 i 12 kwietnia 2019 r. Nowej Umowy Społecznej.
pomyślności na co dzień. Jak najwięcej wspólnej miłości i życzliwości
4.Wybory członka zarządu Enea Operator. Przedstawiono sylwetkę
każdego dnia. Pięknych chwil spędzonych razem.
kandydata Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Michała
Cebulę. I tura wyborów odbędzie się 16 marca 2019 r.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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(Ciąg dalszy ze strony 3)

15.05.2019 LW Bogdanka „nowy zarząd”,
dywidenda za 2018 r.

16.05.2019 Nowy zarząd Enea S.A.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka podjęła uchwałę w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
rok obrotowy 2018, zarządu spółki na nową kadencję.

RN Bogdanki powołał zarząd w składzie: Artur Wasil - prezes zarządu,
Artur Wasilewski - zastępca prezesa zarządu ds. ekonomicznofinansowych, Adam Partyka - zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych oraz Dariusz Dumkiewicz - zastępca prezesa zarządu ds. Rozwoju.
Obecnie Bogdanką kieruje zarząd w taki samym składzie.
Również 15 maja 2019 r. rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka
pozytywnie oceniła wniosek zarządu spółki do zwyczajnego walnego
zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
Zarząd Bogdanki zaproponował, aby z wypracowanego przez spółkę w
roku 2018 zysk netto w wysokości prawie 51,597 mln zł przeznaczyć
25,51 mln na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję, a pozostałą kwotę,
tj. 26,089 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki.
Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r., a dnia
wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018
podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

16 maja Rada Nadzorcza Enei rozstrzygnęła konkurs na stanowiska prezesa i wiceprezesów Enei. Trzech dotychczasowych członków zarządu –
Mirosława Kowalika, Piotra Adamczaka oraz Zbigniewa Piętkę –
powołano ponownie w skład zarządu Enei. Wiceprezesem ds. finansowych w miejsce Piotra Olejniczaka został wybrany Jarosław Ołowski.
Nowa kadencja zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2018 rok.
Krótki życiorys nowego członka zarządu Enea
S.A.
Jarosław Ołowski, dotychczasowy wiceprezes
Enei Wytwarzanie ds. ekonomicznofinansowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest certyfikowanym
księgowym oraz ekspertem rachunkowości
zarządczej, kontrolingu i międzynarodowych
standardów sprawozdawczości finansowej.
Absolwent Szkoły Głównej Handloweji studiów podyplomowych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie

17.05.2019 Rokowania płacowe w Enea Centrum

16.05.2019 Pracownicy Operatora
wybierają członka zarządu.

Ponad 4 tysiące Pracowników Enea Operatora
wybiera swojego przedstawiciela do zarządu. O
jedno miejsce w zarządzie ubiega się czterech
kandydatów.
Wyniki pierwszej tury wyborów z terenu
działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.:
Na ogólną liczbę uprawnionych 544 osób w
wyborach wzięło udział 305 Pracowników tj. 56,07 %. Liczba głosów
ważnych -281, liczba głosów nieważnych-24. Poszczególni kandydaci
uzyskali następującą ilość głosów:
1. Michał Cebula- 86 tj. 30,60 % ważnych głosów.
2. Kamila Skoczylas-49 tj. 17,44% ważnych głosów.
3. Sebastian Sobczak-39 tj. 13,88% ważnych głosów.
4. Krzysztof Statucki-107 tj. 38,08% ważnych głosów.
Wyniki pierwszej tury wyborów dla całego Operatora:

Na ogólną liczbę uprawnionych 4429 osób w wyborach wzięło udział
3065 Pracowników tj. 69,20 %. Liczba głosów ważnych -2962, liczba
głosów nieważnych-103. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą
ilość głosów:
1. Michał Cebula- 1143 tj. 38,58 % ważnych głosów.
2. Kamila Skoczylas-206 tj. 6,95 % ważnych głosów.
3. Sebastian Sobczak-307 tj. 10,36% ważnych głosów.
4. Krzysztof Statucki-1306 tj.44,07% ważnych głosów.
Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości ponad 50 %
ważnych głosów. Do drugiej tury wyborów, która odbędzie się 12 czerwca 2019 r. przeszło dwóch kandydatów z największą liczbą głosów tj.
Michał Cebula i Krzysztof Statucki.

W Poznaniu odbyły się rokowania w zaistniałym sporze zbiorowym w
Enea Centrum (EC). Zarząd EC reprezentowany był przez prezesa
Sławomira Jankiewicza i v-ce prezesa Dariusza Szymczaka.
Strona pracodawcy poinformowała, że nie była w stanie zrealizować żądania płacowego i zgodnie z prawem pracy o zaistniałym sporze zbiorowym 7 maja 2019 r. poinformowała Państwową Inspekcję Pracy w
Poznaniu. Rokowania rozpoczął prezes S. Jankiewicz i poprosił o merytoryczne i finansowe uzasadnienie kwoty zawartej w żądaniu (750 zł).
Rynek pracownika, wyniki GK Enea, inflacja, fluktuacja kadr, oczekiwania załogi, to między innymi argumenty, którymi próbowaliśmy przekonać stronę pracodawcy do dużych podwyżek. Poprosiliśmy też o rozliczenie roku 2018. W odpowiedzi dostaliśmy wykład o sytuacji Spółki
wynikającej z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego (spadające
marże, Umowa Społeczna, program zgodności-wytyczne prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Strona pracodawcy przedstawiła rozliczenie
płacowe roku 2018 w porównaniu do 2017. Dane dotyczące roku 2017
znacząco różnią się od tych które dostaliśmy podczas negocjacji płacowych w 2018. Próby wyjaśnienia tej sytuacji naszym zdaniem nie są wiarygodne. Na następne spotkanie mamy otrzymać dane o zatrudnieniu w
tym również na „umowach śmieciowych”
Po tym wstępie strona pracodawcy przedstawiła propozycję podwyższenia
średniej płacy zasadniczej o 50 zł. od czerwca, plus ewentualny dodatek
za świadczenia dotychczas wypłacane w naturze (herbata, ręcznik, mydło). W sprawie ekwiwalentu pieniężnego dostaniemy oficjalną propozycję na piśmie.
Strona społeczna złożyła propozycję podwyższenia średniej płacy zasadniczej od stycznia 2019 r. o 690 zł.
Po dłuższej przerwie pracodawca złożył propozycję podwyższenia średniej płacy zasadniczej od czerwca 2019 r. o 85 zł. i spłatę braku podwyżek od początku roku -200 zł. W odpowiedzi zaproponowaliśmy podwyższenie średniej płacy o 690 zł. od czerwca 2019 r. i jednorazową
spłatę braku podwyżek od stycznia w wysokości -1000 zł.
Więcej postąpień nie było. Spisano protokół z rokowań i ustaloną kolejną
ich turę na 4 czerwca 2019 r. Uzgodniono, że jeżeli rokowania w dniu 4
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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czerwca nie doprowadzą do spisania porozumienia płacowego, to strony
sporządzą protokół rozbieżności i wystąpią o mediatora.
Inne tematy poruszone podczas spotkania:
-Interpretacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotycząca 1% funduszu nagród. W tym temacie zostanie zorganizowane
specjalne spotkanie.
-Tabela płac zasadniczych-kolejne posiedzenie zespołu. Zespół spotka
się dopiero po podpisaniu porozumienia płacowego.

