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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
2.09.2019 Nowy dyrektor OD Szczecin.

Nowym dyrektorem Oddziału Dystrybucji Szczecin został Sławomir
Bielecki, dotychczasowy prezes Spółki Enei Serwis, który zastąpił na
tym stanowisku Janusza Pydo ( który po odejściu na PDO w grudniu
2012 r. Dyrektora Henryka Szałka, łączył funkcję Dyrektora OD Gorzów Wlkp. z funkcją Dyrektora OD Szczecin. Od 15 kwietnia 2014
Dyrektorem Oddziału Dystrybucji Gorzów
został Edward Bułkowski.

stanowisko Inspektora ochrony danych, oraz określono wymagania kwalifikacyjne dla tego stanowiska. Kwestią sporną pozostaje dopisanie stanowiska dyżurnego stacji. Wiąże się to z uprawnieniami do emerytur pomostowych. Rozgorzała dyskusja w temacie uprawnień do emerytur pomostowych. Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę naszego biuletynu dotyczącego tej tematyki ( PN 203 strona 9). Kwestia dopisania do
taryfikatora stanowiska dyżurnego stacji ma zostać rozstrzygnięta do 13
września 2019 r. Ewentualne zmiany w taryfikatorze będzie też miała
wpływ na tabelę płaca zasadniczych (budując nową tabele płac bazowano
na tabeli z Operatora z 2018 r. tym sposobem z 10 kategorii powstało 12).

Sławomir Bielecki jest absolwentem Wydziału
Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej.
Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w zakresie
Odnawialnych Źródeł Energii oraz w Wyższej
Szkole Handlu i Usług w Poznaniu na kierunku
Executive Master Of Business Administration.
Od 31 lat związany zawodowo z energetyką, a
pracę w Grupie Enea rozpoczął w 2001 r. W
swojej wieloletniej karierze pełnił m.in. funkcję
dyrektora Oddziału Dystrybucji Szczecin Enei
Operator i dyrektora Enei Serwis Oddział
Szczecin oraz Oddział Gorzów Wielkopolski.

3.09.2019 Kontrola PIP w Enea Centrum.

Pani Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Joanna
Markiewicz zaprosiła na spotkanie do Poznania przedstawicieli Związków Zawodowych oraz Zakładowej Inspekcji Pracy. Pani Joanna poinfor-

Uczestnicy spotkania w Enea Serwis

2. Regulamin pracy. Ponownie dyskutowano o stanowiskach na, których
przysługują okulary korekcyjne. Ostatecznie udało się uzgodnić dokument, który obiegowo zostanie przesłany do podpisania stronie społecznej.
3.Profilaktyka Sanatoryjna. Uzgodniono ilość miejsc do Sanatorium w
Inowrocławiu na 2020 r.- 58 . Rozpoczęto procedurę podpisywania, nie
wszystkie organizacje związkowe obecne na spotkaniu miały potrzebną
do podpisania reprezentację.
4. Regulamin wyborów do RN i Zarządu ES. Do zarządu nie wpłynęły
uwagi od strony społecznej do przedstawionych projektów. Dokument
obiegowo zostanie przesłany do podpisania przez organizacje związkowe.
5.Umowy o pracę -miejsce pracy, miejsce wykonywania pracy. Strona
społeczna zgłosiła temat różnej treści umów o pracę związanych z wyznaczeniem miejsca pracy oraz miejsca wykonywania pracy. Temat zostanie
rozpoznany przez zarząd.

6.09.2019 Nowy EmerytRoman Dębny.
mowała nas, że rozpoczyna kontrolę w Spółce Enea Centrum dotyczącą prawidłowości rozwiązania umów o pracę losowo wybranych 5
zwolnionych w 2019 r. Pracowników. Dodatkowo Pani Inspektor przeprowadzi kontrolę wykonania środków prawnych z poprzedniej kontroli z 7 lutego 2018 r.

W Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w Mierzynie odbyło się uroczyste pożegnanie Romana
Dębnego Specjalisty Majątku Sieciowego z Rejonu Dystrybucji Międzychód. Romek po przepracowaniu 45 lat z czego 41 w energetyce doczekał
Maciej Wiśniewski NSZZ Solidarność Enea
Joanna Markiewicz PIP
zasłużonej emerytury.
Strona społeczna zasugerowała rozszerzenie zakresu kontroli o spraW okolicznościowym pożegnalnym spotkaniu
wy związane z przestrzeganiem zasad wynagradzania zawartych w Zakłauczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Rejodowym Układzie Zbiorowym Pracy, oraz zawartymi porozumieniami
nu , koleżanki i koledzy z pracy i związku do, któpłacowymi. Pani Joanna oświadczyła, że jeżeli tylko czas pozwoli postarego Romek należy. Jak zwykle przy takich spotkara się dokonać kontroli również w tym zakresie.
niach były wspomnienia, prezenty, życzenia oraz tradycyjne STO
LAT.

5.09.2019 Kontynuacja rozmów w Enea Serwis.

W siedzibie Enea Serwis (ES) kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia najpilniejszych spraw do załatwienia w tej Spółce.
Jedyny obecny na spotkaniu członek zarządu
Piotr Bogusławski poinformował zebranych, że na prezesa Zarządu ES w procedurze konkursowej został wybrany Ireneusz Rogowski (na po lewej), dyrektor
Departamentu Logistyki w Enea Operatorze. (funkcję tą pełnił od lutego 2019 r.).

