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„Człowiek, a związkowiec tym bardziej ma prawo upominać się o swoje prawa i nie wolno z tego prawa rezygnować.
Brak upominania się o swoje prawa, pociąga za sobą współodpowiedzialność za zło, które się dzieje.” Jan Paweł II

SMUTNE KWIETNIOWE ROCZNICE

WOJNA Z NIEWIDZIALNYM WROGIEM -KORONAWIRUSEM
Mapa potwierdzonych
Koronawirus –cały Świat (dane z 28.04.2020 r.):
przypadków koronawirusa Potwierdzone przypadki-3 170 335. Zgony 224 708
w Polsce (29.04.2020 r.)
Statystyki Koronawirusa w Polsce (29.04.2020r.)
· Osoby zainfekowane - 12 640
· Ofiary śmiertelne - 624
· Osoby hospitalizowane - 2 973
· Osoby w kwarantannie - 85 837
· Osoby wyzdrowiałe - 3 025

Przypadki śmiertelne cała Polska – 624

· województwo mazowieckie - 198
· województwo śląskie - 113
· województwo wielkopolskie - 85
· województwo dolnośląskie - 47
· województwo małopolskie - 30
· województwo kujawsko-pomorskie - 27
· województwo opolskie - 28
· województwo łódzkie - 27
· województwo podkarpackie - 23
· województwo lubelskie - 13
· województwo zachodniopomorskie - 10
· województwo świętokrzyskie - 8
· województwo pomorskie - 10
· województwo podlaskie - 3
· województwo warmińsko-mazurskie - 1
· województwo lubuskie 0
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

1.04.2020 Kolejne kroki w walce z koronawirusem

wać do czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Nie dotyczy to jednak osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte.
-Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie
(1.04.2020 r.) Rozszerzono listę osób, która będzie podlegała obowiązkowej kwarantannie domowej. Będą nią objęci wszyscy, którzy mieszkają z
osobą kierowaną na kwarantannę. Zasady będą obowiązywały osoby,
które przebywają w jednym mieszkaniu z osobami kierowanymi na kwarantannę od środy 1 kwietnia 2020.
-Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich .Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można
realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w
grę.
-Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem
są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem
zdrowia pacjenta.
-Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego
lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
-W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się
wszystkich osób. W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem: dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz
również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją
zawodową działalnością, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli
działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z
domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności. Załatwiania
spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
-Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów
miejskich. Wprowadzono także do odwołania zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy
więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i
zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Ostatnie doświadczenia
pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do gromadzenia się ludzi,
a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Z tego też powodu
ograniczamy możliwość korzystania z rowerów miejskich.
-2 metry – minimalna odległość między pieszymi. Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.
Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:
rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby
niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
-Urzędy na pracy zdalnej. Instytucje publiczne swoje obowiązki będą
wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych
obowiązków.
-Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.) W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile
połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzamy ten wymóg także
na pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport
niepubliczny – np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy
prywatnych przewoźników. Ważne! Ograniczenie wejdzie w życie w
czwartek, 2 kwietnia 2020 roku i nie dotyczy samochodów osobowych.
-Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od
2.04.2020 r.) Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak: stanowiska pracy poszczególnych
osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy
mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów
dezynfekujących. Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych
zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich
na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem
do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za
wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej
transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do
odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod
opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego
zmieniane są zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i
zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia:
-Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie
(od 1.04.2020 r.) Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia. Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść
maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy. Podobne zaostrzenia
dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba
osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność
liczby punktów handlowych. Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle
osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych i nowe obowiązki dla
wszystkich sklepów. W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte. Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dosto1.04.2020 Obradował
sować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
-Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednoSztab Kryzysowy w Operatorze.
razowych rękawiczkach.
Na wideokonferencji doszło do kolejnego spotkania
-W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjSztabu kryzysowo-koordynacyjnego ENEA Opemować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostaratora ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalłych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W
czania COVID-19. W spotkaniu uczestniczyli też
tym dla osób powyżej 65. roku życia.
przedstawiciele związków zawodowych. Otwiera-Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe. Hotele i inne miejsca nocjąc spotkanie prezes A. Kojro przywitał wszystkich
legowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostają zai po swojej krótkiej wypowiedzi oddał głos członkom zarządu i Dyrekmknięte. Mogą one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywa- torów Departamentów. Poinformowano nas o posiedzeniu sztabu
ją w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich kryzysowego na poziomie Ministerstwa Klimatu (naszego nowego
personel medyczny. Ważne! Goście, którzy przebywają w tych obiektach
w momencie wejścia w życie nowych przepisów, muszą się wykwatero(Ciąg dalszy na stronie 3)
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od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: -do 16 lat, które
mają orzeczenie o niepełnosprawności,-do 18 lat, które mają orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;-pełnoletnich niepełnosprawnych w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do
której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
Niezmieniony pozostaje sposób wnioskowania o dodatkowy zasiłek
opiekuńczy:
-wymagane jest złożenie Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad
dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu covid-19
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (w załączniku)
-skan wypełnionego oświadczenia należy przesłać na adres:
zasilki@enea.pl - prosimy o przekazywanie wniosku w momencie rozpoczęcia opieki, oraz poinformowanie swojego przełożonego o złożeniu
wniosku,
-oryginał Oświadczenia pracownik zobowiązany jest przekazać do obsługującej pracownika Rachuby Płac bezpośrednio po powrocie do pracy.
Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już
oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie.
Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres.
Zasiłek uprawnia do 14 dni roboczych opieki – w oświadczeniu należy
wpisać dni robocze. Nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego
Wideokonferencja w siedzibie NSZZ Solidarnoć Enea Gorzów Wlkp.
zasiłku opiekuńczego. Zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysłuNa ten moment ograniczone są prace eksploatacyjne ( z wyłączeniem
guje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, które wytych które związane z usuwaniem i zapobieganiem awarii -decyzja o
magają opieki. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka
zakresie prac w gestii Dyr. Oddziałów). W przypadku stwierdzenia przy- może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu
padku zarażenia wstrzymane zostaną wszelkie prace eksploatacyjne na
rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).
danym terenie. Pracodawca rozważa też przejście wszystkich pracowni- Wzór oświadczenia dostępny jest na naszej stronie internetowej.
ków służb ruchu na system 12 godzinny (równoważonym czas pracy).
2.04.2020 Negocjacje płacowe w Enea Pomiary.
Poinformowano nas, że 1% funduszu nagród wynikający z zapisów
Po
dwudniowej
przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy za pierwsze dwa kwartały tego
ustalenie zasad polityki płacowej w Enea Pomiary w 2020 r. Rozmowy
roku ma zostać przeznaczony przede wszystkim dla Pracownikom któostatniej szansy przyniosły mały postęp w negocjacjach. Uzgodniono wyrzy byli bezpośrednio narażeni na zarażenie się wirusem COVID-19.
sokość jednorazowego świadczenia w wysokości 1100 zł., które zostaStrona pracodawcy przekazała statystyki pokazujące ilu Pracowników
nie wypłacone 10 kwietnia 2020 r. Niestety nie uzgodniono wysokości
pracuje zdalnie, rotacyjnie i tradycyjnie.
podwyżek płac zasadniczych. Negocjacje płacowe będą kontynuowane na
W przypadku stwierdzenia przypadków zarażanie koronawirusem może
wystąpić konieczność skoszarowania Pracowników. Pracodawca zasta- początku maja 2020 r.
nowi się nad ewentualnym sposobem wynagradzania skoszarowanych
Pracowników.
Podkreślono, że wszelkie rozwiązania muszą dotyczyć wszystkich Pra2.04.2020
cowników i nie można ich dzielić na ważnych i mniej ważnych. CzynioPiętnasta
rocznica
ne są starania związane z uzyskaniem adresów lokali w których przebyśmierci
wają osoby zakażone lub na kwarantannie. Pozwoliłoby to uniknąć
ewentualnego kontaktu z takimi osobami przez naszych Pracowników.
Jana Pawła II
Ze strony pracodawcy pojawiła się prośba o wzięcie udziału w zespole
który ma wypracować wspólna odezwę do Pracowników. W ty celu
powołany zostanie zespół redakcyjny.
2 kwietnia 2005 o
godz.21.37 przestało bić
2.04.2020 Zasiłek opiekuńczy nowe zasady.
serce Jana Pawła II Papieża Polaka. Święty Jan Paweł II stawiał sobie i nam bardzo wysokie wymagania , bo głęboko
wierzył w człowieka. Własnym życiem najlepiej pokazał , ile może
zdziałać jednostka obdarzona wielką pracowitością i wolą wypełnienia
swego posłannictwa.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

właściciela). Po tym spotkaniu sztab kryzysowy wycofał się z pomysłu
indywidualnych porozumień z Pracownikami Departamentu Zarządzania Ruchem. Decyzje dotyczące postępowania w przypadku pojawienia się przypadków zarażenia koronawirusem Pracowników Grup
Energetycznych mają zapaść na poziomie ministerialnym.

Przyjęte w dniu 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące
dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Zmiany te polegają na:
-wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
-przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych
w wieku powyżej 8 lat,
-przyznaniu prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego także rodzicom, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zaPontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią Naszego Związku. Papież Powarli umowę uaktywniającą); jeśli z powodu COVID-19 nie może
lak zasiadał na Stolicy Piotrowej blisko 27 lat. Jego pontyfikat wywarł
opiekować się dzieckiem.
ogromny wpływ na losy Kościoła i świata. Bez Niego nie dokonałaby się
przemiana Europy. Nie byłoby” Solidarności”. Nie runąłby mur ber-Rozszerzenie uprawnień na rodziców dzieci niepełnosprawnych
liński. Nie byłoby " aksamitnej rewolucji".
-Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19 przysługuje

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Po śmierci Papieża Polaka nic już nie było takie samo .Czas pomiędzy
śmiercią a pogrzebem JP II wyzwolił w Polakach dawno niespotykaną
jedność w bólu po śmierci Wielkiego Polaka .Czas ten pod wieloma
względami przypominał czasy sierpnia 1980 r. (narodziny
NSZZ Solidarność).

1 maja 2011 roku. Jan Paweł II został beatyfikowany przez Benedykta
XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża
Franciszka.

Czy dzisiejsza Polska pamięta o naukach JP II?