21.05.2019 Obradowała
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.

ra, Mariusza Pliszkę (wybranych przez Pracowników GK Enea) i
Stanisława Kazimierza Hebdę, Pawła Andrzeja Koroblowskiego, Romana Stryjskiego, jako członka niezależnego, Ireneusza Kulka, jako
członka posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych, Piotra Mirkowskiego, jako członka niezależnego oraz Pawła Jabłońskiego.
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enei będzie Stanisław Kazimierz
Hebda.

21.05.2019 Dywidendy
z zysku Enei za 2018 rok
nie będzie.

20 maja 2019 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Enei dokonało podziału zysku Enei za 2018 r.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ENEA Spółka
Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do
31.12.2018 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. uchwala, co
następuje:
§ 1 Ustala się następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. w kwocie w kwocie 727 136 tys. zł (słownie: siedemset
W Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. na pierwszym spotka- dwadzieścia siedem milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) w
następujący sposób: -100% zysku netto tj. 727 136 tys. zł na zwiększeniu pod przewodnictwem Wojewody Lubuskiego Władysława
Dajczaka odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecz- nie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie
inwestycji.
nego województwa lubuskiego (WRDS). Niestety w obradach nie
uczestniczył gospodarz czyli Wojewoda Lubuski ani Marszałek Woje- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
wództwa. Dodatkowo na zebraniu stwierdzono brak reprezentatywności Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 319.049.632 Procentowy
po stronie pracodawców, co skutkowało tym, że Rada nie mogła przyjąć udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 72,27% Łączna liczba głosów
oddanych: 319.049.632 Liczba głosów „za”: 312.410.326 Liczba głosów
stanowisk w sprawie: -zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz ich
„przeciw”: 6.609.265 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 30.041
rehabilitacji oraz regulacji dotyczących rynku pracy w kontekście
zatrudniania obcokrajowców. Stanowiska te miały być przyjęte 27 lute- Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
W ramach rozpatrywania pkt 11 przyjętego porządku obrad jeden z Akgo 2019 roku, niestety brak reprezentatywności po stronie pracodawców
to uniemożliwił. Sytuacja ponownie się powtórzyła. Postępowanie strony cjonariuszy złożył wniosek o podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł za 1 akcję, natomiast wobec
pracodawców jest bardzo dziwne, najpierw potwierdzają uczestnictwo
przyjęcia uchwały w powyższym brzmieniu projekt ten nie został podw obradach WRDS, a później na nie się nie stawiają.
dany pod głosowanie.
Wszystkie uchwały podjęte przez Zgromadzenie Enei dostępne są na
naszej stronie Internetowej- Menu-Aktualności