Od 1 września 2019 dotychczasowy
prezes Sławomir Bielecki odjął funkcję
Dyrektora Oddziału Dystrybucji Szczecin
w Enea Operatorze. Nowy prezes ES obejmie stanowisko od 9 września 2019 r
T ematy poruszane podczas spotkania:
1.Taryfikator kwalifikacyjny -tabela płac zasadniczych. Uwzględniając wcześniejsze sugestie strony związkowej do taryfikatora dopisano

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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W części artystycznej
wystąpił Chór Tenorów, który
odśpiewał HYMN
EMERYTÓW.
Nowy emeryt zadbał by nikt
nie umarł z pragnienia oraz
głodu. Były też tańce. W miłej
i sympatycznej atmosferze
bardzo szybko mijał czas dlaczego nawet nie zauważyliśmy jak zrobiło się ciemno i
trzeba było się rozstać.
Wśród sponsorów biegu była także Enea.
W tegorocznej edycji biegu wzięło udział około
200 osób. Mimo złych warunków pogodowych,
mieszkańcy naszego województwa chętnie pokonali
blisko czterokilometrowy dystans, by upamiętnić 39
rocznicę powstania NSZZ Solidarność.
Pierwsi na mecie zameldowali się Mariusz
Nowak z Różanek i Klaudia Gretka ze Smogór.
Każdy uczestnik otrzymał od organizatorów pamiątkowy medal, a zwycięzcom wręczono puchary.

Uczestnicy pożegnalnego spotkania.
Romku również tą drogą przyłączamy się do życzeńWszystkiego naj… na nowej drodze życia jaką na pewno
jest emerytura w… Australii.
Więcej zdjęć z pożegnania na naszej stronie-Menu-Aktualności

Ponadto
wśród uczestników
rozlosowano
39 nagród
rzeczowych.

7.09.2019 XXI Bieg Solidarności.

Na zdjęciu od
lewej :
Jarosław
Porwich,
Klaudia Gretka,
Waldemar
Rusakiewicz

Zarząd Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" był organizatorem
XXI Biegu Solidarności w Gorzowie Wlkp. Współorganizatorami byli szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

(Uczestnicy XXI Biegu Solidarności
Startowy biegu –Poseł Jarosław Porwich

Ciąg dalszy na stronie 4)
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8.09.2019 Energetyczna Msza Święta.

10.09.2019 Obradowała
KP NSZZ Solidarność Enea.

W Zdroisku na powakacyjnym zebraniu spotkali się Członkowie Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. (KPG).W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: -Poseł na Sejm RP-Jarosław Porwich,-Członek zarządu Enea Operator-Michał Cebula, - Członek zarządu
Enea Serwis Piotr Bogusławski, -Menadżer z PZU S.A. Anna ŁoktajKowalak.
Tematy poruszane na spotkaniu:
1-Protokół z ostatniego spotkania. Po przeczytaniu i głosowaniu przyjęto
protokół z 27 czerwca 2019 r. z Przyłęska.
2-Przyjęcia członków. Stosowną uchwałą w szeregi Naszej Organizacji
Już po raz 24 Katolickie Stowarzyszenie Energetyków„ NAZARET”
zorganizowało Mszę Świętą w intencji byłych i obecnych Pracowników przyjęto 4 osoby.
Energetyki Gorzowskiej. Zgodnie z wieloletnią tradycją Energetycy piel- 3-Sprawozdanie z działalności. Przew. KPG Krzysztof Gonerski zdał
relację z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce od 27 czerwca
grzymują po Gorzowskich Parafiach. Tegoroczne modlitewne spotkanie
odbyło się w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa 2019 r.
przy ul Chodkiewicza w Gorzowie Wlkp. W dniu Naszej Mszy Parafia 4.Ubezpieczenie z firmą PZU po przejściu na emeryturę. Przedstawiobchodziła 35 rocznicę jej powstania. Uroczystej Liturgii przewodniczył cielka PZU Anna Łoktaj-Kowalak zapoznała zebranych z umową zawartą pomiędzy Komisją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Enea a PZU.
ks. bp Adam Dyczkowski. Msza Święta wpisała się w tegoroczne obUmowa będzie umożliwiała kontynuowanie ubezpieczenia z firmą PZU po
chody Dnia Energetyka. Czynnie uczestniczyli w niej byli i obecni
przejściu na emeryturę. Uzgodniony dokument do końca roku wejdzie w
Pracownicy Energetyki, delegacja Gorzowskiego SEP-u oraz
życie. Wszystkie sprawy związane z tym ubezpieczeniem na Obszarze
przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. , z pocztem
Gorzowskim z ramienia KPG będzie prowadził Mariusz Kępiszak.
sztandarowym na czele.
5.Wybory Społecznych Inspektorów Pracy (SIP). Niedługo mają się
odbyć wybory SIP, dlatego KPG desygnowała jako kandydata na Zakładowego SIP w Obszarze Gorzowskim Zbigniewa Mińczuka. Procedura
wyborcza rozpocznie się od wyborów SIP w komórkach organizacyjnych
w Spółkach GK Enea. Wyłonieni w bezpośrednich wyborach Wydziałowi
SIP dokonają wyboru Zakładowego SIP.
6.Negocjacje płacowe w GK Enea. Podsumowano spory płacowe, oraz
zawarte porozumienia w poszczególnych Spółkach. Wynegocjowana w
większości Spółek kwota podwyżki (300 zł. do płacy zasadniczej), jest
największą jaką udało nam się wywalczyć w ostatnich latach. Oczekiwania
w niektórych Spółkach były jednak większe, dlatego należy jak najszybciej rozpocząć negocjacje na temat wzrostu płac w 2020 r.