3.04.2020 Badania wstępne i
okresowe w czasie pandemii.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz stanu
epidemii zmienione zostały zasady dotyczące badań pracowniczych, a
w szczególności badań okresowych.
Uwzględniając okoliczność, jaką jest zamknięcie wielu placówek i ośrodków medycyny pracy, ustawodawca zawiesił obowiązywanie wybranych przepisów Kodeksu pracy (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w
zakresie badań okresowych i § 5), które nakładają obowiązek kierowania pracownika na badania okresowe.
Jednocześnie, po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są
obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania
tego stanu.
Należy też nadmienić, że czasowemu zawieszeniu (na tych samych zasadach jak powyżej) uległy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz
psychologicznych dla kierowców wykonujących przewozy drogowe
oraz dla maszynistów.
W przypadku badań wstępnych oraz kontrolnych zmiany przybrały
inna formę. Nadal mają się one odbywać na dotychczasowych zasadach, z
tym że w przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może
przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.
Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie
30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane
przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

5.04.2020 Solidarność odwołuje
cześć imprezy rocznicowych.
"Mimo, że to piękna okrągła rocznica, nie będzie wielkiego rodzinnego
festynu, który planowaliśmy 29 sierpnia na PGE Narodowym. Taką decyzję podjęliśmy na telekonferencji z szefami regionów. Z kilku powodów.
Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Nie wiemy ilu
ludzi straci pracę, zarobki, ilu straci swoich bliskich. To nie jest atmosfera do radosnej zabawy. Ponadto wszystkie środki potrzebne są dzisiaj na
ratowanie gospodarki i
miejsc pracy. Także te,
które pozyskalibyśmy od
potencjalnych sponsorów. Dzisiaj są inne priorytety. Będą skromne
uroczystości, na które już
dzisiaj zapraszam do
Szczecina, Gdańska,
Jastrzębia Zdroju, Dąbrowy Górniczej oraz
wielu miejsc w całej Polsce". -Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność odwołał Zjazd Opozycji,
który planowany był na 13 czerwca 2020 r. w miejscowości Długie.
Tam też miał się odbyć turniej piłki nożnej, którego mieliśmy być organizatorem. Odwołano także wyjazdy integracyjne ( 16-19 kwiecień
2020 r. Karpacz i 8-10 maj 2020 Niechorze).
Inne planowane imprezy związane z 40 -leciem Narodzin Związku
uzależnione są od tego jak szybko wygramy „wojnę z koronawirusem”.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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6.04.2020 Pandemia-zmiany w podatku
dochodowym od osób fizycznych

Zestaw informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku
z "tarczą antykryzysową" i specustawą dot. zwalczania koronawirusa.
„Tarcza antykryzysowa” wprowadza zmiany w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Najważniejsze dla podatników regulacje obejmują
następujące zagadnienia:
1. Podniesienie limitów związanych ze wsparciem w związku z wypłatą
zapomóg, świadczeń, dopłat z funduszy związków zawodowych oraz
funduszy socjalnych. Ustawa zwiększa kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21. ust 1 PIT) wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy związków zawodowych w następujących pozycjach:
-pkt 9a - zapomogi inne niż wymienione w pkt 26 (czyli inne niż losowe),
wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji
związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 kwoty 3 tys. zł.
-pkt 26b - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacane z innych źródeł – podwyższono do kwoty 10 tys. zł na rok 2020.
Jeśli zaś chodzi o zapomogi otrzymane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub z funduszy związków zawodowych - są zwolnione na dotychczasowych zasadach w całości z podatku.
-pkt. 67 - wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tys. zł. Rozwiązanie przewidziano na 2020 oraz 2021.
-pkt. 78b - dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty
prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii,
obozów i zimowisk, w tym również połączone z nauką, pobytu na leczeniu
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z
tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18 wypłacane z innych źródeł – podwyższono do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3tys.zł. Taki zwiększony limit będzie
obowiązywał w 2020 oraz 2021 roku. Jeśli zaś chodzi o dopłaty z funduszu socjalnego oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - wypłaty
z tych źródeł nadal są zwolnione bez limitu.
2. Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z zakwaterowaniem i
wyżywieniem, w przypadku zlecenia pracy w ściśle określonym ustawą
zakresie
W przypadku, gdy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca:
a) zmieni system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
lub stacji,
b) poleci pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych
w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji wówczas obowiązany jest zapewnić
pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez
pracownika jego obowiązków pracowniczych, a świadczenie w związku z
zakwaterowaniem i wyżywieniem pozostawione do dyspozycji podatnika
w 2020 roku jest wolne od podatku dochodowego.
Rozwiązanie to dotyczy pracowników przedsiębiorstw prowadzących
działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i
obiektów infrastruktury krytycznej lub będących podwykonawcą lub
dostawcą, którzy nie są częścią tej infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości jej działania oraz zapewniających funkcjono-

wanie stacji paliw płynnych.
4. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 września 2020 na przeciwdziałanie COVID – 19:
a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanych do wykazów, opracowywanych przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą,
b) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania
zadań ustawowych;
c) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
W zależności od tego kiedy zostanie przekazana darowizna, można
odliczyć następujące kwoty:
- jeśli darowizna zostanie przekazana do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
- jeśli darowizna zostanie przekazana w maju 2020 r. – odliczeniu podlega
kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
- jeśli zaś darowizna zostanie przekazana od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia
30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości
darowizny.
5. Przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedłużenie terminu
składania zeznania podatkowego przez podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych uregulowane jest w art. 15zzj ustawy, zgodnie z którym możliwe jest złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na
jego złożenie (czyli po dniu 30 kwietnia) nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

6.04.2020 PandemiaPracownicy zatrudnieni w
infrastrukturze krytycznej

Regulacje dotyczące między innymi Energetyków.
Przepis art. 15x ustawy przewiduje specyficzne rozwiązania dla szczególnej kategorii pracodawców, tj. tych którzy zatrudniają pracowników w sferze związanej z infrastrukturą krytyczną oraz na stacjach
paliw płynnych. Ponadto regulacje te dotyczą także tych pracodawców,
wobec których Prezes Rady Ministrów wydał polecenie wykonywania
zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Na wstępie należy podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze, art. 15x nie wymaga wykazania przez pracodawców spadku obrotu. Oznacza to, że w
wypadku tego narzędzia nie ma zastosowania przesłanka ekonomiczna, a
jedyną okolicznością, która decyduje o objęciu pracodawcy art. 15x jest
rodzaj prowadzonej przez niego działalności.
Po drugie, przez infrastrukturę krytyczną rozumie się systemy oraz
wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym
obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego
funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i
przedsiębiorców.
Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:
a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, b) łączności,
c) sieci teleinformatycznych, d) finansowe, e) zaopatrzenia w żywność, f)
zaopatrzenia w wodę, g) ochrony zdrowia, h) transportowe, i) ratownicze,
j) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, k) produkcji,
składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
Pracodawca, którego działalność mieści się we wskazanej wyżej sferze,
w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide(Ciąg dalszy na stronie 6)
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mii, zyskał prawo do sięgnięcia po dwa rodzaje działań (na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii):
1) zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób
niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub
stacji;
2) polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.
Warto zauważyć, że same w sobie nie są to instrumenty nowe, tzn. Kodeks
pracy przewiduje już prawo wyboru systemu i ustalenia rozkładu czasu
pracy jak i zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych. Tym co wydaje się
zatem szczególne w przyjętym rozwiązaniu są kwestie szczegółów związanych z tymi rozwiązaniami.
I tak:
1) w stosunku do systemów i rozkładów czasu pracy – art. 15x wskazuje, że jest to kompetencja pracodawcy, co może sugerować, że jako regulacja szczególna ma ona pierwszeństwo przed „zwykłą” procedurą wynikającą z Kodeksu pracy, w świetle której ustalenia te są przedmiotem układu
zbiorowego pracy lub regulaminu pracy (ewentualnie obwieszczenia), co
m.in. zapewnia udział strony związkowej w podejmowaniu decyzji w tej
materii, a także skutkuje stosowaniem przepisów określających moment
wejścia w życie nowych rozwiązań (w przypadku uzp – z chwilą wskazaną
w protokole dodatkowym do układu, nie wcześniej niż w dniu rejestracji
tego protokołu, a w przypadku regulaminu pracy – po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy). Podsumowując, wydać się może, że art. 15x zezwala
pracodawcy na jednostronne decyzje w zakresie zmian systemów i
rozkładów czasu pracy, z pominięciem reguł kodeksowych; za takim
rozumieniem tego przepisu przemawia fakt, pominięcia w nim całkowicie
kwestii zawierania porozumień, jak ma to miejsce, w innych przepisach
ustawy, np. w przypadku przestoju ekonomicznego, takie rozumienie
wskazuje także na to, że zmiany systemów i rozkładów mogą obowiązywać natychmiast po ich wprowadzeniu;
2) Kodeks pracy przewiduje, że polecenie pracy w godzinach nadliczbowych wymaga wystąpienia szczególnych potrzeb po stronie pracodawcy, podczas gdy art. 15x nie zawiera tego wymogu, co oznacza, że
pracodawca nie musi wykazywać istnienia tej okoliczności (co i tak w
obecnej sytuacji nie byłoby raczej trudne); warto także zwrócić uwagę na
fakt, że analizowany przepis wskazuje iż godziny nadliczbowe mogą być
zlecane „w wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji”, co zdaje się oznacza, że w tym wypadku nie znajdują zastosowania limity ograniczeń ilości godzin nadliczbowych (co do zasady 150 w skali roku).
Ustawodawca wskazał wreszcie, że pracodawca, który będzie korzystał
z opisanych powyżej jest obowiązany zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego
obowiązków pracowniczych (wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne). Ponadto zyskał on także prawo do odmowy udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, na żądanie, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesunięcia terminu takiego urlopu lub odwołania pracownika z takiego
urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.
Opracowanie :
Dział Prawny Komisji Krajowej NSZZ Solidarność -Jakub Szmit

8.04.2020 Nowe antykryzysowe propozycje
dla energetyki
Branża energetyczna ma dostać ułatwienia i przesunięcie terminów w
składaniu sprawozdań. Przedsiębiorstwa będą miały też większe
uprawnienia dotyczące organizacji pracy. W projekcie Tarczy 2.0 są też
zmiany w ustawie o OZE, w tym dotyczące tegorocznych aukcji.
Tarcza 2.0 to określenie drugiej nowelizacji ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Tarcza 2.0 zawiera przepisy, które mogą ułatwić
działanie przedsiębiorstw energetycznych.
Infrastruktura krytyczna
W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących
do świadczenia usług dostarczania energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu może skorzystać z prawa wejścia na teren nieruchomości, gdzie znajdują się te urządzenia, bez zgody jej właściciela.
Argumentem ma być konieczność wykonania czynności niezbędnych dla
ciągłości świadczenia usług, w tym prac budowlanych. Właściciel infrastruktury lub jego przedstawiciel będzie mógł wejść do obiektu w asyście
Policji po przedstawieniu komendantowi dowodów na odmowę takiego
wstępu. Dotyczy to też braku możliwości kontaktu z właścicielem. Policję
może zastosować środki przełamujące istniejące zabezpieczenia".