22.05.2019 Kontynuacja
rokowań płacowych w Enea S.A.

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea S.A.
Było to drugie spotkanie w ramach sporu zbiorowego.
Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe z dnia 9 kwietnia br. złożone
w imieniu pracowników przez NSZZ Solidarność Enea, MZZP GK
ENEA, MZZE w Enea Wytwarzanie, MZZ „Synergia”.
Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli: Zbigniew Piętka Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych i Jarosław Ołowski – nowy
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (pojawił się na spotkaniu, aby
Po koniecznej korekcie programu zebrania, jedynym tematem jaki był
się przedstawić-zastąpił na tym stanowisku Piotra Olejniczka)
omawiany na WRDS był:
Prezes Zbigniew Piętka rozpoczął spotkanie. Przypomniał zaproponowa-Organizacja systemu oświaty, w tym kumulacja roczników, komfort ne na ostatnim spotkaniu propozycje stron:-Strona pracodawcy 170zł. do
nauczania w zaistniałej sytuacji, problemy organizacyjne samorządów płacy zasadniczej i 550zł. jednorazowo.- Strona społeczna 700zł. i
w przedmiotowym zakresie oraz zmniejszenie ilości klas w szkołach
1000zł. jednorazowo.
licealnych na terenie Zielonej Góry. W tym temacie zabierali głos mie- Następnie przedstawił nową propozycję pracodawcy:- wzrost płacy
dzy innymi: Lubuski Kurator Oświaty- -Prezydent Zielonej Góryzasadniczej – średnio na etat o 175zł. od maja 2019 i jednorazowa
Janusz Kubicki, -Starosta Powiatu Zielonogórskiego -Krzysztof
nagroda w wysokości 550 zł. brutto na etat.
Romankiewicz. Niestety liczby i wnioski przedstawiane przez poszczeStrona społeczna w trakcie przerwy ustaliła swoje stanowisko i złożyła
gólnych prelegentów znacząco się różniły. Problemy z jakimi muszą się
propozycję: wzrost płacy zasadniczej miesięcznie o 690zł. na etat od
wszyscy zmierzyć dotyczy kumulacji liczby absolwentów szkół podsta- maja br. oraz jednorazowa nagroda w wysokości 1000zł.
wowych i gimnazjów. Władze Gorzowa podjęły działania, które zapewPo argumentacji przedstawionej przez stronę pracodawcy, a dotyczącej
niają dalszą edukację absolwentom. Po dyskusji wydaje się ,że problemu
niezatwierdzonego planu finansowo rzeczowego na dzień dzisiejszy stronie powinno być również w Zielonej Górze.
ny uzgodniły przerwanie rokowań do 31 maja 2019r.
Poruszono również problem dojazdów do szkół. Wcześniej wiele samo- W drugiej części spotkania strona społeczna odniosła się do przesłanej jej
rządów zlikwidowało połącznia kolejowe i autobusowe. Temat do dalsze- opinii prawnej, zamówionej przez pracodawcę w związku z zarzutami o
go procedowania w różnych gremiach.
nieprzestrzeganiu zapisów ZUZP i wystąpienia jakie w tej sprawie
dokonała Państwowa Inspekcja Pracy. Ustalono że rozmowy w tej spra21.05.2019 Walne Zgromadzenie wie będą kontynuowane 24 maja br. Podczas tego spotkania mamy też
otrzymać informację o ilości osób zatrudnionych na umowach o pracę
Enei-zmiana składu Rady
na innych zasadach, niż te zawarte w Zakładowym Układzie ZbioroNadzorczej Enea.
wym Pracy.
20 maja br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Enei dokonało zmian w składzie Rady Nadzor23.05.2019 Kontrola PIP w Enea S.A.
czej Spółki. Ze składu rady nadzorczej Enei
W Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli związodwołano jej dotychczasowego członka ków zawodowych Enea S.A. z Inspektorem OkręgoPawła Koroblowskiego.
wej Inspekcji Pracy z Poznania -Jakubem Łozińskim.
Jednocześnie ze skutkiem od dnia 21 maja br. powołano członków rady
(Ciąg dalszy na stronie 6)
nadzorczej X kadencji: Michała Dominika Jaciubka, Macieja Mazu-
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zakresie. Pani Inspektor po kontroli poinformowała nas o nieprawidłowościach, potwierdzając nasze przypuszczenia. 10 osób przekraczało i nadal przekracza maksymalne wynagrodzenie zawarte w 0 kategorii
zaszeregowania. Rekordzista zarabia 32 tys. zł.
Okazało się również, że wypłacane są premie poza funduszem 1% co
też jest niezgodne z zapisami ZUZP
W wystąpieniu pokontrolnym Inspektor PIP nakazała stronie pracodawcy
rozpoczęcie rokowań w tym zakresie ze stroną społeczną. Pracodawca
odmówił nam udostępnienia protokołu PIP wobec czego zwróciliśmy się
do PIP i otrzymaliśmy zanonimizowany protokół. Z protokołu dowiedzieliśmy się również, że cały proceder trwa od… 2013 roku.!!!
Wszystko to trochę trwało, ale od tego momentu występowaliśmy do Pracodawcy o usuniecie tych nieprawidłowości i rozpoczęcie rokowań. Po
roku i kolejnej kontroli PIP się doczekaliśmy i właśnie w dniu wczorajszym doszło do tego spotkania.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Pani dyr. Anety Pelczarskiej.
Przedstawione slajdy miały uzasadnić wyłączenie menadżerów z pod zasad wynagradzania zawartych w ZUZP. Główny argument to - brak czytelnego sytemu wynagradzania… Przedstawiona prezentacja stała się zaczynem do twardej dyskusji na ten temat. Strona społeczna wyraziła swoPierwszy z lewej Inspektor PIP Jakub Łoziński.
ją dezaprobatę dla tej argumentacji-jeśli menadżer nie jest w stanie
zrozumieć systemu wynagradzania to się po prostu nie kwalifikuje na
Pan Inspektor podsumował wyniki prowadzonej od 14 maja 2019 r. konto stanowisko.
troli w Enea S.A. Podstawowy zakres kontroli dotyczył działalności związanej z Funduszem Świadczeń Socjalnych. Na wniosek strony Argumentacja pracodawcy opierająca się na opinii dr Piotrowskiego, że
nie musi stosować ZUZP, ponieważ zaproponował Pracownikom kospołecznej J. Łoziński sprawdził też wykonanie wystąpień nałożonych
rzystniejszą ofertę, (przynajmniej w tym zakresie) również nie uzyskała
na pracodawcę podczas ostatniej kontroli PIP 20 kwietnia 2018 r.
naszego zrozumienia, gdyż odbywa się to kosztem pozostałych
Swoje uwagi Pan Inspektor zawarł w protokole pokontrolnym, który w
dniu dzisiejszym dostarczył pracodawcy w Enea S.A. Podstawowe infor- Pracowników.
Pan mecenas podważając wystąpienie Inspektora PIP w ferworze dyskusji
macje zawarte w protokole przekazał też stronie społecznej:
stwierdził: „Inspektor PIP ma władzę a nie ma wiedzy, ja nie mam
1. Działalność Socjalna w Enea S.A. Po prześledzeniu Regulaminu
władzy ale mam wiedzę” W świetle faktów dziwna wydaje się ta władza
Świadczeń Socjalnych zawartego Zakładowym Układzie Zbiorowym
Pracy (ZUZP) J .Łoziński złożył wniosek o usunięcie art. 44 z Regulami- PIP skoro po ponad roku wystąpienia nie zostały zrealizowane.
Żadne argumenty strony pracodawcy nie uzasadniają łamania prawa i nie
nu ZFŚS jako niezgodnego z prawem. Złożenie nieprawdziwego oświadprzekonały związków zawodowych.
czenia nie może pozbawiać świadczeń socjalnych.
Główne nasze argumenty to:
2.Umowy o pracę niezgodne z zapisami ZUZP, premie i nagrody dla
„wybrańców”. Inspektor sprawdził wykonanie wystąpień po kontroli z Nierówne traktowanie pracowników – jeśli kadrze menadżerskiej zry20.04.2018 r. Umowy o pracę, premie i nagrody niewynikające z zapi- czałtowano dodatki (stażowy, taryfę pracowniczą, szkodliwy itp.) i pracodawca twierdzi, że jest to korzystniejsze dla Pracowników to czemu nie
sów ZUZP nadal występują. Pracodawca obiecał w porozumieniu ze
stosuje tego samego wobec nowo przyjętych specjalistów czy referentów
związkami zawodowymi załatwić ten temat.
(oczywiście po uzgodnieniu tego ze stroną związkową). Jeśli pracodawca
Inspektor J. Łoziński przedstawił możliwości prawne PIP w celu wyegzekwowania wcześniejszych nadal aktualnych wystąpień, i poprosił o nie chce mieć tych Pracowników zatrudnionych zgodnie z zasadami zainformację o wynikach rozmów z pracodawcą, a dotyczących przywróce- wartymi w ZUZP, to niech ich zatrudnia tak jak np. w ENERDZE na
kontraktach menadżerskich. Skoro mamy „tak skomplikowany ZUZP”
nia stanu zgodnego z prawem.
to czemu pracodawca od 3 lat zorganizował tylko dwa spotkania w tej
sprawie a następnie zamroził prace zespołu na ponad dwa lata. Wypraco24.05.2019 O zarobkach
wany wspólnie zysk, powinien być w drodze dialogu społecznego dzielokadry zarządzającej w Enea S.A.
ny sprawiedliwie pomiędzy wszystkich pracowników.
W trakcie spotkania pracodawca po raz kolejny zaproponował rozwiązanie polegające na wyłączeniu kadry menadżerskiej z ZUZP a więc
zalegalizowanie istniejącej od 2013r. niezgodnego z prawem
wynagradzania kadry menadżerskiej.
Oczywiście nie było zgody strony społecznej na takie rozwiązanie.
Ustalono, że w czerwcu dojdzie do spotkania na którym zostanie zaprezentowany projekt nowego kompleksowego system wynagradzania
dla wszystkich Pracowników, oraz dokonany zostanie przegląd
zapisów ZUZP.
(Ciąg dalszy ze strony 5)