Po Mszy „starzy dobrzy znajomi” spotkali się pod kościołem i powspominali czasy, kiedy wspólnie pracowaliśmy dla dobra Gorzowskiej Energetyki. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie Energetyków. Wszyscy
umawiali się za rok, na kolejną jubileuszową 25 Mszę Energetyczną,
która prawdopodobnie odbędzie się w Gorzowskiej Katedrze.

Jarosław Porwich

Tomasz Gajek

Krzysztof Gonerski

Jan Kosicki

7.Spotkanie z Posłem Jarosławem Porwichem. Były Przewodniczący
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność J.Porwich podsumował
swoją 4 letnią kadencję Posła, oraz poprosił o poparcie jego osoby w zbliżających się wyborach parlamentarnych (13.10.2019). Zebrani na sali
podkreślili, że mimo wielu pozytywnych zmian w Kraju jakie podczas tej
kadencji sejmu zafunkcjonowały, ciągle otwartym problemem pozostaje
wprowadzenie emerytur stażowych, a więc możliwości przechodzenia
na emeryturę po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez
kobiety bez względu na wiek, oraz odmrożenia odpisu na Zakładowych Fundusz Świadczeń Socjalnych.
8.Łamanie zakładowego prawa pracy w GK Enea. Kontrola PIP z Poznania już w 2018 r. wykazała łamanie Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy w zakresie zasad wynagradzania „wybrańców” w Enea S.A.
(Ciąg dalszy na stronie 5)

str. 5 / Pod Napięciem 207 / 9 / 2019
Gospodarze Pensjonatu –Paweł i Ewelina zadbali o to, by nikt nie chodził
Niestety wystąpienia PIP w tym zakresie dalej nie przywróciły stanu zgod- głodny a ponieważ wszystko było pyszne, więc pewnie tu i
tam troszeczkę nam przybyło…
nego z prawem. Mamy uzasadnione podejrzenia, że podobne praktyki
panują w Enea Centrum (aktualnie trwa tam kontrola PIP). Omówiono
działania jakie podejmuje związek w celu wyeliminowania tych nieprawidłowości.
9.Zaangażowanie Członków KPG w pracę związkową. Podsumowano
aktywność poszczególnych członków KPG w działaniach wewnątrz GK
Enea, jak i poza nią. Delikatnie mówiąc aktywność ta może być większa.
Dłuższa dyskusja w tym temacie powinna przynieść spodziewane efekty.
10. Sytuacja w Spółkach GK Enea. Przedstawiciele Komisji z Enea
Operator, Enea Centrum, Enea Serwis i Enea Logistyka przedstawili
najważniejsze problemy z jakimi borykają się w tych Spółkach.
11.Sprawy różne. W tym punkcie zebrania poruszono następujące tematy: -ekwiwalent za wydawane świadczeń rzeczowych (herbata, mydło,
ręcznik…) -Mieszkanie zakładowe w Bledzewie, -drobne naprawy
Kończąc „Weekend z Solidarnością” wszyscy byli zgodni, czas
samochodów w Rejonie Dystrybucji Gorzów, -Zjazd Delegatów Naszej
Organizacji ( uzgodniono termin 30-31.12.2019 r.). Miejsce zjazdu ustali odpoczynku był zdecydowanie za krótki.
Prezydium.-Obchody 40 rocznicy powstania związku-zakup gadżetów.udzielono dwóch zapomóg losowych członkom związku.
Podczas obrad głos zabierali również zaproszeni goście- Członek zarządu
Enea Operator-Michał Cebula, - Członek zarządu Enea Serwis Piotr
Bogusławski. Były też życzenia urodzinowe dla Naszej Koleżanki Ewy,
która obchodziła urodziny.
(Ciąg dalszy ze strony 4)

17.09.2019 Podsumowanie
kontroli PIP w Enea Centrum.

STO LAT dla Ewy Michniewicz

13-15.09.2019 Weekend
z Solidarnością w Pobierowie.

Komisja Wydziałowa NSZZ Solidarność z Rejonu Dystrybucji

Gorzów była organizatorem wyjazdu integracyjnego –Zakończenia lata
nad Bałtykiem. Zgodnie z wieloletnią tradycją skorzystaliśmy z gościnności Pensjonatu PISZ w Pobierowie. Podczas naszego pobytu nad Bałtykiem organizatorzy zadbali ,żeby nikt się nie nudził. Dla dorosłych były
zabawy taneczne, a dla naszych milusińskich przygotowano gry i
zabawy na świeżym powietrzu. Nagrody i upominki przygotowane
przez organizatorów sprawiły wiele radości dzieciom , szczególnie tym
najmłodszym. Podczas pobytu w pensjonacie nie można się nudzić.
Można było skorzystać z: piłkarzyków, cymbergaja, basenu, stołu do
tenisa stołowego, kortu do tenisa ziemnego oraz rowerów będących
do naszej dyspozycji gości. Pogoda dopisała, deszcz nie padał, trochę
wiało jak to nad morzem. Temperatura oscylowała około 16 *C.