Koszarowanie pracowników
Przedsiębiorstwa będą mogły zobowiązać pracownika do pozostawania
poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w
zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu. Będą mogły też polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w wyznaczonym
miejscu. Możliwość ta obejmie przedsiębiorstwa zapewniające działanie
systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, sieci przesyłowych lub
dystrybucyjnych, także podwykonawców i dostawców, którzy są kluczowi
dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej. Dotyczy to
też pracowników zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych
oraz stacji gazu ziemnego. Przepis obejmie też sprzedawców z urzędu zgodnie z definicja z prawa energetycznego.
Zmiany w ustawie o OZE
W ustawie o odnawialnych źródłach energii planuje się zmiany dotyczące
wydłużenia terminów przyłączeń instalacji OZE. To jest "niezbędne dla
dalszej realizacji inwestycji, które wygrały aukcje w 2018 i 2019 r. oraz
które realizowane są poza systemem aukcyjnym" - uzasadnia rząd. Propozycja jest konsekwencją zmian wprowadzonych wcześniej - możliwości
wydłużenia terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej.
Przedłużona ma być moc umów o przyłączenie (art. 184d), gdy termin na
dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed
30 czerwca 2022 r. Wytwórca składa wniosek o do przedsiębiorstwa energetycznego, a te ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Termin na dostarczenie
energii do sieci, określony w tym wniosku nie może przypaść później
niż 30 czerwca 2022 r.
Aukcje OZE
Zaproponowano zmiany niektórych zasad w tegorocznych aukcjach wsparcia OZE. Nie będzie do nich stosowany przepis art. 78 ust. 6 ustawy o OZE
o prowadzeniu aukcji w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej. Nie będzie miał też zastosowania art. 79 ust. 4 o
opatrzeniu oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym, ust. 7 o braku zmian w ofercie na
godzinę przed zamknięciem aukcji.
Ogłoszenie o aukcji ma zawierać informacje o miejscu i sposobie składania
ofert, z możliwością wykorzystania funkcji internetowej platformy aukcyjnej. Złożona oferta nie będzie mogła zostać wycofana ani zmodyfikowana.
Kaucje mają być zwracane do 60 dni po wypełnieniu obowiązku sprzedaży
pierwszej energii do sieci, 30 dni od dnia zamknięcia aukcji - dla tych, co
aukcji nie wygrali.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Sprawozdania w formie elektronicznej
Przedsiębiorstwa energetyczne i paliwowe będą mogły składać do Urzędu
Regulacji Energetyki sprawozdania w formie elektronicznej. Dotyczyć to
ma miesięcznych raportów o świadczeniu usług magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw (art. 4a ust. 4 Prawa energetycznego), raportów o o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i
wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu (art. 43d ust. 1) oraz
informacji o rodzajach i lokalizacji wykorzystywanej infrastruktury paliw
ciekłych (art. 43 e ust. 1).
Elektronicznie będzie można składać kwartalne sprawozdania dotyczące
biopaliw (art. 30b ust. 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).
Przepisy stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii oraz w terminie 14 dni od dnia odwołania tych stanów.
Wydłużenie terminów
Będzie 60 a nie 30 dni na uzupełnienie wniosku o koncesję (art. 35 ust. 2a
prawa energetycznego). Dotyczy to też postępowań wszczętych ale niezakończonych.
Przedłużona ma zostać do końca tego roku ważność decyzji URE dotyczących wyznaczenia operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu
skraplania gazu ziemnego. Warunkiem będzie złożenie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem jej ważności. Dwukrotnie - do 60 dni - wydłużony ma być czas na
uzupełnienie wniosku.
Termin przedłożenia prezesowi URE projektów, aktualizacji i sprawozdań
planów rozwoju zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na
paliwa gazowe lub energię elektryczną przełożono na przyszły rok. Zachowano odpowiednio terminy marcowe i kwietniowe (art. 16 prawa energetycznego ust. 14 i 18).
Kwartalne raporty z zakupu gazu ziemnego zostaną przełożone z pierwszego na drugi kwartał tego roku (art. 49 c prawa energetycznego).
Do 30 czerwca zamiast do 15 maja będzie można złożyć sprawozdania o
wielkości zapasów gazu ziemnego (art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach ropy
naftowej). Termin ustalenia stanu zapasów gazu przesunięto z września na
1 października 2020, a sprawozdania - na koniec roku (art. 27 ust. 1). Informacje na temat przywozu, obrotu i magazynowania gazu też będzie można
złożyć do końca roku (art. 27 ust. 2).
Zdalne sprawdzanie kwalifikacji
Komisje powołane przez prezesa URE do sprawdzania kwalifikacji osób
zajmujących się eksploatacją sieci (art. 54 ust. 3 prawa energetycznego)
mają przedłużoną ważność do końca roku. Do końca roku zachowują też
ważność świadectwa potwierdzające kwalifikacje. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji może być przez
komisje do końca roku przeprowadzane zdalnie.

8.04.2020 Negocjacje płacowe
w Enea Oświetlenie

zostanie wypłacone pod warunkiem potwierdzenia przez związki
zawodowe, że wypłata ta wyczerpuje oczekiwania płacowe w 2020 r. w
Spółce.
Przerwy, nowe propozycje i postąpienia strony społecznej nie spowodowały zmiany nastawienia zarządu Enea Oświetlenie. Zdaniem zarządu ich propozycja jest optymalna i nie zamierzają jej modyfikować.
Taka postawa pracodawcy doprowadziła do sytuacji ,że nie udało się
uzgodnić wspólnego stanowiska i tym samym Pracownicy Enea Oświetlenie jako jedyni w Grupie Kapitałowej Enea nie otrzymają żadnej
premii rekompensującej brak podwyżek od początku roku jeszcze
przed Świętami Wielkiej Nocy.
Strony ustaliły, że następne negocjacje odbędą się 29 kwietnia 2020 r.

9.04.2020 Enea Wytwarzanie -potwierdzony
przypadek zakażenia koronawirusem.

7 kwietnia 2020 r. u jednego z pracowników Elektrowni Kozienice
zostało potwierdzone zakażanie koronawirusem. W związku z tym część
pracowników tej elektrowni została objęta kwarantanną
Enea Wytwarzanie, do której należy Elektrownia Kozienice zlokalizowana
w Świerżach Górnych koło Kozienice, potwierdza, że u jednego z pracowników Elektrowni Kozienice zostało potwierdzone zakażenie
koronawirusem.
„Potwierdzamy, że u jednego z pracowników Elektrowni Kozienice zostało potwierdzone zakażenie, w związku z tym część pracowników Elektrowni została objęta kwarantanną. Działamy ściśle według obowiązujących
procedur i pozostając w kontakcie z odpowiednimi służbami, których zadaniem jest ustalanie między innymi ognisk choroby”- informuje Piotr
Kutkowski, rzecznik Enei Wytwarzanie.
Z otrzymanych informacji wynika, że oprócz już prowadzonych działań
prewencyjnych, jak na przykład mierzenie temperatury wszystkim
osobom wchodzącym na teren elektrowni, przechodzenie wszystkich
pracowników przez maty dekontaminacyjne, czy ograniczenie przemieszczania się na terenie przedsiębiorstwa, obecnie pracownicy przy
wejściu na teren przedsiębiorstwa zaopatrywani są w jednorazowe
rękawice i maseczki ochronne, które bezwzględnie muszą używać przez
cały dzień pracy, a każdy z pracowników został także zaopatrzony w
indywidualne środki dezynfekcyjne.
Zarządzana przez Eneę Wytwarzanie Elektrownia Kozienice jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej z węgla kamiennego.
Moc zainstalowana elektryczna elektrowni Kozienice to blisko 4,1 tys.
MW. W grudniu 2017 roku przekazano do eksploatacji w tej elektrowni
blok nr 11 o mocy 1075 MW. Nowa jednostka zwiększyła moce wytwórcze
grupy Enea do około 6,2 GW.

10.04.2020 Wideokonferencja w Enea Operatorze.

W Enea Oświetlenie kontynuowano negocjacje, których celem jest
podpisanie porozumienia płacowego w tej Spółce. Większość strony
społecznej uczestniczyła w nich na zasadzie wideo
i telekonferencji. Stronę pracodawcy podczas negocjacjach reprezentowali - Mariusz Kądziołka - Prezes Zarządu i Adrian Moliński - Członek
Zarządu ds. Ekonomicznych
Przybyłych na spotkanie i biorących udział w negocjacjach przywitał prezes M. Kądziołka.
Odczytano protokół z ostatnich negocjacji, które odbyły się w lutym 2020
r. Prezes podkreślił, że od ostatniego spotkania sytuacja diametralnie się
Dialog społeczny w Operatorze mimo pandemii jest kontynuowany.
zmieniała, dlatego propozycja zarządu z lutego jest już nie aktualna.
Prezes Moliński przedstawił sytuacje ekonomiczną Spółki. Po tym oświad- Kolejne spotkanie odbyło się tuż przed Świętami Wielkanocnymi. Rozpoczynając wideokonferencję prezes Andrzej Kojro nawiązał do rocznicy
czeniach stronie społecznej przedstawiono nową propozycję zarządu jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2100 zł., które
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Zbrodni Katyńskiej z 1940 r. oraz 10 rocznicy Tragedii Smoleńskiej.
Wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć Pomordowanych w 1940 r. oraz
tych którzy zginęli pod Smoleńskiem w 2010. Następnie prezes przekazał głos innym członkom zarządu Operatora oraz stronie społecznej.
Tematy zgłoszone podczas spotkania:
1. Profilaktyka Sanatoryjna- nie wszystkie związki podpisały uzgodnienie w sprawie rozdysponowania wolnych miejsc. Prośba Dyr. HR
Katarzyny Jarzębińskiej o jak najszybsze parafowanie dokumentu.
2.Formy pracy. Dostaliśmy statystyki ilu Pracowników świadczy pracę w
sposób tradycyjny, zdalnie i pozostaje w gotowości.
3.Praca Dyspozycji Ruchu. Przekazano nam informację o rozeznaniu
jakie poczynił pracodawca wśród Pracowników Ruchu na okoliczność
możliwości skoszarowania w przypadku wystąpienia przypadku zakażenia koronawirusem.
4.Projekt uzgodnienia w przypadku pojawienia się przypadków zakażenia w Operatorze. We wtorek po świętach dostaniemy projekt dokumentu, który ma dotyczyć wszystkich Pracowników Operatora. 15
kwietnia ma odbyć się kolejne spotkanie w tym temacie.
5.Współpraca w Enea Serwis. Operator wywiązuje się z umowy z tą
Spółką. Pewne problemy z realizacją zleceń wynikają z brakiem możliwości uzgodnień urzędowych.
6.Sytuacja finansowa Spółki. Zapoznano nas z aktualną sytuacją Operatora. Podejmowane są działania optymalizujące wyniki.
7.Nowy Departament w Operatorze. Poinformowano nas, w Spółce powstał Departament BHP. Na stanowisko Dyrektora Departamentu
powołany został Piotr Siemierz dotychczasowy kierownik Biura Ochrony
Pracy ze Szczecina.
8.Maseczki ochronne i ich dostępność. Od 17 kwietnia w przestrzeni
publicznej konieczne będzie noszenie maseczek. Operator na ten moment ma zapas maseczek. Cały czas trwa procedura zakupowa.
Strona pracodawcy podziękowała za dialog prowadzony w tym trudnym
czasie „wojny z niewidzialnym wrogiem”. „Jesteśmy w długim marszu. Musimy uważać żeby nikt nie upadł”.
Jako, że spotkanie odbywało się w czasie Triduum Paschalnego, było też
nawiązanie do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Tajemnica życia
i śmierci wynikająca z tych Świąt daje nadzieje na rychłe powstanie z
kolan, na które rzuciła cały świat pandemia koranawirusa.
Na zakończenie spotkania strony dialogu przekazały sobie życzenia
Świąteczne, i wyraziły wolę jak najszybszego spotkania w tradycyjny
sposób .