24.05.2019 Rokowania płacowe w Enea Operator.

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Enea S.A.
Tematem spotkania były zasady wynagradzania kadry zrządzającej
niezgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) Po
ponad roku od kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) zakończonej
wystąpieniem o usunięcie nieprawidłowości dotyczących w szczególności niezgodnego z prawem wynagradzania kadry menedżerskiej w
ENEA S.A. doszło do spotkania strony społecznej i pracodawcy.
Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, Bogdan Klepas – Doradca Zarządu, Bogumił Kanik - Doradca Zarządu, Aneta Pelczarska – Dyr. Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Justyna Tomczyk - Dyr. Pionu
Wynagrodzeń i Systemu Motywacyjnego. Pracodawcę wspomagał również prawnik dr Mariusz Piotrowski – z kancelarii Piotrowski i Wspólnicy Doradcy Prawni
NSZZ Solidarność wspierał prawnik Konrad Danielczyk z kancelarii
Radców Prawnych CERANEK
W ubiegłym roku NSZZ Solidarność uzyskała korytarzową informację, że
w ENEA S.A. są Pracownicy, którzy mają wynagrodzenia znacznie
wyższe niż wynikające z tabeli zaszeregowania (max 16,400 zł).
Po tej informacji wystąpiliśmy do PIP o przeprowadzenie kontroli w tym

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea Operator.
Było to trzecie spotkanie w ramach sporu zbiorowego. Przedmiotem
sporu jest żądanie płacowe złożone 27 marca 2019 r. Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczył cały zarząd Enea Operatora: prezes
Andrzej Kojro i vice prezesi Tadeusz Dachowski, Sławomir
Mirkowski, Marek Szymankiewicz.
Ostanie negocjacje zakończyły się na poziomie Strona pracodawcy – 175
zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości 500 zł. Strona
społeczna – 690 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa w wysokości 1000 zł. Po krótkim wstępie prezes Andrzej Kojro przedstawił nową
propozycję zarządu-175 zł do płacy zasadniczej od maja 2019 r. i
premia jednorazowa w wysokości 550 zł. a więc zaproponował tylko
wzrost o 50 zł wypłaty jednorazowej.
Żałosna propozycja wywołała nerwową atmosferę,
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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padały mocne słowa.
Po przerwie strona społeczna przedstawiła swoją propozycję– 690 zł do
płacy zasadniczej od maja 2019 r. i premia jednorazowa w wysokości
950 zł. oraz spisanie protokołu rozbieżności i wystąpienie o mediatora.
Po dłuższej dyskusji dotyczącej między innymi uwarunkowań korporacyjnych strona pracodawców udała się na przerwę, po której przedstawiła
kolejną propozycję-185 zł do płacy zasadniczej i premia jednorazowa
w wysokości 550 zł. Poproszono też nas o przerwę w rokowaniach do 7
czerwca 2019 r. ( związane jest to z powołaniem zarządu na nową
kadencję). Strona społeczna przystała na tą propozycję.

parlamentu lubuskie i zachodniopomorskie.
Frekwencja wyborcza wyniosła 42,10 proc.
47,76 proc. - to wynik Koalicji Europejskiej , PiS z 36,85 proc. uzyskał
drugi wynik, a trzeci Wiosna z 7,46 proc. ,KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – 3,88 proc., KWW Kukiz’15 – 2,95
proc. i KKW Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy RSS – 1,11
proc.
W okręgu najwięcej głosów - 239 893 - otrzymał były minister zdrowia,
poseł PO Bartosz Arłukowicz, „dwójka” na liście Koalicji Europejskiej.
Drugi wynik – 185 168 głosów - uzyskał minister spraw wewnętrznych i
administracji Joachim Brudziński (PiS). Trzeci jest lider listy KKW
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, europoseł i wiceszef PE
mijającej kadencji Bogusław Liberadzki (SLD). Jego wynik to 99 897
głosów. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska,
"trójka" na liście PiS, uzyskała 70 916 głosów. To czwarty wynik w skali
okręgu. Cała czwórka dostała się do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubuskie i zachodniopomorskie. Marszałek woj. lubuskiego Elżbieta
Polak (PO) otrzymała 40 942 głosy. Liderka listy KW Wiosna Roberta
Biedronia, zielonogórska radna Anita Kucharska-Dziedzic dostała 35
288 głosy.

Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1.Opłacanie wyższej składki do ZUS za elektromonterów automatyki i
zabezpieczeń, uprawniającej do emerytury pomostowej. Czy prawdą jest,
że pracodawca zamierza nie odprowadzać składek za te stanowiska? W
odpowiedzi usłyszeliśmy, że wszyscy elektromonterzy, którzy mają
uprawnienia do czynności łączeniowych będą mieli opłacaną wyższą
składkę. W tym temacie strona pracodawcy wyda informator do wszystkich Pracowników Operatora.
2. Sieć Wi-fi w siedzibach Oddziałów Dystrybucji (OD). W Enea S.A.
na ul. Góreckiej i Enea Operatora na ul Strzeszyńskiej jest dostępna sieć
Wi-fi , kiedy taka sieć będzie dostępna w siedzibach OD. Zarząd zajmie
się tym tematem.
3. Dyrektor Rejonu Dystrybucji Choszczno. Czy znana jest już osoba,
która obejmie to stanowisko? Po przeprowadzeniu rekrutacji wewnętrznej i
zewnętrznej w procedurze konkursowej wybrano osobę , która od 1
czerwca 2019 r. obejmie obowiązki Dyrektora RD Choszczno.