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu
Joanna Markiewicz w dniu 16.09.2019 zakończyła
kontrolę w Enea Centrum (EC). O tym co zawiera
protokół pokontrolny poinformowała stronę społeczną:
1. Realizacja wystąpienia PIP po kontroli z 7 lutego 2018 r. Pani Inspektor stwierdziła wykonanie
większości wystąpień dotyczących: czasu pracy i
godzin odpoczynku. Niewielkie uwagi dotyczą niewykorzystanych urlopów, oraz braku wyboru Społecznego Inspektora Pracy.
2.Kontrola prawidłowości rozwiązania umów o pracę w 2019 r. Na
108 przypadków rozwiązania różnych umów o pracę w EC Pani Joanna
losowo wybrała 5 przypadków. Jeden z nich zawierał porozumienie stron,
dlatego dokładnie przebadano pozostałe cztery przypadki. Do procedur
rozwiązania umów uwag nie było (jeden przypadek dyscyplinarnego
zwolnienia rozpatruje obecnie Sąd i Prokuratura). Prawidłowy przebieg
tego przypadku będzie jeszcze badany po zakończeniu prac Prokuratury i
Sądu. Po rozwiązaniu umów o pracę w jednym przypadku pracodawca
zbyt późno dostarczył świadectwo pracy.
3.Przestrzeganie tabeli wynagrodzeń. Kontroli poddano 24 osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych ( kategoria zaszeregowania 0 i
1). Wszystkie stanowiska mieszczą się w widełkach zaszeregowania dla
swoich kategorii. Jedna osoba pobiera dodatek wyrównawczy (650 zł).
4.Umowy śmieciowe. Obecnie na takich umowach zatrudnionych jest
jeszcze 56 Pracowników.
Organizacje związkowe mogą wystąpić do OIP w Poznaniu o przekazanie
odpisu z protokołu pokontrolnego.W Trzęsaczu spotkali się Członkowie

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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19-20.09.2019 Obradowała
KM NSZZ Solidarność Enea.

Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Organizatorem spotkania była Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea
Szczecin.
W zebraniu uczestniczyła Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście:
-członek Zarządu Enea Operator sp. z o.o. Michał Cebula,
-członek Zarządu Enea Serwis sp. z o.o. Piotr Bogusławski,
-członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.: Mariusz Pliszka, Michał
Jaciubek oraz Maciej Mazur, -członek Rady Nadzorczej Enea Operator
sp. z o.o. Czesław Kolterman, -członek Rady Nadzorczej Enea Oświetlenie sp. z o.o. Sławomir Jeremek,-członek Rady Nadzorczej Enea Serwis
sp. z o.o. Renata Dąbrowska.

Zaproszeni goście KM podczas obrad w Trzęsaczu

Gerard Falgowski w imieniu Duszpasterstwa Energetyków Nazaret zaprosił członków KM oraz Poczty Sztandarowe z Komisji
Podzakładowych na Pielgrzymkę Enea Energetyków do Kamienia
Pomorskiego, która będzie miała miejsce 12.10.2019.
Wystąpienia zaproszonych gości zakończyły obrady KM.

23.09.2019 Emerytka Ania Leśniak

Tematyka obrad:
1. Protokół z ostatniego zebrania KM
Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego zebrania KM.
2. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM.
Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń w Spółkach GK Enea:
-podsumowano spory płacowe, manifestację, oraz zawarte porozumienia
płacowe,-spotkania oraz korespondencja z Zarządami Spółek GK Enea,
- propozycje zmian do ZUZP w Spółkach GK Enea, -Regulaminy wyborów do Zarządów i Rad Nadzorczych,-kontrole Państwowej Inspekcji
Pracy.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea

3. Relacja z posiedzeń Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energetyków.
Marek Boiński i Robert Jusis zdali relację z tematami poruszanymi na
tych zebraniach.
4. Podjęcie uchwał i stanowisk.
KM stosownymi uchwałami upoważniła poszczególnych członków Prezydium do podpisania zmian w ZUZP poszczególnych spółek GK Enea oraz
do podpisania umowy z PZU celem umożliwienia kontynuacji ubezpieczenia grupowego emerytom z NSZZ "Solidarność" Enea.
5. Sprawy różne - wolne wnioski.
Tematy zgłoszone przez członków KM:
-uprawnienia energetyczne,
-odtwarzanie stanowisk w Enea Operator,
-wysokość ryczałtu za dyżury domowe,
-zakres badań okresowych,
-wynagradzanie za pracę w nadgodzinach,
-nowe procedury związane z przebywaniem na terenie zakładu pracy
oraz wprowadzania gości,
-uprawnienia do profilaktyki sanatoryjnej, system premiowania
w Enea Logistyka,
-kontynuowanie ubezpieczenia z firmą PZU dla przechodzących na
emeryturę członków NSZZ "Solidarność" (od października 2019 umowa z PZU i KM wejdzie w życie),
-komunikacja z szeregowymi członkami związku,
- negocjacje płacowe w 2020 r.,
-wybory SIP na nową kadencję.

W siedzibie związku w Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów pożegnaliśmy naszą Koleżankę Annę Leśniak Młodszą Specjalistkę ds. Księgowości Ogólnej w Sp. Enea Centrum obszar gorzowski. Ania przeszła
na zasłużoną emeryturę po 41 latach pracy . Okolicznościowe spotkanie
przy kawce i ciasteczku upłynęło w miłej i sympatycznej atmosferze, jak
zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia oraz drobne
upominki.
Zapraszamy Anię do aktywnej działalności w Kole Emerytów i
Rencistów.

24.09.2019 Enea liderem runku pracy?

W siedzibie Sp. Enea SA. zarząd zaprezentował stronie społecznej GK
Enea propozycję projektu „ Aktualizacja systemu wynagradzania i
rozwoju kompetencji w GK Enea”. Projekt zakłada udział strony społecznej jako jednej ze stron uczestniczącej w opracowaniu założeń do
aktualizacji sposobu wynagradzania i awansowania pracowników 14
spółek GK Enea.
Na wstępie prezes zarządu Mirosław Kowalik nakreślił cel projektu w
odniesieniu do otoczenia i trendów rynkowych , a obecną sytuacją w GK
Enea. Panuje rynek pracownika , który potrafił szybko zweryfikować dotychczasowe , niejednolite i mało elastyczne systemy gospodarowania zasobami ludzkimi w tak dużej organizacji jak GK Enea. Brak
długo falowej polityki zatrudnieniowej w powiązaniu z możliwością pełnego wykorzystania potencjału wiedzy i umiejętności pracowników ,
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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odpowiedniego rozłożenia kompetencji i odpowiedniego docenienia roli
potencjału pracowniczego nie sprzyja rozwojowi GK . Staje się coraz
większą barierą w pozyskiwaniu odpowiednich do potrzeb Grupy specjalistów i fachowców.