Niestety mimo, że od pięciu lat rządzi Zjednoczona Prawica wciąż niewiele wiemy co właściwie się stało pod Smoleńskiem. Rosjanie dalej nie
przekazali nam wraku samolotu oraz oryginału czarnej skrzynki.
Kłamstwa rozsiewane po 10 kwietnia 2010 r. do dziś zaciemniają obraz
katastrofy oraz trują serca i umysły Polaków. Wierzymy, że przyjdzie
czas na poznanie prawdy i ,że poznamy kłamców i zdrajców. Przyjdzie
taki czas… Wciąż pamiętamy i będziemy pamiętać o tej rocznicy.
Dziesiąta rocznica Tragedii Smoleńskiej z powodu pandemii koronawirusa była inna niż poprzednie, to nadal wyjątkowa. W Lubuskiem nie
było uroczystej mszy i zgromadzeń, była za to pamięć, zaduma i modlitwa. To hołd ku czci 96 Polaków, którzy zginęli 10 lat temu w
Smoleńsku.

10.04.2020 Dziesiąta rocznica
Tragedii Smoleńskiej

Hołd tym, którzy zginęłi 10 kwietnia 2010r. oddał też Gorzów. Dwoje
mieszkańców tego miasta - Anna Borowska i jej wnuk Bartosz - byli na
pokładzie prezydenckiego samolotu. Wiceprzewodnicząca gorzowskiej
rodziny katyńskiej i jej wnuk, to potomkowie podporucznika Franciszka
Popławskiego, oficera Korpusu Ochrony Pogranicza w Łużkach, zamordowanego w 1940 w Katyniu. Dziś spoczywają na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp. Przed ich grobami kwiaty złożyli wojewoda
lubuski Władysław Dajczak (na zdjęciu poniżej)
i europosłanka Elżbieta Rafalska ( na zdjęciu powyżej).

10 kwietnia 2010 r. o godz. 8.41 samolot Tu-154M z delegacją udającą
się na obchody 70-lecia zbrodni katyńskiej w niewyjaśnionych do dziś
okolicznościach rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym
prezydent Lech Kaczyński, jego żona Maria i wielu wysokich rangą
urzędników państwowych i dowódców wojskowych. Pamiętnego dnia
Polacy z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele lecieli do Katynia,
by złożyć hołd tysiącom rodaków zamordowanych przez Stalina i jego
służby.

Zbrodnia katyńska (w

Polsce określenie równoznaczne ze słowem Katyń i
las katyński) – wymordowanie na mocy decyzji Biura
Politycznego KC WKP z 5
marca 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD na wiosnę tego roku
przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR nie mniej niż 21
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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768 obywateli polskich – jeńców wojennych osadzonych w specjalnych
obozach jenieckich NKWD w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie
oraz osób cywilnych, aresztowanych i osadzonych w więzieniach na
terenie okupowanym przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W skład tej grupy wchodzili zarówno oficerowie Wojska
Polskiego – w tym pochodzący z rezerwy, jak i oficerowie i podoficerowie Policji Państwowej i KOP (zgrupowani w obozie w Ostaszkowie).

W liczbie ofiar zawiera się wymordowanie ponad 7 tys. osób aresztowanych po 17 września 1939 r. przez NKWD i przetrzymywanych w
więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej, niemających statusu jeńca, zamordowanych na podstawie tej samej decyzji Biura Politycznego KC WKP. Polscy
jeńcy wojenni w kwietniu i maju 1940 r. zostali zamordowani a następnie pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa i w przypadku 7 tysięcy ofiar w innych nieznanych miejscach. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono
zbiorowe groby w Katyniu (na Smoleńszczyźnie – terytorium ZSRR okupowanym w latach 1941-1943 przez III Rzeszę), co dało początek wyżej
wymienionemu terminowi. Zbrodnia, ze względu na jej ideologiczne umotywowanie względami klasowymi, a faktycznie narodowymi oraz masowość, jest według oceny prawnej Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej uznawana za ludobójstwo (zbrodnię przeciwko ludzkości), w sprawie
której jest od 30 listopada 2004 prowadzone jest śledztwo. Polska ocena
prawna zbrodni jest odrzucana przez Rosję. Jest to prawdopodobnie
powodowane obawami, że takie uznanie umożliwiłoby żądanie odszkodowań dla rodzin ofiar, a sprawcy zbrodni nie mogliby być chronieni
przedawnieniem.

14.04.2020 Oszuści podszywają się pod Enea.

Pion bezpieczeństwa ENEA SA zidentyfikował przypadki nielegalnego
podszywania się pod domenę internetową enea.pl, poprzez tworzenie
strony podobnej, przy jednoczesnym wysyłaniu sms do potencjalnych
Kientów naszej firmy.
Są to kolejne próby podszywania pod naszą firmę. Enea ostrzega swoich klientów przed oszustami, którzy wysyłają informację o zaległościach
w płaceniu rachunków. W takich smsach pojawia się też informacja o
konieczności demontażu licznika.
To oszustwo !!!
Prosimy nie odpowiadać na fałszywe wiadomości z informacją o zaległych płatnościach albo konieczności demontażu licznika. Enea nie
wysyła do swoich Klientów SMS-ów zawierających link, który przekierowuje na fikcyjną stronę banku w celu dokonania przelewów, czy doładowania. Wiadomości od Enei zawierają jedynie link do strony Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (ebok.enea.pl). W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem 611 111 111.

14.04.2020 Święto Chrztu Polski.

1054 lata temu Polska stała się państwem chrześcijańskim
Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 996 r. otworzyło przed krajem nieznane wcześniej możliwości. Młode państwo polskie wyszło z
kryzysu i przyłączyło się do zupełnie nowej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego.
Do chrztu Polski doszło w 966 r. Wtedy to książę Mieszko I został katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest
uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju.
Chrzest Polski zapewnił niezależność kościelną przez stworzenie biskupstwa podległego Rzymowi. Był początkiem procesu wiążącego Polskę z
łacińskim kręgiem cywilizacyjnym i państwami Europy Zachodniej.
(Ciąg dalszy na stronie 10)

str. 10 Pod Napięciem 214 / 4 / 2020
(Ciąg dalszy ze strony 9)

Nie jest znana dokładna data chrztu Polski. Przyjmuje się, że było to 14
kwietnia 966 r. Na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów.
W lutym zeszłego roku Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie
dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy. Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia
się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia,
"zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek
Państwa Polskiego".
Miejsce chrztu Polski. Nie jest znane dokładne miejsce, w którym odbył
się chrzest Polski. Kronikarz Jan Długosz wskazał na Gniezno. Istnieją też
źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski był Poznań. Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib księcia Mieszka I.
Uroczystość mogła mieć miejsce w Gnieźnie, Poznaniu i Ostrowie Lednickim. W tym ostatnim miejscu odkryto miejsce, które mogło być basenem
chrzcielnym, a w Poznaniu odkryto misę chrzcielną.
Obchody rocznicy chrztu Polski W 2016 r. obchodzono w Polsce 1050.
rocznicę chrztu Polski. Było to wydarzenie o charakterze państwoworeligijnym. W tym samym roku, z uwagi na trwające w Krakowie Światowe Dni Młodzieży, do Polski z wizytą przybył papież Franciszek. Główne
obchody 1050. rocznicy chrztu Polski odbyły się 14 kwietnia 2016 r. w
Gnieźnie. Dzień później obchody były w Poznaniu, wraz ze Zgromadzeniem Narodowym z orędziem prezydenta Andrzeja Dudy w Poznaniu.
1000. rocznica chrztu Polski przypadła w 1966 roku. Kościół zorganizował obchody na Jasnej Górze w Częstochowie. Podczas tych obchodów
chrztu Polski zawierzono naród polski pod opatrzność Matki Boskiej na
kolejne 1000 lat. Natomiast władze PRL zorganizowały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. W ramach tych obchodów przeprowadzono akcję
budowania tysiąca szkół na tysiąclecie.

Obraz Jana Matejki- Chrzest Polski

15.04.2020 Spór zbiorowy w Enea Oświetlenie ?

Brak uzgodnień dotyczących ustalenia polityki płacowej w 2020 r. w
Enea Oświetlenie zmusił stronę społeczną do zgłoszenia żądania płacowego. Upór członków zarządu doprowadził do sytuacji, że Enea Oświetlenie jako jedyna Spółka w Grupie Kapitałowej Enea nie wypłaciła
przed Świętami Wielkanocnymi żadnej gratyfikacji finansowej, mimo,
że Spółkę stać na to. Wydawałoby się, że walka z pandemią powinna być
priorytetem dla działań wszystkich Spółek, jak się okazuje tak nie jest.
Zarząd Enea Oświetlenie woli walczyć z Pracownikami. Taka postawa
nieuchronne zmierza do powstania sporu zbiorowego w Enea Oświetlenie. Jak on będzie wyglądał w okresie działania szczególnych uregulowań prawnych związanych z walką z koronwirusem czas pokaże. Zarząd chce to przetestować. Strona związkowa podjęła wezwanie - zrobiła pierwszy krok i zgodnie z Ustawą o rozwiazywaniu sporów zbiorowych złożyła pisemne zgłoszenie żądania. Teraz czekamy na ruch ze
strony zarządu-albo porozumienie albo rokowania w sporze zbiorowym.