26.05.2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła pełne wyniki wyborów do

Od góry: J. Brudziński, E. Rafalska, B. Liberadzki, B. Arłukowicz

Wyniki z samego regionu gorzowskiego:
Elżbieta Rafalska (PiS) – 28 875, Bartosz Arłukowicz (KE) - 26 433,
Bogusław Liberadzki (KE)– 14 971, Joachim Brudziński (PiS) –
10 733, Elżbieta Polak (KE) – 6247, Witold Pahl (KE) – 5253, Anita
Kucharska-Dziedzic (Wiosna) – 4636, Władysław Dajczak (PiS)– 2049,
Krzysztof Tuduj (Konfederacja) – 2300, Jolanta Fedak (KE) – 1742,
Olimpia Tomczyk-Iwko (Kukiz’15)– 1599, Helena Hatka (PiS) – 1096
Jeżeli chodzi o poszczególne komitety wyborcze, to w naszym regionie
wygrywa Koalicja Europejska – zdobyła 56 630 głosów, później jest
Prawo i Sprawiedliwość – 44 911, trzecią siłą jest Wiosna Roberta
Biedronia – 8484 głosy. Konfederacja zebrała 4563 głosy,
Kukiz’15- 3431 a Lewica razem – 1394 głosy.

30.05.2019 Otwarte spotkanie w Międzychodzie.

Parlamentu Europejskiego. Frekwencja była rekordowa.
W głosowaniu wzięło udział 45,68 % uprawnionych do głosowania.
Wybory wygrało PiS z wynikiem 45,38 %, na drugim miejscu znalazła
się Koalicja Europejska - 38,47 %., pozostałe miejsca: Wiosna Roberta Biedronia-6,06%, Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy
-4,55 %, Kukiz'15-3,69 %, Lewica Razem-1,24 %, Polska Fair Play
Bezpartyjni Gwiazdowski-0,54 %, Polexit-0,06 %, Jedność Narodu0,02 %.
Parlament Europejski liczy 751 osób, Polacy wybierali 52 parlamenta- W świetlicy Rejonu Dystrybucji Międzychód doszło do otwartego spotkania z Pracownikami Enea Operatora i Enea Centrum. Główne
rzystów.
tematy spotkania:
1. Umowa Społeczna. Przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ
Po wyborach
Solidarność Enea Gorzów -Krzysztof Gonerski przedstapodział mandawił najważniejsze zapisy Nowej Umowy Społecznej. (Porozumienia
tów wygląda
wraz z załącznikami ).
następująco:2. Negocjacje płacowe W GK Enea. Zrelacjonowano rozmowy i rokowaPiS- 27,- Koalinia płacowe dotyczące uzgodnienia polityki płacowej w Spółkach GK
cja EuropejskaEnea. Propozycje zarządów Spółek GK Enea dalekie są od oczekiwań
22, -Wiosna R.
Pracowników. W wielu Spółkach trwają rokowania w ramach sporów
Biedronia-3.
płacowych. Zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych na
Wybory do euro-
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str. 8/Pod Napięciem 203 / 5 / 2019
(Ciąg dalszy ze strony 7)

końcu każdego sporu zbiorowego jest akcja strajkowa. Rozmawiano
również o takim scenariuszu. W tematyce płacowej poruszono również
temat dysproporcji płacowych. Podczas tego i wcześniejszych spotkań z
Pracownikami dało się odczuć dużą determinacje w walce o godziwe
podwyżki.
3. Polityka zgodności. Przedstawiono wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki dotyczące zapewniania większej niezależności Operatorom
Systemów Dystrybucyjnych oraz zagrożenia jakie płyną z tego faktu.
4. Wspólna Działalność Socjalna w GK Enea. Omówiono zasady jakie
obowiązują przy korzystaniu z działalności socjalnej w 2019 r. Dyskutowano o ewentualnych modyfikacjach w 2019 r. Zgłoszono miedzy innymi
temat zmiany systemu liczenia średniego dochodu do tz. „gruszy”
W drugiej części spotkania z Załogą aktywnie uczestniczyli zaproszeni
goście Przew. Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea
(KM)-Krzysztof Nawrocki oraz kandydat KM do zarządu Enea Operatora Michał Cebula. Pretendent do zarządu Operatora przedstawił swoją osobę, odpowiadał na pytania oraz poprosił o oddanie na niego głosu w
drugiej turze wyborów do zarządu Enea Operatora, jakie odbędą się 12
czerwca 2019 r.

31.05.2019 Kontynuacja rokowań w Enea S.A.

2.Możliwość zmiany stanowiska zgodnego z kwalifikacjami.
Zmian tak jest możliwa po spełnieniu następujących warunków:
(świadczenia pieniężne na nie niższym poziomie) oraz zmiana miejsca
pracy do 35 km. Od dotychczasowego miejsca pracy, lub nie więcej niż
35 km od miejsca zamieszkania. Bez zmiany parametrów płacowych.
3.Możliwość obniżenia wynagrodzeń.
Dla kadry kierowniczej wyższego szczebla przy zmianie stanowiska będzie
możliwość obniżenia do jednej kategorii w dół dla kadry kierowniczej
bezpośrednio podległej pod zarząd (N-1) legitymującej się co najmniej
4 letnim stażem pracy. Gwarancją nie są objęci doradcy oraz kadra
kierownicza N-1 (o stażu poniżej 4 lat)
4.Odprawa w przypadku zerwania gwarancji zatrudnienia.
W przypadku zwolnienia Pracownika z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wypłacana jest odprawa dodatkowa za zerwanie gwarancji
zatrudnienia wynosi jeden miesiąc za każdy rok pracy w spółkach GK
Enea i poprzednikach prawnych, aż do 33 lat. Później już nie rośnie.
Podstawą obliczenia odprawy jest ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
5. Odprawa w przypadku renty.
W przypadku przejścia na rentę spowodowaną wypadkiem przy pracy
wypłaca się połowę odprawy wynikającej ze stażu pracy.
6. Termin wypłaty odprawy. Odprawa wypłacana jest jednorazowo w
terminie 14 dni od zerwania gwarancji.