A.Kojro

Z.Piętka

M.Kowalik

A.Pelczarska

wództwa.
Przewodniczący ZRG Waldemar Rusakiewicz zaapelował o czynny
udział wszystkich członków związku w wyborach , oczywiście ze wskazaniem na naszego kandydata.
-Członkowie ZRG podjęli uchwałę o wykreśleniu jednej organizacji
związkowej -DPS Jasieniec.
-Pielgrzymka do Rzymu - zostanie rozesłany do organizacji związkowych program Pielgrzymki Solidarności do Rzymu Chętni mogą zapisywać się w siedzibie ZRG
-Spotkanie z Międzyregionalną Sekcją Straży Pożarnej w Świebodzinie - relacje ze spotkania przedstawił przewodniczący ZRG , a sprawa
dotyczy konfliktu pracowniczego z Komendantem wojewódzkim.

K.Jarzębińska

Następnie pani dyrektor Departamentu HR Aneta Pelczarska przedstawiła
zebranym bardziej szczegółowo zagadnienia związane z opracowaniem
jednolitego systemu wynagradzania , kreowania ścieżki awansu zawodowego i kompetencji dla pracowników Sp. będących beneficjentami
projektu , 14 spółek , 2500 stanowisk pracy, których przedstawiciele w
powołanych zespołach projektowych biznesu z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń i przy współpracy z zewnętrznymi firmami doradczymi
oraz organizacjami związkowymi działającymi w spółkach objętych projektem opracują modele dla wydobycia , wytwarzania , obrotu i dystrybucji , które posłużą do dalszych prac w celu realizacji projektu . Czas jaki
został przewidziany przez zarząd na opracowanie spójnego dokumentu to rok.
J.Porwich J.Czarnecki

W.Rusakiewicz G.Czerepowicka

A.Miszczyk

Sprawy rożne:
- pluralizm związkowy w Policji, Straży Granicznej i Służbie
Więziennej - przyjęto ustawę regulującą wielozwiązkowość w tych jednostkach mundurowych.
- protest pracowników poczty - pocztowcy rozpoczęli protest okupacyjny
w siedzibie poczty głównej.
- posiedzenie Komisji Krajowej - najbliższe posiedzenie KK odbędzie
się 15-16 październik 2019 r.
- kontrola Regionalnej Komisji Rewizyjnej - 18.09.2019r. w siedzibie
ZRG została przeprowadzona kontrola , czekamy na protokół
RKW.
Ustalono termin następnego posiedzenia ZRG- 29 październik 2019r.
Przedstawiciele strony społecznej

Strona społeczna uczestnicząca w spotkaniu przekazała zarządowi szereg
wątpliwości związanych z projektem , przede wszystkim :

30.09.2019 Dobre wyniki Grupy Enea
za 6 miesięcy 2019 r.

•

finansowanie wdrożenia projektu - wiadomo jaka jest obecnie
sytuacja w Sp. GK w zakresie kosztów pracowniczych , zresztą coroczne
negocjacje płacowe mówią same za siebie , a trudno przypuszczać , że
projekt może zostać sfinansowany na obecnym poziomie funduszy płac w
poszczególnych spółkach ,

•

okres na opracowanie całego projektu jest stanowczo zbyt krótki (1 rok) , co może i zapewne wpłynie na wypracowanie prawdziwych i
sprawdzonych , a zarazem akceptowalnych przez stronę związkową metod
transparentnej polityki pracodawców w zakresie obejmującym projekt,
zaniepokojenie strony społecznej , że o ile mimo nakładu olbrzymiej pracy i środków ów projekt nie zostanie z takich czy innych przyczyn wdrożony w Sp. Enea SA. , pozostali pracodawcy też nie będą go realizować –
strona społeczna sugeruje wybranie jednej np. Sp. Enea SA do pilotażowego opracowania projektu.
Mimo wszystkich wątpliwości przekazanych zarządowi Enea SA w
trakcie dyskusji , strona społeczna podkreśliła , że nie jest przeciwna temu projektowi .
Ziarno zostało posadzone , czas pokaże plony.

24.09.2019 Obradował ZR Gorzów
NSZZ Solidarność.

W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. spotkali się członkowie
Zarządu Regionu NSZZ Solidarność (ZRG) .
Tematyka obrad:
-Uroczystości rocznicowe - ZRG był współorganizatorem uroczystości
upamiętniających rocznicę 31 sierpnia 1980r. oraz rocznicę 31 sierpnia
1982 Podsumowano przebieg i zaangażowanie w ich realizację.
-Spotkanie z Posłem RP Jarosławem Porwichem - na zaproszenie ZRG
w obradach uczestniczył Poseł z naszego województwa Jarosław Porwich .
Walne Zebranie Delegatów ZRG udzieliło posłowi pełne poparcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych, stąd ta wizyta i dyskusja z posłem
na temat zagadnień nurtujących przede wszystkim obszar naszego woje-