16.04.2020 Obowiązek noszenia maseczki ochronnej

W związku z pandemią koronawirusa rząd wprowadził obowiązek zakrywania
nosa i ust. Przepisy wchodzą w życie od 16 kwietnia 2020 r. Czy noszenie maseczek w pracy jest konieczne? Czy trzeba mieć założoną maseczkę w trakcie jazdy
samochodem? Sprawdzamy przepisy:
Maseczki w samochodach, autobusach i tramwajach
Od 16 kwietnia do odwołania istnieje obowiązek "zakrywania, przy pomocy odzieży
lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa". Obowiązek zakrywania ust i nosa
dotyczy wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium RP. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, maseczki trzeba nosić w środkach publicznego transportu
zbiorowego, czyli w autobusach, tramwajach, trolejbusach, pociągach. Ponadto
obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje, jeśli poruszamy się samochodem z
osobą, z którą na co dzień nie mieszkamy lub nie gospodarujemy wspólnie. Obowiązek dotyczy zatem również osób poruszających się rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo.
Maseczki w sklepach i zakładach usługowych
Z przepisów, które opublikowano w Dzienniku Ustaw wynika, że mamy obowiązek
zakrywania ust i nosa, gdy znajdujemy się na drogach i placach, w zakładach
pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby:
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej
lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Noszenie
maseczek jest obowiązkowe we wszystkich obiektach handlowych (sklepach,
galeriach itd.) i usługowych (zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne itd.)
oraz na targowiskach. Zakrywać nos i usta trzeba też na terenie nieruchomości
wspólnych (chodzi np.: o części wspólne budynków wielorodzinnych: klatki schodowe, windy, pralnie itp.)
Maseczki w pracy. Kiedy zakrywanie ust i nosa nie jest obowiązkowe?
Maseczki w samochodzie nie trzeba zakładać, gdy podróżujemy nim w pojedynkę.
Maseczka nie jest obowiązkowa również w sytuacji, gdy samochodem podróżuje
jedna osoba z dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia. Maseczek nie muszą
nosić osoby, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu: stanu zdrowia, zaburzeń
rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim, są niesamodzielne. Co ważne, okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tej
sprawie nie jest wymagane
Zakrywać nosa i ust nie muszą osoby, które wykonują czynności zawodowe,
zarobkowe lub służbowe w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności
publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się
także budynek biurowy lub socjalny oraz w obiektach handlowych lub usługowych,
placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). Wyjątkiem są osoby, które bezpośrednio obsługują klientów lub interesantów.
Maseczek nie muszą też nosić kierujący środkami publicznego transportu albo
przedsiębiorcy zajmujący się przewozem osób, jeśli zapewnione jest oddzielenie
kierującego od przewożonych osób.
Zwolnieni z obowiązku noszenia maseczek są duchowni sprawujący czynności lub
obrzędy religijne.
Zakrywać nosa i ust nie muszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i
wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby
Wywiadu Wojskowego wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony
osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
Maseczek nie muszą nosić rolnicy w trakcie pracy gospodarstwie rolnym czy osoby
przebywające na terenie prywatnym (jak np.: taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu).
Maseczki nie są też obowiązkowe dla dzieci do 4. roku życia.
Kto może zamiast maseczki nosić przyłbice?
Osoby pracujące w obiektach handlowych i usługowych mogą w trakcie pracy zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe, lub
miejsca prowadzenia sprzedaży, lub świadczenia usług w danym obiekcie, lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
Kiedy obowiązkowo trzeba odkryć usta i nos?
Maseczkę musimy odsłonić, gdy zażąda tego funkcjonariusz (np. policji czy straży
granicznej) legitymujący nas w celu ustalenia naszej tożsamości albo inna osoba,
która musi - w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych zweryfikować naszą tożsamość.
Jak nie maseczka, to co?
W dokumencie czytamy o „obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej
części, maski albo maseczki, ust i nosa”. Oznacza to, że wcale nie musimy mieć
na sobie maseczki. Zamiast maseczki możemy użyć m.in. szalika, apaszki, bądź
innego dowolnego kawałka materiału, który zakryje nam usta i nos. – To może
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe powinniśmy
prać regularnie w wysokiej temperaturze, aby zachować ich sterylność.
Jakie maseczki?
Maseczki chirurgiczne zostawmy chirurgom, jak sama nazwa wskazuje,
i medykom, bo tam są bardziej potrzebne. Naprawdę możemy nosić maseczki zwykłe, materiałowe, lub zamienniki w/w wymienione.

16.04.2020 r. Wideokonferencja
Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

Z uwagi na obecną sytuację pandemiczną, po raz pierwszy w formie
wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Sekcji
Energetyki NSZZ Solidarność (KSE).
Przedmiotem obrad było między innymi:
1. Relacja z odbytego również za pomocą wideo spotkania Zespołu
Trójstronnego do spraw branży energetycznej. Wobec zarejestrowania
Związku Pracodawców Energetyki, przygotowano pismo, w którym strona
społeczna zadeklarowała swoją gotowość do przystąpienia do rozmów w
pełnym składzie Zespołu Trójstronnego. Podano skład osobowy przedstawicieli KSE dedykowanych do zespołu, który zajmie się negocjowaniem
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Energetyki.
2. Apel do Rządu RP. Przez wzgląd na obecną sytuację pandemiczną,
uzgodniono treść apelu skierowanego do Rządu RP o jak najszybsze podjęcie konkretnych działań, zmierzających do utworzenia „tarczy dla energetyki”, mającej na celu choć częściową rekompensatę strat ponoszonych
w związku z pandemią.
3. Zespół roboczy do spraw bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach
energetycznych. Przygotowano pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczące powołania zespołu roboczego, którego celem będzie
dokładne przeanalizowanie zapisów znajdujących w Rozporządzeniu z
dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
4. Sytuacja w Energa. Omówiono niepokoje Pracowników Grupy Energa
w związku z planowaną fuzją tej grupy z PKN Orlen.

17.04.2020 Odmrażanie gospodarki. Etap po etapie.

nim zakupy 10 osób.
II-W drugim etapie planowane jest otwarcie sklepów budowlanych w weekendy oraz hoteli i innych miejsc noclegowych (z ograniczeniami). Na tym stopniu
rząd będzie chciał także otworzyć niektóre instytucje kultury, jak biblioteki, muzea i
galerie sztuki.
III-Trzeci etap to otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek, sklepów w
galeriach handlowych (z istotnymi ograniczeniami) i umożliwienie lokalom gastronomicznym działalności stacjonarnej z ograniczeniami. Zostaną również dopuszczone wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności) oraz organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach
szkolnych 1-3 (po ustalaniu maksymalnej liczba dzieci w sali).
IV-W ostatnim, czwartym etapie, ponownie mają zostać otwarte salony masażu, solaria, siłownie i kluby fitness. Również teatry i kina wrócą do pracy, ale w
nowym reżimie sanitarnym.
Luzowanie gospodarki będzie w dużej mierze zależeć od Ministerstwa Zdrowia,
które ma przeprowadzać cotygodniową kontrolę zmian, jakie zachodzą w zasadach
bezpieczeństwa.
Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby
zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych) i realizacji wytycznych sanitarnych
przez podmioty odpowiedzialne. Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany.
Bez względu na tempo wprowadzania kolejnych etapów luzowania gospodarki,
nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa. Konieczne jest zachowanie 2metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych. Należy także obowiązkowo zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych (niekoniecznie maseczką
ochronną).

19.04.2020 Enea
zwiększa pomoc
na walkę z
koronawirusem.
Grupa Enea sprawnie działa
w obliczu zagrożenia epidemicznego i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków.
Koncern wspiera również działania ograniczające rozprzestrzenianie
się koronawirusa. Do tej pory Grupa przekazała 3,1 mln zł na pomoc
szpitalom i instytucjom walczącym z wirusem w całej Polsce. W Poznaniu pomoc otrzymały Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
oraz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia. Ponad 500
podopiecznych i ponad 200 osób z personelu z pięciu poznańskich Domów Pomocy Społecznej otrzymało maseczki ochronne.
Grupa Enea uruchamia pilotażowy projekt pomocy seniorom, mieszkańcom Poznania i powiatu poznańskiego. Wolontariusze - pracownicy
Grupy będą pomagać w zakupach leków czy artykułów spożywczych.
W najbliższych dniach klienci Enei, osoby w wieku powyżej 60. roku
życia z terenu objętego pilotażowym programem, będą otrzymywać SMSy z instrukcją, w jaki sposób można zgłosić się po pomoc.
SMS-y wysyłane przez Eneę będą docierać do klientów powyżej 60.
roku życia. Aby skorzystać z pomocy wolontariuszy, należy skontaktować się z koordynatorem akcji, dzwoniąc pod numer telefonu 693 791
237 (w godz. 9.00 - 16.00). Osoba potrzebująca zostanie skojarzona z
konkretnym wolontariuszem, by wspólnie ustalić listę potrzeb i formę
realizacji pomocy. Wszystkie działania będą się odbywać z zachowaniem
zasad i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu
Sanitarnego, obowiązujących w czasie zagrożenia epidemicznego. Akcja
potrwa do końca kwietnia i jeśli będzie taka konieczność, zostanie
przedłużona.

21.04.2020 Kadencja Społecznego Inspektora Pracy poradnik pracownika w dobie epidemii.

Od 20 kwietnia rząd zmniejsza zakres obostrzeń, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapadalności na COVID-19.
"Odmrażanie" gospodarki. Etapy
I-W pierwszym etapie od 20 kwietnia więcej osób będzie mogło zrobić zakupy.
Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. Z kolei w sklepach o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 metrów kwadratowych powierzchni. Na przykład - jeśli sklep ma 150 mkw., to jednocześnie może robić w

Pytanie: Czy dopuszczalne jest pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy po upływie jego kadencji w czasie ogłoszenia stanu epidemii?
Odpowiedź: Tak, dopuszczalne będzie pełnienie funkcji społecznego
inspektora pracy po upływie jego kadencji w czasie stanu epidemii.
Uzasadnienie:

Status prawny społecznego inspektora pracy unormowano w ustawie z dnia 24
czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Dz.U.2015.567 t.j.). Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołu(Ciąg dalszy na stronie 12)
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zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 ze zmianami),
w celu skutecznego realizowania zadań prewencyjnych związanych z ogłoszonym
stanem epidemii, pracownicy Spółki winni korzystać jednocześnie z indywidualnych środków ochrony osobistej dla dróg oddechowych oraz rękawiczek jednorazowych (dalej: środki ochronne) na niżej wskazanych zasadach.
I. Zaleca się Pracownikom Spółki do bieżącego stosowania niżej wskazanych
środków ochronnych:
- maseczki jednorazowego użytku tzw. maseczka chirurgiczna,
- maseczki materiałowe wielokrotnego użytku,
-maski jednorazowego użytku,
-maski wielokrotnego użytku z filtrem lub bez filtra,
-odzież ochronną, w skład której wchodzi hełm ochronny ze zintegrowaną osłoną
twarzy, w tym ust i nosa,
-rękawiczki jednorazowe
II. Zgodnie z § 18 wskazanego powyżej Rozporządzenia wprowadzono obowiązek
zakrywania ust i nosa na określonych w nim warunkach, w szczególności zobowiązani do tego są Pracownicy Spółki wykonujący:
1. Bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.
2. Obowiązki służbowe związane z przemieszczaniem się wspólnie jednym pojazdem.
3. Prace w miejscach ogólnodostępnych.
W powyższych warunkach, pracownicy są zobowiązani do jednoczesnego użycia
rękawiczek jednorazowych. Pracownik jest zobowiązany do prawidłowego używania, w tym przeprowadzania dezynfekcji wykorzystywanych przez siebie środków
ochronnych.
III. Środek ochronny jednorazowego użytku w postaci maseczki należy stosować
korzystając z poniższych zasad:
1. Przed jego nałożeniem należy umyć ręce mydłem i wodą, lub środkiem dezynfekcyjnym.
2. Zakładając środek ochronny należy:
a) przyłożyć starannie do twarzy,
b) zakryć usta i nos w całości,
c) przymocować do głowy i/lub szyi za pomocą pasków lub gumek,
d) jeżeli są mocowane za pomocą uchwytów do uszu, założyć oba uchwyty na uszy,
e) upewnić się, że między twarzą a maseczką nie ma żadnych przerw.
3. Nie powinno się dotykać środka ochronnego podczas jego używania. W razie
dotknięcia należy, umyć ręce mydłem i wodą, lub środkiem dezynfekcyjnym.
4. W przypadku, gdy środek ochronny zrobi się wilgotny należy go wymienić na
nowy.
5. Aby zdjąć środek ochronny, należy:
a) nie dotykając jego przedniej części, chwycić od tyłu za wiązanie i rozwiązać je,
lub zdjąć gumki mocujące z głowy,
b) jeśli środek ochronny mocuje się za uszy, to zacząć po kolei zdejmować każde
łączenie/uchwyt,
c) nie dotykając przodu maseczki; trzymać ją za uchwyty i zdjąć z twarzy.
6. Zużyty środek ochronny należy wyrzucić do zamykanego pojemnika/worka na
odpady zmieszane.
7. Następnie należy umyć ręce mydłem i wodą oraz zastosować środek dezynfekcyjny.
IV. Środki ochronne wielokrotnego użytku:
1. Przy ich zakładaniu, noszeniu i zdejmowaniu stosujemy zasady analogiczne jak
dla środków ochronnych jednorazowego użytku.
2. Dezynfekcji materiałowego środka ochronnego dokonujemy poprzez pranie i
prasowanie.
3. W zależności od materiału z jakiego jest wykonany, należy prać w temperaturze
od 50⁰C do 80⁰C przez czas minimum 30 minut.
4. Środek ochronny wykonany z flizeliny, należy wyjałowić w piekarniku w temperaturze 70⁰C przez czas minimum 30 minut.
5. Jeżeli do środka ochronnego dołączona jest instrukcja użytkowania, należy postępować zgodnie z jej zapisami.
6. W przypadku braku pewności, czy dany środek ochronny jest wielokrotnego
użytku, traktujemy ten środek jako jednorazowy.
7. Środek ochronny w postaci hełmu ochronnego ze zintegrowaną osłoną twarzy, w
tym ust i nosa, stanowiącego część odzieży ochronnej, dezynfekujemy poprzez
mycie i spryskanie tego hełmu środkiem dezynfekcyjnym.
V. Postępowanie ze zużytymi środkami ochronnymi i rękawiczkami, gospodarka
odpadami:
1. Środki ochronne i rękawiczki stosowane przez osoby zdrowe w miejscu pracy
powinny być wrzucane do zamkniętego pojemnika/worka na odpady zmieszane.
2. Zaleca się, aby środki ochronne i rękawiczki będące odpadem zostały uprzednio
zebrane w worek przeznaczony na ten cel; w miarę możliwości worek należy spry21.04.2020 Ochrona skać środkiem dezynfekcyjnym.
3. Worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniadróg oddechowychtać.
4. Worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego
wytyczne
do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym
Operatora
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego.
Wytyczne dotyczące użytkowania
VI. Wytyczne zostały przyjęte przez Sztab kryzysowy ENEA Operator Sp. z
indywidualnych środków ochronnych o.o. w dniu 17.04.2020r. i obowiązują w czasie trwania obowiązku, o którym
dróg oddechowych w ENEA Operator mowa w §. 18 wskazanego powyżej Rozporządzenia.
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Obostrzenia w czasie epidemii w najczęściej zadawanych pytaniach i
Mając na uwadze przepisy Ustawy z
odpowiedziach
dnia 2 marca 2020 roku o szczegól1. W sklepie mamy 6 kas. Ale tylko 3 są czynne. Ilu klientów może znajdować
nych rozwiązaniach związanych z
się w sklepie?
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
Według nowych zasad, które wchodzą w życie od 20 kwietnia liczba klientów mozwalczaniem COVID-19, innych
gących robić zakupy jest uzależniona od metrażu sklepu. W lokalach do 100 m kw.
chorób zakaźnych oraz wywołanych
Jednocześnie mogą robić zakupy 4 osoby na jedną kasę; powyżej 100 m kw. - 1
nimi sytuacji kryzysowych w związku osoba na 15 m kw. powierzchni sklepu. Należy jednak pamiętać, że nadal w godziz § 9 pkt 9, ust 3) i § 18 Rozporządze- nach między 10:00– 12:00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby powyżej 65 roku
nia Rady Ministrów z dnia 10 kwietżycia.
nia2020 roku w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i
(Ciąg dalszy na stronie 13)
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ją pracownicy zakładu pracy. Ust. 6. tego przepisu doprecyzowuje, że wybory
społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.
Art. 13. ust. 1 ustawy przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy
polegającą na zakazie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w
okresie roku po jego wygaśnięciu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające
rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
W Polsce ogłoszono stan epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491).
Jeżeli upłynęła kadencja społecznego inspektora pracy powinny zostać przeprowadzone ponowne wybory. W obecnej sytuacji przeprowadzenie wyborów
społecznego inspektora pracy może stanowić narażenie pracowników na ryzyko
utraty zdrowia lub życia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. Przeprowadzenie wyborów może także być utrudnione z uwagi na nieobecność pracowników w zakładzie pracy (praca zdalna, wykorzystywanie świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad dzieckiem, kwarantanna).
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, dalej ustawa o COVID-19) nie wprowadziła w zakresie wyborów społecznego inspektora
pracy rozwiązań szczególnych na czas trwania epidemii. W ustawie wprowadza się
rozwiązania, które pozwolą na realizację określonych obowiązków z zakresu prawa
pracy po odwołaniu stanu epidemii w Polsce (np. art. 12a dotyczy badań okresowych). Po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani
niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, przy czym ustawodawca wskazuje różne terminy na realizację obowiązków (np. o których
mowa w ust. 1, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania
danego stanu).
Należy jednak zauważyć, że sądy rozpatrywały sprawy, w których społeczny
inspektor pracy po wygaśnięciu mandatu, wobec braku wyborów uzupełniających, nadal traktowany był jako społeczny inspektor pracy oraz wykonywał
wszystkie czynności określone ustawą o społecznej inspekcji pracy. Działalność
ta odbywała się za zgodą pracowników, pracodawcy i organizacji związkowych
działających w zakładzie pracy. Brak zawarcia przez działające w zakładzie pracy
organizacje związkowe porozumienia wyborczego w sprawie przeprowadzenia
nowych wyborów społecznych inspektorów pracy, oceniana była jako akceptuję
istniejącego stanu rzeczy. Zatem, Istotne znaczenie ma tu wola pracowników
zakładu pracy.
W wyroku z dnia 18 grudnia 2001 r. (I PKN 755/00) Sąd Najwyższy wskazał, iż
przedłużenie czasu pełnienia funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy po upływie czteroletniej kadencji zgodnie z wolą pracowników, którzy
wprawdzie nie przeprowadzili formalnego wyboru nowego inspektora pracy
(…), lecz ponad wszelką wątpliwość zaakceptowali dalsze pełnienie przez powódkę funkcji społecznego inspektora pracy uzasadnia objęcie szczególną
ochroną jej stosunku pracy.
W wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r. (II PK 371/09) Sąd Najwyższy przyjął, że
nawet brak przeprowadzenia formalnych wyborów społecznego inspektora
pracy nie wyklucza objęcia jego stosunku pracy ochroną szczególną, o ile pełni
tę funkcję przy dorozumianej i niewątpliwej zgodzie pracodawcy (LEX nr
590317).
Znaczenie woli pracowników zaakcentował Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
9 listopada 1995 r., III PO 16/95 (OSNAPiUS 1996 r. nr 12, poz. 68), stwierdzając,
że stosownie do art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, zarówno wybór, jak i odwołanie z funkcji zakładowego społecznego inspektora pracy ,,leży tylko i wyłącznie w gestii pracowników danego zakładu pracy". W konkluzji Sąd Najwyższy w wymienionym postanowieniu przyjął, że wybór społecznego inspektora pracy przez pracowników zakładu pracy
nie podlega żadnej kontroli zewnętrznej.
Podsumowując, można przyjąć, że w obecnej sytuacji, wobec braku odpowiedniej
regulacji prawnej w ustawie o COVID-19, w przypadku zgody ze strony pracowników i organizacji związkowych, po upływie kadencji społeczny inspektor
pracy może nadal pełnić swoją funkcję i przysługiwać mu będzie szczególna
ochrona trwałości stosunku pracy.
Oprac. Ewa Kędzior, dr Anna Reda-Ciszewska
Zespół Prawny, Biuro Eksperckie, Dialogu i Polityki Społecznej, KK NSZZ
Solidarność
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2. Czy sklepy mają obowiązek zapewnić rękawiczki dla klientów? Zgodnie z
rozporządzeniem, obiekty handlowe lub usługowe mają obowiązek zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
3. Moja córka ma 17 lat. Czy może wyjść z domu po najpotrzebniejsze zakupy?
Tak. Od 20 kwietnia osoby powyżej 13. roku życia będą mogły przemieszczać się
bez opieki osoby dorosłej.
4. Czy mogę iść na spacer do lasu do parku? Tak, od 20 kwietnia będzie można
udać się na krótki spacer do parku i lasu.
5. Czy będę mógł pójść z dzieckiem na plac zabaw? Nie. Place zabaw, ogródki
jordanowskie, ogrody botaniczne i zoologiczne pozostają zamknięte.
6. Czy wychodząc z domu z żoną/mężem, osobą z którą mieszkam muszę zachować 2 metrowy odstęp? Tak. Nawet małżonkowie i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym powinny przemieszczać się w odstępie 2 metrów. Z
obowiązku utrzymania właściwej odległości od drugiej osoby zwolnieni są opiekunowie dzieci do 13 roku życia lub osób niepełnosprawnych.
7. Czy jadąc samochodem osobowym muszę być sam w pojeździe? Nie, aczkolwiek należy pamiętać, że w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych
konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem
lub pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi
połowa miejsc siedzących.
8. A ile osób może podróżować w pojeździe pogotowia energetycznego? Tyle
osób ile miejsc. Ograniczenie natomiast występuje w przypadku podróżowania
(także służbowego) pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej
niż 9 osób łącznie z kierowcą. Wtedy obowiązuje zasada zajęcia w pojeździe maksymalnie połowymiejsc siedzących.
9. Czy mogę zawieźć samochód służbowy na myjnię? Niestety nie.
10. Czy w taksówce mogą jechać dwie osoby plus kierowca? Tak. Ograniczenie
natomiast występuje w przypadku podróżowania ( także służbowego ) pojazdem
przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
Wtedy obowiązuje zasada zajęcia w pojeździe maksymalnie połowy miejsc siedzących.
11. Co do zasady hotele będą zamknięte, ale czy będzie można z nich korzystać
podczas wyjazdów służbowych? W czasie epidemii, co do zasady, wszystkie wyjazdy służbowe w spółce zostały zawieszone lub odwołane. Zgodnie z przepisami z
pobytu w hotelach mogą korzystać jednak osoby nocujące w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych.
12. Od 16 kwietnia w przestrzeni publicznej należy mieć zasłonięte usta i nos.
Czy także podczas wykonywania obowiązków służbowych będę musiał przestrzegać tej zasady? Należy mieć zasłonięte usta i nos w każdym miejscu publicznym. W
naszym zakładzie pracy w czasie pracy, o ile nie obsługujemy bezpośrednio
interesantów lub klientów, nie musimy zakrywać ust i nosów.
13. Czy w celu zasłonięcia nosa i ust koniecznie muszę użyć maseczki? Do zasłonięcia nosa i ust można wykorzystać chustę, szalik, komin lub bandanę, maski lub
maseczki.
14. Czy prowadząc samochód muszę zasłaniać nos i usta? Obowiązek dotyczy
pojazdów samochodowych, którymi poruszają się co najmniej 2 osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie. Wówczas należy zakryć usta i nos. Natomiast obowiązek ten nie dotyczy dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz kierującego wykonującego zarobkowy przewóz osób, jeżeli zapewniono oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu
art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Taka sytuacja dotyczy miedzy innymi kierowców
autobusów.
15. W jakiej sytuacji mam obowiązek odkrycia ust i nosa? Wprowadzono obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia tożsamości danej osoby oraz na żądanie innej osoby w
związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych (w tym dla identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej
osoby).
16. Mieszkam w budynku wielorodzinnym na zamkniętym osiedlu. Czy poruszając się po jego terenie również muszę zakrywać nos i usta? Obowiązek zakrywania nosa i ust obejmuje także teren nieruchomości wspólnych (czyli grunty oraz
części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).
17. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w czasie zamknięcia placówek oświatowych? Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do 8 roku życia, mającym ubezpieczenie chorobowe. Świadczenie mogą otrzymać również rodzice dzieci orzeczeniem o
niepełnosprawności do lat 16, rodzice dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18, a także oraz dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
18. Na czym polega kwarantanna? Osoba przebywająca na kwarantannie ma
całkowity zakaz opuszczania miejsca odbywania kwarantanny. Nie ma możliwości
wyjścia na spacer z psem, czy pójścia po zakupy. Przestrzeganie zasad kwarantanny
podlega kontroli służb mundurowych.
19. Czy istnieje możliwość odbycia kwarantanny w innym miejscu niż własny
dom, czy mieszkanie? Kwarantannę ustawową odbywa się w miejscu wskazanym
w decyzji o obowiązku odbywania kwarantanny, aczkolwiek w praktyce najczęściej
jest to adres miejsca zamieszkania.
20. Gdzie należy się zgłosić, jeśli zaobserwuję u siebie objawy koronawirusa?
Należy niezwłocznie zadzwonić na ogólnodostępny numer 800 190 590 albo bezpośrednio powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