7. Okresowa ocena Porozumienia.
Po każdych dwóch latach okresowa ocena funkcjonowania Porozumienia. Strony będą analizować, czy nie zachodzą istotne przyczyny zmiany
W Poznaniu po przerwie od dnia 22 maja 2019 r. kontynuowano rokowarozwiązań przyjętych w Porozumieniu. W przypadku trudności finansonia płacowe w Enea S.A. Było to trzecie spotkanie w ramach sporu
wych ( w tym również czynników zewnętrznych-zmiana prawa, decyzji
zbiorowego. Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe złożone 9 kwietnia
właściciela, sytuacji rynkowej) negocjacje możliwości zawieszenia nie2019 r. Ze strony zarządu w rokowaniach uczestniczył prezes Zbigniew
których zapisów lub renegocjacji Porozumienia. Po 6 latach negocjacje
Piętka, który na wstępie przedstawił uwarunkowania makro-ekonomiczne
możliwości przedłużenia obowiązywania zasad z Porozumienia,
oraz złożył nową propozycję zarządu podwyższenia płacy zasadniczej od
powyżej 7 lat. Jeżeli nie dojdzie do uzgodnień umowa będzie obowiązymaja 2019 r. o 200 zł ( z podziałem 50 zł. obligatoryjnie, 150 uznaniowała 7 lat.
wo) oraz wypłatę nagrody jednorazowej w wysokości 600 zł. Zaproponował też kontynuację rozmów placowych we wrześniu lub październi- 8.Inne uprawnienia wynikające z Porozumienia.
ku 2019 r. po analizie sytuacji finansowej Spółki.
W Spółkach wcześniej tworzących Enea -byłe Zakłady Energetyczne Strona związkowa z dezaprobatą przyjęła nową propozycje zarządu (nie po te uprawnienia w większości już od dawna funkcjonują:
to ogłaszaliśmy przerwę w rokowaniach z 22 maja i nie spisywaliśmy
-Odpis na ZFŚS. Minimalna wysokość 2,5 kr. Odpisu wynikającego z
protokołu rozbieżności). Dodatkowo opublikowane wyniki GK Enea za
ustawy. Maksymalny czas dojścia do tego odpisu, dla Spółek, które jeszpierwszy kwartał 2019 r. ( lepsze od oczekiwań rynku) upoważniły nas do cze go nie mają 3 lata.
złożenia kontrpropozycji- podwyższenie płacy zasadniczej od maja o 600 -Uroczystości branżowe. Dzień Energetyka i Dzień Ciepłownika będą
zł. (do dalszych dyskusji pozostaje kwestia jaka cześć tej kwoty byłaby traktowane jako dni ustawowo wolne od pracy.
uznaniowa) i wypłata jednorazowa w wysokości 1000 zł.
-Świadczenia medyczne. Finansowanie dodatkowych świadczeń medyczPo przerwie strona pracodawcy zaproponowała podwyższenie płacy zanych na poziomie nie niższym ni 9 zł. miesięcznie na Pracownika.
sadniczej od maja o 200 zł (obligatoryjnie) i wypłatę premii jednorazo-Taryfa Pracownicza. 3000 kW dla Pracowników Spółek, które jeszcze
wej w wysokości 600 zł., kontynuowanie rozmów płacowych w trzecim
nie miały taryfy pracowniczej + ekwiwalent pieniężny dla emerytówkwartale 2019 r., jednocześnie zaproponowała kolejną przerwę w rookres dojścia maksymalnie 3 lata,
kowaniach do 5 czerwca 2019 r.
-Pracowniczy Program Emerytalny- Lubelski Węgiel BOGDANKA
Strona społeczna nie przyjęła propozycji kolejnej przerwy i zapropoSp. z o.o. (LWB)strona społeczna zrezygnowała z Umowy Społecznej w
nowała spisanie protokołu rozbieżności.
zamian, za wprowadzenie PPE w LWB w wysokości 3,5 % płacy bruttoSpisano protokół rozbieżności z w/w parametrami oraz ustalono, że do 5
my mamy już od 13 lat PPE w wysokości 7 %
czerwca 2019 r. strona związkowa zaproponuje mediatora z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
9.Umowa Społeczna- źródło prawa pracy (dochodzenie ewentualnych
roszczeń przed Sądami Pracy- bezkosztowo (brak opłat Sądowych) obsługę prawną członkom zapewnia związek zawodowy). Przeniesienie
zapisów Umowy społecznej do wewnętrznych źródeł prawa pracy w
Spółkach (Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP), Porozumienia
o stosowaniu ZUZP, Regulaminy wynagradzania) w szczególnych
przypadkach do umów o pracę.
10.Wykaz 14 Spółek objętych Umową:
-1.- ENEA S.A. -2.-ENEA Operator Sp. z o.o. -3-ENEA Pomiary Sp. z
o.o. -4-ENEA Serwis Sp. z o.o. -5-ENEA Ciepło Sp. z o.o.-5-ENEA
Ciepło Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownia Białystok,-6-ENEA Ciepło
Serwis Sp. z o.o.-7-ENEA Elektrownia Połaniec S.A.-8-ENEA Bioenergia Sp. z o.o. -9-ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.-10-Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.-11-Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp.
Najważniejsze zapisy Nowej Umowy
z o.o.-12-ENEA Centrum Sp. z o.o.-13-ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. -14
Logistyka Sp. z o.o.
Społecznej. (Porozumienia z 12 kwietnia 2019 -ENEA
11.Porozumieniem nie są objęte Spółki z GK Enea :
-Enea Trading Sp. z o.o. i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
r. wraz z załącznikami )
Na straży przestrzegania w/w Umowy Społecznej (Porozumienia) stoją
Organizacje związkowe, które ją zawarły. W przypadku indywidual1.Stabilizacja zatrudnienia – 7 lat gwarancji zatrudnienia.
Objęci są nią Pracownicy, legitymują się dwuletnim stażem pracy (730 nych problemów z realizacją zapisów Umowy, Każdy Pracownik będni) (możliwość objęcia gwarancjami również tych, którzy nabędą dwulet- dzie miał możliwość zwrócenia do organizacji związkowej o ochronę
ni staż również po podpisaniu porozumienia.). Okres gwarancji zaczyna się prawną, chyba, że z mocy prawa lub statutu organizacji związkowej, z
takiej ochrony już korzysta jako członek tej organizacji.
od 12 kwietnia 2019 r.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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Wcześniejsza emerytura,
emerytura pomostowa,
warunki szczególne,
składka na Fundusz
Emerytur Pomostowych.