Wzrost przychodów o 33% rok do roku, wyższa o niemal 30% EBITDA
i wypracowany zysk netto wyższy o 25%, który przekroczył pół miliarda złotych – to główne wyniki finansowe Grupy Enea za I półrocze
2019 r.
Rezultaty osiągnięte przez drugi pod względem wielkości produkcji energii elektrycznej w Polsce koncern energetyczny są zgodne z planem i oczekiwaniami. Grupa w pierwszych sześciu miesiącach tego roku wytworzyła
12,7 TWh energii elektrycznej, sprzedała ponad 10 TWh energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, a także 10 TWh
usług dystrybucji odbiorcom końcowym.
Enea odnotowała również ponad 12% wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i przeznaczyła 104 mln zł na inwestycje związane z ochroną środowiska.
Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 259,63 mln zł, co wygląda dobrze
na tle 190,43 mln zł zysku netto przed rokiem. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 3,57 mld zł, wobec 3,05 mld zł rok
wcześniej. W sumie od stycznia, zysk netto wynosi 505,79 mln zł, wobec 431,19 mln zł prze rokiem.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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30.09.2019 Zmarł Kornel Morawiecki.

braku rozliczeń z komunizmem czy braku lustracji.
W 2010 roku startował w wyborach prezydenckich, a w 2015 roku został
posłem, kandydując z list Kukiz'15. Był marszałkiem seniorem na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji. W 2016 roku odszedł z Kukiz'15 i
założył ugrupowanie Wolni i Solidarni.
Prezydent Andrzej Duda nadał 27 września 2019 r. Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług na rzecz
przemian demokratycznych w Polsce, oraz za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej.
6.11.2018 K. Morawiecki uczestniczył w Gorzowie w uroczystościach
zawiązanych z odsłonięciem pomnika ks. Witolda Andrzejewskiego.
(na zdjęciu poniżej)

30 września 2019 r w szpitalu zmarł Kornel Morawiecki, legendarny
opozycjonista z czasów PRL, założyciel „Solidarności Walczącej”, poseł na Sejm VIII kadencji.
Kornel Morawiecki chorował na raka trzustki. Przed weekendem polityk
trafił do szpitala, gdyż jego stan się pogorszył. Przez cały czas przy twórcy
Solidarności Walczącej czuwała rodzina, w tym jego syn Mateusz Morawiecki. Premier w rozmowie z „Faktem” opowiedział o ostatnich chwilach
spędzonych przy ojcu :Jedne z ostatnich słów, które wypowiedział, były
takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową. To była od dawna taka jego myśl, którą starał się promować .
Pogrzeb Kornela Morawieckiego, będzie miał charakter państwowy. 5
października 2019 zaplanowano nabożeństwo oraz uroczystości pogrzebowe. Dzień wcześniej w Sejmie będzie wystawiona trumna z ciałem marszałka seniora. Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę o godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie o godz. 15 na
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach będzie miała miejsce ceremonia
pogrzebowa.

Przegląd Prasy
==============================================================================================

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

W maju 2019 roku w życie weszło wiele istotnych zmian w zakresie
prawa pracy. Kolejne zmiany czekają pracowników i pracodawców
od września tego roku. Zmienią się przepisy o dyskryminacji – stworzony zostanie otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych.
Kornel Morawiecki miał 78 lat. Urodził się w 1941 roku, z wykształcenia
Ustawa wprowadza zmiany przepisów art. 113 oraz art. 183a kodeksu pracy
był fizykiem. Zasłynął przede wszystkim jako założyciel i przewodnicząpoprzez stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskrycy „Solidarności Walczącej”, organizacji, której głównym hasłem było
minację. Zmiana ta polega na wykreśleniu z ww. przepisów sformułowania
odzyskanie niepodległości.
W 1968 roku po raz pierwszy wystąpił przeciwko władzom PRL, uczestni- „a także bez względu na”. Spowoduje to, że każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawacząc w wydarzeniach marcowych. W końcu lat 70. związał się z opozycją
ne za dyskryminację. Zarzut, jaki stawiany był dotychczasowemu brzmiedemokratyczną we Wrocławiu, był redaktorem drugoobiegowego
„Biuletynu Dolnośląskiego”. Po 1980 roku był działaczem „Solidarności” niu przepisu, to fakt, że dyskryminację stanowi wyłącznie gorsze traktowanie pracownika ze względu na jakąś jego osobistą cechę lub właściwość
we Wrocławiu, a po wybuchu stanu wojennego ukrywał się.
pracą.
W 1982 roku stanął na czele „Solidarności Walczącej”, która stała się naj- niezwiązaną z wykonywaną
3
Nowa
treść
art.
11
kodeksu
pracy jest następująca: „Jakakolwiek dyskrybardziej radykalną i bardzo mocno zakonspirowaną organizacją w latach
80, wydającą w podziemiu około 100 tytułów gazet i czasopism, realizują- minacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przecą audycje radiowe i organizującą demonstracje.
konania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyKornel Morawiecki był przez lata 80. jednym z najbardziej poszukiwaznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślonych przez Służbę Bezpieczeństwa PRL działaczem podziemia. Był też
działaczem, któremu udało się najdłużej ukrywać – aresztowano go dopiero ny, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest
niedopuszczalna”.
w listopadzie 1987. Ponieważ w tamtym czasie władze PRL nie chciały
Jak z powyższego wynika, obecna treść przepisu nie sprawia już wramieć więźniów politycznych, podstępem zmuszono Morawieckiego do
żenia wartościowania przesłanek dyskryminacji i należy ocenić zmianę
wyjazdu za granicę. Po kilku miesiącach potajemnie wrócił do kraju.
pozytywnie.
Jako lider SW krytykował rozmowy Okrągłego Stołu, wzywał też do bojZmiany w kodeksie pracy dotyczące mobbingu
kotu kontraktowych wyborów 4 czerwca 1989. Jego ugrupowanie domagaDefinicję mobbingu określa art. 943 k.p.
ło się wtedy całkowicie wolnych wyborów. Po 1990 roku stanął na czele
(Ciąg dalszy na stronie 9)
Partii Wolności, krytycznie nastawionej do rzeczywistości III RP, m.in. do
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Przed nowelizacją przepisy kodeksu pracy przewidywały możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu w dwóch sytuacjach:

•

gdy mobbing spowodował rozstrój zdrowia (co w procesie sądowym
z reguły ustala biegły);
bądź gdy pracownik rozwiązał umowę o pracę ze wskazaniem, iż dokonuje
tego z uwagi na mobbing, którego stał się ofiarą (umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub w drodze wypowiedzenia,
z podaniem uzasadnienia).
Przepisy kodeksu pracy (obecnie) nie przewidują więc możliwości dochodzenia roszczeń przez osoby, które twierdzą, iż są mobbingowane, ale mimo to nie decydują się na rozwiązanie umowy o pracę oraz nie są w stanie
wykazać, iż mobbing doprowadził u nich do rozstroju zdrowia.
Osoby, które w takiej sytuacji chciały się powoływać na mobbing, z reguły
wykazywały, iż doszło do naruszenia ich dóbr osobistych – ale wówczas
powództwo niekoniecznie mogło być kierowane przeciwko pracodawcy, a
z reguły bezpośrednio przeciwko mobberowi.
Po zmianach art. 943 § 4 kodeksu pracy, poprzez uzupełnienie tego przepisu o możliwość dochodzenia od pracodawcy odszkodowania także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy, ale – na skutek stosowanych wobec niego działań mobbingowych – poniósł konkretną szkodę
(np. poniósł koszty leczenia, terapii). Tym samym pracownik mógłby ubiegać się o odszkodowanie w dwóch przypadkach, tj. w razie rozwiązania,
wskutek mobbingu, umowy o pracę oraz w razie wyrządzenia mu, w rezultacie stosowania mobbingu, szkody, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa, czy też został on rozwiązany przez pracodawcę.
Roszczenia z tytułu mobbingu dochodzone są przeciwko pracodawcy, który jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.
Przepisy dotyczące rodzicielstwa
Jedną z ważniejszych zmian w kodeksie pracy było rozszerzenie kręgu
osób, które są uprawnione do urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego o pracownika innego niż pracownik – ojciec wychowujący dziecko.
Do kręgu zostanie włączona najbliższa rodzina, w tym babcia, dziadek,
siostra lub brat. Urlop macierzyński i rodzicielski będzie przysługiwał pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny w następujących sytuacjach:

•

Zmiany w kodeksie pracy związane ze świadectwami pracy
Pracodawcy będą surowiej karani za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy:
1. Procedura wydawania sprostowania świadectwa pracy jest dwuetapowa.
Kiedyś pracownik mógł wystąpić z odpowiednim wnioskiem w ciągu 7
dni, teraz okres ten wydłużono do 14 dni.
2. Pracownik będzie mógł wystąpić, w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do
wydania dokumentu do sądu pracy.
3.Jeśli pracodawca nie istnieje, pracownik może wystąpić do sądu pracy
z żądaniem ustalenia uprawnienia.
Nieterminowe wydanie świadectwa pracy będzie sankcjonowane karą
grzywny w wymiarze od 1000 zł do 30 000 zł.
Podstawa prawna – ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, 1043), wchodzi
w życie 7.09.2019 r.
====================================================

Pensja minimalna osiągnie poziom 50 %
przeciętnego wynagrodzenia!

gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną (np. osobą
niebędącą pracownicą, objętą ubezpieczeniem społecznym w razie choroby
Rząd podjął decyzję o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia w 2020
i macierzyństwa – zgodnie z zapisami ustawy z 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych) będzie posiadała orzeczenie o niezdol- roku do wysokości 2600 zł. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w
relacji do przeciętnego wynagrodzenia osiągnie poziom 50 proc. Taka
ności do samodzielnej egzystencji;
decyzja jest realizacją jednego ze sztandarowych postulatów NSZZ
• gdy matka dziecka, będąca pracownicą albo ubezpieczoną, będzie
przebywała w szpitalu lub innej placówce leczniczej świadczącej stacjonar- „Solidarność”, który w formie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
ne i całodobowe usługi zdrowotne, z racji swojego stanu zdrowia uniemoż- złożyliśmy już w 2011 roku. Wtedy koalicja PO-PSL wyrzuciła ten projekt do kosza razem z ponad 200. tysiącami podpisów.
liwiającego jej osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem;

•

gdy matka dziecka zmarła;
gdy matka porzuciła dziecko.
Jakie uprawnienia i przywileje?
Począwszy od 7 września 2019 r. pracownik będący innym członkiem
najbliższej rodziny wychowującym dziecko ma prawo do:

•

wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
jeżeli podjął tę pracę w wyniku przywrócenia go do pracy (art. 47 kodeksu
pracy);

Większy niż pierwotnie planowany wzrost płacy minimalnej to również
efekt prowadzonego od kilku miesięcy dwustronnego dialogu pomiędzy
Rządem i NSZZ „Solidarność” w ramach tzw. „Piątki Solidarności”.
Udało się w ostatnim czasie m.in. wyłączyć z płacy minimalnej dodatki
stażowe, przyspieszyć wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego, zwiększyć środki na podwyżki w sferze finansów
publicznych, ustanowić lepszą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem, czy przywrócić pluralizm związkowy w służbach mundurowych.