22.04.2020 Kolejny przypadek
koronawirusa w GK Enea.

W Grupie Kapitałowej Enea doszło do kolejnego przypadku zakażenia koronawirusem.
Jest to Pracownik Enei Operatora z Rejonu
Dystrybucji Gniezno, który od ponad tygodnia
przebywał w izolacji domowej.

Pomieszczenia oraz pojazdy użytkowane przez Współpracowników zostały zdezynfekowane. Sytuacja nie ma wpływu na bieżące funkcjonowanie
Enei Operator oraz ciągłość działania naszej Grupy.
Pamiętajmy o obowiązku niezwłocznego informowania naszych przełożonych o wszystkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa wśród pracowników naszej Grupy. Każdy z nas ma
udział w walce z koronawirusem, działając odpowiedzialne zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wdrożonymi przez sztaby kryzysowe, ale również poprzez pilne informowanie nawet o najmniejszym potencjalnym
ryzyku.

22.04.2020 Obradowało Prezydium Rady KSE
NSZZ Solidarność

Kolejny już raz na zasadzie wideokonferencji obradowało Prezydium
Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność.
W trakcie spotkania omówiono sytuację w poszczególnych Grupach Energetycznych dotyczącą m.in:
- zaawansowania negocjacji płacowych na 2020 r.,
- koszarowania pracowników z związku z pandemią koronawirusa,
- zmian do ZUZP - taryfa pracownicza, ekwiwalent dla emerytów i
rencistów oraz prosumentów.
Przedmiotem rozmów była także przyszła współpraca organizacji związkowych NSZZ Solidarność grupy Energa oraz PKN Orlen w związku
z fuzją obu podmiotów. Przyjęto z niepokojem docierające do nas informacje związane z sytuacją finansową, w jakiej znajduje się obecnie
Tauron i związanymi z tym zagrożeniami dla Pracowników.
Wypracowano stanowisko ws. niezależnego funkcjonowania Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego w ramach Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.
Przygotowano pismo do Ministerstwa Aktywów Państwowych i Urzędu
Regulacji Energetyki ws. terminów wymiany legalizacyjnej liczników,
przyłączania mikroinstalacji oraz wydawania warunków przyłączenia
do sieci energetycznej.
Posiedzenie zakończono propozycją zebrania uwag do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla branży energetycznej, w celu wypracowania tekstu jednolitego PUZP, akceptowalnego przez całą stronę
społeczną Zespołu Trójstronnego branży energetycznej.

23.04. 2020 Pomagamy w walce z koronawirusem.

Piętnaście lat temu odszedł od nas Ten, który zmienił
oblicze Ziemi –„Tej Ziemi”
Jego nauki nosimy głęboko w sercu, w swojej działalności staramy się nimi kierować i je realizować.
”Jeden drugiego brzemiona noście-to zwięzłe zdanie
apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy: jeden i drugi ,a skoro brzemię, to brzemię niesione razem ,we
wspólnocie .A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.
Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich . Jan Paweł II – Gdańsk Zaspa -12.06.1987r
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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W tym roku obchodzimy 40 rocznicę narodzin NSZZ Solidarność.
Zaplanowaliśmy wiele imprez dla upamiętnienia tego jubileuszu. Niestety pandemia koronawirusa zniweczyła wiele zaplanowanych imprez okolicznościowych i spowodowała przewartościowanie wielu
spraw. Nie wiemy ile czasu potrwa i jakie będą skutki pandemii. Liczymy na to, że do końca czerwca wygramy wojnę z niewidzialnym wrogiem.
Teraz jak większość społeczeństwa skupiamy się na walce o powrót do
normalności.

Nazwa Solidarność zobowiązuje, dlatego struktury NSZZ Solidarność
w całym kraju nie pozostają obojętne i podejmują działania wspomagające osoby będące na pierwszej linii „frontu” oraz te wymagające
pomocy. Jako związek zawodowy nie prowadzimy działalności gospodarczej, co nie znaczy, że w ramach posiadanych przez nas środków
nie możemy wspomóc potrzebujących, których jest naprawdę wielu.
Wszystkim nie możemy pomóc, ale liczymy, że naszym śladem pójdą
inni i razem będziemy w stanie ograniczyć skutki pandemii.

W sumie przekazaliśmy tym instytucjom 2 tysiące maseczek chroniących przed COVID 19 (jakże potrzebnych w obecnym czasie), oraz 10
koców dla schroniska dla bezdomnych. ( tysiąc maseczek pozyskaliśmy
od Enea , która na pomoc szpitalom i instytucjom walczącym z wirusem w całej Polsce przeznaczyła już ponad 3 miliony zł.)
W Naszym Regionie pierwszą
strukturą NSZZ Solidarność, która
udzieliła pomocy potrzebującym
była Poczta Polska. 17 kwietnia 2020
r. przewodniczący Zarządu Regionu
Gorzowskiego NSZZ Solidarność
Waldemar Rusakiewicz oraz
Sławomir Steltmann przewodniczący
Organizacji Podzakładowej NSZZ
Solidarność zrzeszającej pocztowców
województwa lubuskiego przekazali
maseczki ochronne wielokrotnego
użytku dla wszystkich listonoszy z
województwa lubuskiego i kierowców przewożących ładunki pocztowe.
NAŚLADOWNICTWO WSKAZANEKTO NASTĘPNY DO UDZIELENIA POMOCY ?
Pomocy można również udzielić przelewając dowolną kwotę na konto
Zarządu Regionu Gorzów NSZZ Solidarność. Z wpłat na to konto zostaną zakupione kolejne środki pomocowe. Nr konta 18 1020 1954 0000
7802 0005 8370 z dopiskiem – Epidemia- pomoc pracownikom.

24.04.2020 MAP-apel o obniżenie
wynagrodzeń zarządów

Wicepremier i minister aktywów państwowych
Jacek Sasin (na zdjęciu po lewej) poinformował, że
zaapeluje do zarządów spółek Skarbu Państwa,
by obniżyły swoje wynagrodzenia.
Pytany w programie Tłit w WP, czy jako minister
aktywów państwowych poprosi zarządy spółek
Skarbu Państwa o solidarność i obniżkę swoich
zarobków, Sasin odpowiedział: "Tak, uważam,
że to dobre rozwiązanie. Część zarządów już takie
decyzje podejmuje. Ja taki apel sformułuję w najbliższym czasie".
Podkreślił, że nie ma uprawnień do kształtowania wynagrodzeń, a decyzje
należeć będą do rad nadzorczych i do samych zarządów.
"Myślę, że zachowają się odpowiedzialnie" - powiedział wicepremier.

24.04.2020 Wideokonferencja w Operatorze

My podjęliśmy decyzję o pomocy:- Pensjonariuszom i Pracownikom
dwóch Domów Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp - Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. (które
między innymi prowadzi dwie jadłodajnie dla ubogich i dwa schroniska dla bezdomnych), -Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Na wideo konferencji spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze. Podsumowano najważniejsze zdarzenia jakie miały miejsce od
ostatniego spotkania 10 kwietnia 2020 r. Najważniejsze tematy poruszane na spotkaniu:
1.Koronawirus analiza Operatora. Niestety mamy pierwszy przypadek
zakażenia w Operatorze (Rejon Dystrybucji Gniezno). Siedmiu Pracowników poddanych jest kwarantannie. Strona społeczna poprosiła o dane sensytywne przypadków koronawirusa w poszczególnych Spółkach Grupy
Kapitałowej Enea. Najmniej przypadków zarażenia w danym regionie
występuje na terenie działania Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp. (17).
Praca w pomieszczeniach klientów przebywających na kwarantannie omówiono procedury. W ramach ochrony przed koronawirusem każdy pracownik EO będzie zaopatrzony w 3 maseczki. Istnieje możliwość zaopatrzenia
w te środki Emerytów.
(Ciąg dalszy na stronie 15)
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2.Sytuacja w Energetyce i całej gospodarce światowej. Przedstawiono
nam analizę giełd światowych, branży energetycznej, wolumen sprzedaży
usług dystrybucyjnych oraz zagrożenia płynące dla Operatora i całej GK
Enea. Ambitne plany Operatora na ten rok zostaną zweryfikowane.
3.Podziękowania dla wszystkich Pracowników. Zarząd na ręce przedstawicieli załogi złożył podziękowania za zaangażowanie w wykonywanie
swoich obowiązków w tym ciężkim czasie. Szczególne podziękowania dla
służb BHP.
4.Formy pracy. Przedstawiono aktualny liczbowy udział pracowników w
różnych formach pracy.
5.Przejęcie Enea Logistyka. Pandemia koronawirusa zweryfikowała plany przejęcia tej Spółki. Stary harmonogram nie jest realizowany, nowego
jeszcze nie ma.
6.Szkolenia Instrukcji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych. Szkolenia są realizowane poprzez samokształcenie.
7.Otoczenie prawne. Przedstawiono aktualnie obowiązujące przepisy
dotyczące walki z Pandemią. Otoczenie prawne bardzo często się zmienia,
informacje dotyczące tej tematyki na bieżąco są przekazywanie w formie
informacji na pocztę elektroniczną wszystkich Pracowników.