SERWIS INFORMACYJNY PRACOWNIKÓW ENEI OPERATOR
NR 24/ 2019
Informator dotyczący pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze
Enea Operator to pracodawca, który zatrudnia między innymi pracowników świadczących pracę w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Zasady określania i wykaz stanowisk pracy w Enei,
na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach zostały
określonei dostępne są w załączniku nr 7 do Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy.
W celu przybliżenia informacji w zakresie ww. prac poniżej przedstawiamy „Informator dotyczący
pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze”.
Informator w sposób zwięzły i rzeczowy udziela informacji na następujące
pytania:
Jaka jest podstawa prawna uznawania pracy w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze?
Kto ma prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach i rentach z
FUS?
Kto ma prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych
lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych?
Jakie są kryteria uprawniające do emerytury wcześniejszej z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych i emerytury pomostowej?
Co to jest rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze?
Co to jest FEP i za kogo pracodawca ma obowiązek opłacać składki na
FEP?
INFORMATOR DOTYCZĄCY PRACY W WARUNKACH
SZCZEGÓLNYCH I O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE
Jaka jest podstawa prawna uznawania pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze?
Do dnia 31.12.2008 roku
Zarządzenie nr 17 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12.08.1983 r.
z późniejszymi zmianami w sprawie określania stanowisk pracy w resorcie
górnictwa i energetyki, na których są wykonywane prace w szczególnych
warunkach,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku
emerytalnego pracowników zatrudnianych w warunkach szczególnych lub
o szczególnym charakterze,
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(FUS).
Od dnia 1.01.2009 r.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych wprowadziła zmiany co do możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego „wieku emerytalnego” w związku z wykonywaniem
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Wykaz prac o szczególnym charakterze określa Załącznik nr 2 do
ustawy. Jest to katalog 24 rodzajów prac, z których dwa dotyczą prac
uznawanych za pracę o szczególnym charakterze w Enea Operator
Sp. z o.o.
Są to:

pozycja nr 14 wykazu: Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami
technicznymi, mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi
skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
pozycja nr 17 wykazu: Prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.
Kto ma prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
z ustawy o emeryturach i rentach z FUS?
Dla osób urodzonych po dniu 31.12.1948 r., którzy zgodnie z Art. 184
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
spełniają następujące warunki:
do 31.12.1998 r. osiągnęli okres co najmniej 15 lat zatrudnienia w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
do 31.12.1998 r. mieli okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co
najmniej 25 lat dla mężczyzn i co najmniej 20 lat dla kobiet,
oraz nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo
złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w
OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu Państwa, przysługuje
emerytura wcześniejsza z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po osiągnięciu wieku co najmniej
55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Kto ma prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych?
Na podstawie Art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do
emerytury pomostowej, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
urodził się po dniu 31.12.1948 r.,
ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,
osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60
lat dla mężczyzn,
ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla
kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
przed 1.01.1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub
prace o szczególnym charakterze,
Rekompensata przyznana jest w formie dodatku do kapitału początkowego, przez co powiększa
podstawę obliczenia emerytury. Łącznie z kapitałem początkowym podlega waloryzacjom.
Wysokość rekompensaty obliczana jest według wzoru zgodnie z ustawą o
emeryturach pomostowych.
Jej wysokość zależy m.in. od:
udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych osiągniętych
przed 1.01.2009 r.,
długości okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze przed 1.01.2009 r.,
wieku osoby ubiegającej się o rekompensatę osiągniętego w dniu
31.12.2008 r.
Rekompensata może być uwzględniona również przy ustalaniu wysokości
renty rodzinnej po zmarłym, spełniającym warunki do emerytury wraz z
rekompensatą po złożeniu odrębnego wniosku w tym zakresie.
Co to jest FEP i za kogo pracodawca ma obowiązek opłacać składki
na FEP?
Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o emeryturach pomostowych tworzy się
Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany FEP, który jest państwowym
funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych.
Jednym z rodzajów przychodów FEP są składki, które opłaca płatnik składek.
Od 1.01.2010 r. pracodawcy są zobligowani do opłacania składki na FEP
za pracowników, którzy:
urodzili się po dniu 31.12.1948 r.,
wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19.12.2008 r.
o emeryturach pomostowych.
Dotyczy to wszystkich pracowników spełniających powyższe warunki,
również tych pracujących w niepełnym wymiarze etatu, jak również tych,
którzy przy niespełnieniu innych warunków uzyskania prawa do emerytury pomostowej nigdy nie skorzystają z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Obowiązek ten dotyczy także pracowników, którzy już
posiadają ustalone prawo do emerytury.
Zgodnie z powyższym opłacanie przez pracodawcę składki na FEP nie
jest równoznaczne z uzyskaniem
przez pracownika uprawnienia do emerytury pomostowej.
Pytania dotyczące pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze prosimy kierować na : sdhr.enea.pl lub telefonicznie + 48 61 884
58 88 Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich ENEA OPERATOR
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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automatyki, pozwala nam, tak zarządzać pracą naszych urządzeń, aby
nasi klienci w jak najmniejszym stopniu odczuwali dyskomfort związany
z przerwami w dostawie energii - podsumował Marek Szymankiewicz,
wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Wiersz Henryka
Roztrzepane myśli
Bajkę jedną tu podaję,
Posłuchajcie wszyscy wkoło,
Dobrą radę w niej też daję,
Choć w niej nie jest zbyt wesoło.
Żył raz pewien Malinowski,
Był przeciętny i zaradny,
Który dawniej był beztroski,
Nie był brzydki ani ładny.
Życie mu idyllą było,
Rzadko jakiś problem był,
Nadszedł kres i się skończyło,
Jakoś przedtem sobie żył.