•

Z satysfakcją należy też odnotować zapowiedź dalszego wzrostu minimalnego wynagrodzenia. To pierwsza taka sytuacja, gdzie tempo wzrostu zostało określone w perspektywie kilkuletniej.

•

Ciągle otwartym problemem pozostaje wprowadzenie emerytur stażowych, a więc możliwości przechodzenia na emeryturę po przepracowaniu 40 lat przez mężczyzn i 35 lat przez kobiety bez względu na wiek.
Piotr Duda Przewodniczący KK NSZZ "Solidarność"
====================================================

bycia przywróconym do pracy, jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę
zawartej na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu ww. umowy (art. 50 § 5 kodeksu pracy);
wynagrodzenia za cały okres pozostawania bez pracy w przypadku
niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
jeżeli podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 57 § 2 kodeksu
pracy);

•

urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art.
163 § 3 kodeksu pracy);

Częściowe odmrożenie odpisu na ZFŚS

Dzięki Solidarności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wzrośnie szybciej.
12 września 2019 r. Sejm przegłosował szybszy wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego. Od sierpnia br. podstawą będzie
przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim
• Ponadto pracownicy – inni członkowie rodziny – również zostaną
objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Co to ozna- półroczu 2014 r. To szybciej, niż dotychczasowa propozycja rządu. To
kolejny pozytywny efekt dwustronnych negocjacji „Solidarności” z
cza?
Rządem. Późnym wieczorem Sejm po drugim czytaniu przyjął zmianę
• pracodawca nie może wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę w ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przewiduje ona, że
okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przez innego członka najod 1 sierpnia fundusz socjalny w zakładzie pracy będzie naliczany od
bliższej rodziny, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w drugim półroczu 2014
umowy bez wypowiedzenia z jego winy (tzw. dyscyplinarka) i zakładowa r. (obecnie to II półrocze 2013 r.). To korzystniejsze rozwiązanie, niż
organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.
wcześniej proponowane przez rząd, tj. początku roku 2014.
rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem możliwe będzie tylko
wtedy, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację.
(Ciąg dalszy na stronie 10)

•

skorzystania z zakazu wypowiedzenia i rozwiązania jego umowy o
pracę w okresie trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (art.
177 § 5 kodeksu pracy).
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Niezależnie od powyższego „Solidarność” uznaje ten wzrost za niewystarczający i postuluje, aby w przyszłym roku odmrozić podstawę
wskaźnika do poziomu roku 2018.

Nasz Kandydat w wyborach do Sejmu RP
Jarosław Porwich.

===============================
Wiersz Henryka
PIECZEŃ
W życiu nieraz coś nas drażni,
Wyrzucamy jakieś graty,
Już nie mówiąc o przyjaźni,
Chociaż były też na raty.
Była przyjaźń osobliwa,
Teraz sami zarządzamy,
Ona była dość drażliwa,
Choć podobnie dalej mamy.
Inni nami już kierują,
Pozoranctwo u nas kwitnie,
Już inaczej nas sterują,
Pewnie nigdy to nie zniknie.

13 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY NA WYBORY

Choć po łokcie się urobisz,
Nikt wysiłków nie doceni,
Sobie tylko tym zaszkodzisz,
To już chyba się nie zmieni.
A gdy coś w normalność wraca,
Gdy już z pracy są korzyści,
Ktoś to wszystko wnet zatraca,
Znów zawłaszczą aferzyści.
Wśród rządzących takich mamy,
Co frazesów nie żałują,
Którzy mają wciąż programy,
Bujdą w których nas futrują.

Kto wysoko coś piastuje,
Minę ma przeważnie boską,
Taki dobrze też się czuje,
Bo działalność ma beztroską.
Nic co złe nie zauroczysz,
Marazm u nas często wraca,
Wyżej pępka nie podskoczysz ,
Na nic w tym pokoleń praca.
Chyba ludzie już poślepli,
Dali puścić po nas walec,
Taki placek w tym upiekli,
Nie wiedzieli co zakalec.
A że jesteś konsumentem,
Możesz czasem się zadławić,
Bo zjadając z mankamentem,
Możesz to też nie przetrawić.
Hen-jar
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DEKALOG W SEJMIE
W Sejmie w drugim czytaniu znajduje się nowa wersja przykazania
"Nie kradnij". Posłowie z równych opcji wnieśli już 45 poprawek.
WYROK DLA BIMBROWNIKA
Młody sędzia ma pierwszą sprawę.
Postanowił skonsultować się z doświadczonym kolegą przez telefon:
- Mam tutaj bimbrownika. Jak myślisz, ile mu dać?
- Dwadzieścia złotych za litr, ani grosza więcej!

1898 r. LANDSBERG

3.07.2007 r. OD Szczecin Od lewej:A.Pożarycki, S.Bielecki, M.Hermach, Z.Piętka

-8.98 zł–wartość akcji Enea na dzień 2.10.2019 r. godz. 10,37
-5,2 % stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu 2019 r. ( tyle samo co w

lipcu 2019r.)
Enea Operator w liczbach:
-59 tys.km/2 -obszar odsługiwany przez Enea Operatora
-1 071 211 -liczba obsługiwanych klientów przez OD Poznań
(9 Rejonów Dystrybucji).
-493 220- liczba obsługiwanych klientów przez OD Bydgoszcz
(6 Rejonów Dystrybucji).
-485 181- liczba obsługiwanych klientów przez OD Szczecin
(5 Rejonów Dystrybucji).
-304 763- liczba obsługiwanych klientów przez OD Zielona Góra
(6 Rejonów Dystrybucji).
-234 521- liczba obsługiwanych klientów przez OD Gorzów Wlkp.
(5 Rejonów Dystrybucji).
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