2018 -REKORDOWY ROK OPERATORA
W Ubiegłym roku Enea Operator dostarczyła swoim klientom 19,9
TWh energii elektrycznej, a czas przerw nieplanowych w sieci Enei
Operator wyniósł nieco ponad 152 minuty. Jak podkreśla spółka, to
najlepsze wyniki w jej historii.
Enea Operator podkreśla, że poprawa wskaźników niezawodności to efekt
ciągłego usprawniania procesu dystrybucji, zmiany struktury zarządzania
ruchem w sieci oraz prowadzonych inwestycji w modernizację sieci elektroenergetycznej. Spółka zaznacza, że wdrożyła, i nadal wdraża, szereg
innowacji oraz projektów, których celem jest poprawa ciągłości zasilania
oraz jakości świadczonych usług.
Jednym z ważnych czynników, które wpłynęły na poprawę wskaźników
niezawodności jest wdrożenie w spółce nowej organizacji służb zarządzania ruchem oraz wzmocnienie struktur Posterunków Energetycznych.
„ Dzięki powstaniu Centralnej Dyspozycji Mocy kompetencje w zakresie
prowadzenia ruchu i programowania pracy sieci wysokiego napięcia
oraz bilansowania, zarządzania i dysponowania mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do niej skupione są obecnie w jednym miejscu. Możemy dzięki temu efektywniej planować wyłączenia dla prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych na sieci 110kV a dyspozytorzy mogą skuteczniej monitorować stan sieci elektroenergetycznej spółki i efektywniej nią
zarządzać” - powiedział Andrzej Kojro, prezes zarządu Enei Operator.
- Zmieniliśmy i ujednoliciliśmy również pracę posterunków energetycznych. Zoptymalizowaliśmy ich strukturę, liczbę i lokalizacje, zakresy
zadań, zatrudnienie, wyposażenie i odpowiedzialność. To się sprawdza.
Dobrze wyposażone i właściwie zorganizowane brygady Pogotowia Energetycznego zapewniają poprawę efektywności i sprawności organizacyjnej spółki a to się wiąże także z poprawą ciągłości dostaw energii elektrycznej do naszych klientów i skróceniem przerw - dodał prezes Kojro.
Skrócenie czasu przerw w dostawie energii to również wynik ciągłego
rozwoju technologii prac pod napięciem. Enea Operator od kilku lat
konsekwentnie rozszerza katalog prac wykonywanych w tej technologii, dzięki czemu coraz więcej modernizacji i prac eksploatacyjnych prowadzonych jest bez wstrzymywania dostaw energii elektrycznej do odbiorców.
Zdecydowanie największy wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawie energii mają racjonalne, dobrze zaplanowane oraz zrealizowane
inwestycje w infrastrukturę.
- Zainwestowane w ostatnich latach przez spółkę miliardowe nakłady
przynoszą już wymierne efekty w postaci poprawy pewności zasilania
oraz większych możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców
OZE. Konsekwentnie realizowany przez nas plan budowania inteligentnej sieci energetycznej, nasyconej nowoczesnymi rozwiązaniami

Wszyscy zatem domownicy,
Wcześniej żyli jak wspólnicy,
Którzy razem tam mieszkali,
Z niedołęstwa wyśmiewali.
Wszystkie bule i przykrości,
A rodzina nic nie dbała,
Trawił to już w samotności,
Więc kostucha go zabrała.

Był on ojcem gospodarnym,
Choć luksusów nie bywało,
No i mężem dość przykładnym,
Jakoś w życiu układało.
Płaczu było co niemiara,
Bliscy bul, też przeżywali,
Wszystko robił, nawet pranie,
I problemów cała chmara,
Był nieborak uziemiony,
Przy tym też nie udawali.
W domu był na zawołanie,
Pod pantoflem był swej żony.
Bo gdy miną te obrzędy,
A że ludzie są ułomni,
Mogła mu przyprawiać rogi,
Każdy czymś jest już zajęty,
Takie miał u nogi pęta,
Często wszystko się zapomni.
Bo on nie był bardzo srogi,
W domu był już za natręta.
Bywa też z przyzwoitości,
Gdy nad grobem, się pojawia,
A gdy chorób dostał mrowie,
Ktoś przy grobie coś wymości,
Drogie były jego leki,
Nieraz coś i poustawia.
I zmarniało jego zdrowie,
Też wymagał już opieki.
I takowa jest też rada,
Żyj radośnie i wesoło,
Wtedy w domu upadł nisko,
Choć tak radzić nie wypada,
Za nic go w rodzinie mieli,
Nie dogadzaj wszystkim w
Choć niczego był chłopisko,
koło.
Za pariasa go widzieli.

Nie zapisałem się do
organizacji związkowej.
Jedna osoba nic nie
zmieni, a dodatkowo
zaoszczędzę na składce.

Gdyby tak wszyscy zrobili, to nie miałby kto
negocjować podwyżek, nie byłoby: gwarancji
zatrudnienia, premii rocznej, taryfy energetycznej, nagrody na Dzień Energetyka-dnia wolnego
od pracy, PPE 7 %, dodatku stażowego, odprawy
emerytalnej, większego odpisu na ZFŚS…

Może jednak warto się zapisać ?
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1960 r. Końcowy przystanek 3 na Zakanalu- ulice Koniawska i Kobylogórska.

Szukam prawdziwego mężczyzny-takiego co jak wróci do domu
to uderzy pięścią w stół i powie: Kobieto!!! Odkręć ciepłą wodę bo
chce umyć talerze.
Czym się rożni mężczyzna od telefonu?
-Niczym: –albo pomyłka, -albo zajęty, albo poza zasięgiem.
Sprawdzenie fazy bez wskaźnika napięcia:
-Jadźka chodź potrzymaj mi jeden kabelek. –No trzymam i co?
-No i nic widać faza to ten drugi przewód...

8.03.1976 Dzień Kobiet ZEG -Pracownicy Stacji Przygotowania Danych od lewej:
Genowefa Muzyka, Alicja Łazarczyk, Ewa Pulkowska, Grażyna Zych.

-8,41 zł. wartość akcji Enea 31.05.2019 r. godz. 17.00
-279,8 -zysk netto GK Enea z I kwartał 2019 r.

-5,6 % stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu 2019 r.
-8611,31 euro miesięczne wynosi wynagrodzenie Posła
Parlamentu Europejskiego.

-4 416 euro miesięcznie -zwrot kosztów prowadzenia biura
poselskiego Parlamentu Europejskiego.

-4 358 euro rocznie zwrot kosztów dojazdów Posła
Parlamentu Europejskiego.

-313 euro wynosi dieta poselska za udział w posiedzeniach
Parlamentu Europejskiego.

-4950,94 zł brutto wynosi średnie wynagrodzenie w gospodarce
narodowej, Polacy dostają o 7,1 proc. więcej niż rok temu.
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