27.04.2020 Operatorprzedłużono termin składania
wniosków o dofinansowanie
okularów.

Departament Rozwoju Zasobów Ludzkich w
Enea Operator informuje, że w związku z
trudnościami realizacji zakupu szkieł, oprawy okularów korygujących przez Pracowników użytkujących w czasie
pracy monitory ekranowe (zgodnie z zaleceniami lekarzy medycyny pracy
podczas badań okresowych) został przedłużony termin przekazania
odpowiedniej jednostce obsługi kadrowej faktury/rachunku celem realizacji dofinansowania do 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii. Wydłużenie terminu, o którym
mowa powyżej, zostało uzgodnienie z działającymi w spółce Związkami Zawodowymi.

27.04.2020 Zwolnienia, obniżanie wynagrodzeń
zawieszanie układów- Protest Solidarności ws.
„Tarczy 3”

Dotarły do nas założenia rządowego projektu "Tarczy antykryzysowej
3", sygnowanej datą 22 kwietnia br. To co tam zostało zapisane oznacza
to de facto wolna amerykanka na rynku pracy. NSZZ Solidarność nie
godzi się na nieskrępowane zwolnienia zarówno indywidualne jak i
grupowe, obniżanie wynagrodzenia, dysponowanie połową urlopu
wypoczynkowego pracowników, zawieszanie układów zbiorowych
pracy i regulaminów, przejęcie i dowolne dysponowanie zakładowymi
funduszami świadczeń socjalnych.
- Proponowane przez Rząd zapisy tzw. trzeciej „Tarczy antykryzysowej”,
to likwidacja ochronnej funkcji kodeksu pracy oraz zamach na funkcjonowanie związków zawodowych. Mówiąc wprost – to brak jakichkolwiek
cywilizowanych reguł na polskim rynku pracy. Zdając sobie sprawę z
powagi sytuacji w okresie pandemii, NSZZ Solidarność nie godzi się na
tak drastyczne ograniczenie prawa pracowników do ochrony przez związki zawodowe, zwłaszcza w roku 40-lecia swojego powstania - czytamy w
ostrym stanowisku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
(KK).
Co zawierają propozycje „Tarczy 3”? Pozwala ona pracodawcom niezależnie od ich sytuacji m.in. na nieskrępowane zwolnienia zarówno
indywidualne jak i grupowe, obniżanie wynagrodzenia, dysponowanie
połową urlopu wypoczynkowego pracowników, zawieszanie układów
zbiorowych pracy i regulaminów, przejęcie i dowolne dysponowanie
zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych.

Zdaniem "Solidarności" jest też zaprzeczeniem wcześniejszych
rozwiązań.
Przykładem tego jak kuriozalne są niektóre propozycje może być choćby
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego zapomogi w
„Tarczy 1” otrzymały daleko idące ulgi podatkowe, a w „Tarczy 3”
fundusz ma być przejęty przez pracodawcę i tak naprawdę
zlikwidowany.
Zdaniem Prezydium KK efektem wprowadzenia takich regulacji będzie
całkowite przerzucenie skutków kryzysu wywołanego pandemią na
pracowników, wbrew wcześniejszym deklaracjom o celu "Tarcz",
czyli ochronie miejsc pracy.
-Dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
takie rozwiązania są nie do zaakceptowania. W naszej ocenie zmiany
te są wprowadzane z inicjatywy i pod presją organizacji pracodawców.
Solidarność ostro piętnuje zachowanie pozostałych reprezentatywnych
central związkowych.
- Niestety biorą w tym udział, w bardziej lub mniej świadomy sposób organizacje OPZZ i FZZ podpisując się pod wspólnymi stanowiskami, w
których zapisują między innymi, cyt.: „…na forum RDS należy podjąć
trudny dialog dotyczący uelastycznienia prawa pracy w czasie kryzysu
gospodarczego”.
Związek apeluje do Prezydenta RP o jednoznaczne stanowisko i zapowiedź weta a Rząd do dialogu i wycofania kontrowersyjnych pomysłów. Stanowisko nie pomija również posłów wywodzących się z NSZZ
Solidarność, oczekując ich do odrzucenia zmian i zapowiada protesty.
Niezależnie od powyższego, mimo pandemii, NSZZ Solidarność
rozpoczyna pilne przygotowania do akcji protestacyjnych.
Gdyby rząd się nie wycofał, konfrontacja byłaby nieunikniona

28.04.2020 Energa przejęta przez Orlen.

PKN Orlen kupił w wezwaniu łącznie 331.313.082 akcje Energi, co według wyliczeń PAP Biznes - stanowi ok. 80 proc. kapitału zakładowego i ok. 85 proc. głosów. W ocenie analityków Orlenowi nie udało się
skupić 100 proc., gdyż akcje Energi mają jeszcze potencjał do wzrostu.
"Moim zdaniem jest potencjał do wzrostu kursu Energi" - powiedział PAP
Biznes Robert Maj, analityk Ipopema Securities.
Wskazał, że nie ma nadal informacji, jak będzie wyglądał projekt
Ostrołęka C.
"Nie było żadnej jasnej deklaracji ani ze strony kupującego, ani Skarbu
Państwa, ani Energi. Budowę przerwano, a 7 maja kończy się due diligence prowadzone przez Eneę i Energę" .
"Zakładam w mojej wycenie Energi, że Ostrołęka C nie będzie kontynuowana na węglu. To nie jest jeszcze zdyskontowane w cenie, więc akcje
Energi są warte więcej niż to co oferował PKN Orlen. Myślę, że to główny powód, dlaczego nie udało się skupić 100 proc. akcji spółki" - dodał
Robert Maj.
Na początku grudnia PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji
Energi po 7 zł za sztukę. W połowie kwietnia podniósł cenę w wezwaniu do 8,35 zł.
Wzywający zamierzał osiągnąć, po przeprowadzeniu wezwania, do 100
proc. wszystkich głosów w spółce, reprezentowanych przez 414.067.114
akcji.
Jak podawano wcześniej, Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra
Aktywów Państwowych, odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN
Orlen i złożył zapis na sprzedaż 213.326.316 akcji Energi. Wpływy do
budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1.781 mln zł. Skarb Państwa
miał 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi, dające 64,09
proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zapisy rozpoczęły się 31 stycznia i trwały do 22 kwietnia.
31 marca Komisja Europejska wydała bezwarunkową decyzję w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN
Orlen kontroli nad Energą.
27.04.2020 r. o godz. 13.30 kurs Energi traci 0,25 proc. do 7,89 zł.

28.04.2020 r. Enea wsparła Szpital Zakaźny
w Gorzowie Wlkp.

Grupa Enea przekazała ponad trzy miliony złotych na pomoc szpitalom
i instytucjom walczącym z wirusem w całej Polsce. Nasze starania o
wsparcie Szpitala w Gorzowie Wlkp. przyniosły pozytywny skutek. Dzisiaj Przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w imieniu
Enea na ręce Dyrektora Szpitala Zakaźnego Piotra Dębickiego przekazali środki ochrony indywidualnej dla Pracowników Szpitala (100
przyłbic i 100 maseczek). Mamy nadzieję, że ta pomoc przyczyni się do
utrzymania niskiej zachorowalności na koronawirusa w województwie
lubuskim i Gorzowie Wlkp. Koronawirusem do dnia dzisiejszego w regionie zaraziło się 87 osób.( jesteśmy jedynym województwem w którym nie ma przypadku śmiertelnego).
Poniżej szczegółowe dane skąd pochodzą osoby zakażone:
-20 osób z powiatu żagańskiego,
(Ciąg dalszy na stronie 16)
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niemożliwe. Wystarczy przypomnieć sobie doświadczenia z poprzedniego kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 roku. Ówczesna koalicja rządząca również walczyła z kryzysem liberalizując
rynek pracy. Skutkiem takiego działania była masowa emigracja zarobkowa młodych ludzi i plaga umów śmieciowych. Mimo, że w ostatnich
latach sytuacja gospodarcza była dobra jak nigdy wcześniej, nie udało się
ani skutecznie wyeliminować umów śmieciowych, ani namówić do powrotu z emigracji tych, którzy wyjechali za chlebem.
Solidarność błyskawicznie zareagowała na skandaliczny projekt
„Tarczy 3” Na szczęście wydaje się, że rząd wysłuchał naszego głosu i
wycofa te skandaliczne propozycje. Gdyby to otrzeźwienie nie przyszło,
konfrontacja byłaby nieunikniona, a to dzisiaj nie jest nikomu potrzebne. Dzisiaj potrzebujemy solidarności i dialogu. W kryzysie ten
dialog jest szczególnie potrzebny i należy robić wszystko, żeby go
wzmacniać, a nie likwidować.
28.04.2020 r. rzecznik rządu Piotr Müller napisał na Twitterze:
„Informacje medialne o ograniczaniu praw pracowniczych nie znajdą
odzwierciedlenia w projekcie, który ma przyjąć rząd. Pracownicy i pracodawcy zgłaszają różne propozycje zmian. Procedujemy je w drodze dialogu. Warto chwilę poczekać, zanim ogłosi się ich ostateczne przyjęcie". –
To znaczy, że rząd wycofał się ze swoich mocno liberalnych propozycji.
Piotr Duda Przewodniczący NSZZ Solidarność: „Na początku trzeba powiedzieć, że jesteśmy w bardzo dramatycznej sytuacji jeśli chodzi o nasz kraj, naszą ukochaną ojczyznę, naszą gospodarkę a tym samym pracowników i
pracodawców. To sytuacja niespotykana, dramatyczna dla wszystkich, ale musimy się w tym
wszystkim odnaleźć – zarówno rodzinnie jak i
zawodowo. Stąd te nasze wspólne działania z
rządem, jeśli chodzi o „tarczę antykryzysową
1.0”., dotyczące bardzo ważnych spraw. Kiedy
jak nie teraz trzeba wszystko robić w porozumieniu i dialogu? Dlatego w tej „tarczy antykryzysowej 1.0” staraliśmy się
żeby organizacje zakładowe miały możliwość rozmów i dialogu z pracodawcą, tam gdzie faktycznie potrzeba tego przestoju ekonomicznego, żeby
to wszystko było w porozumieniu. Udało się nam zapisać, że tam gdzie
funkcjonują reprezentatywne związki zawodowe wszystko musi odbywać
Przypominamy, że w lipcu 2010 r. oddział zakaźny Szpitala Wojewódz- się w porozumieniu. Nie z poziomi Komisji Krajowej, nie Przewodniczącego Komisji Krajowej, ale tam na dole, w organizacjach zakładowych w
kiego w Gorzowie Wielkopolskim został zawieszony, a następnie zlidanych branżach wiedzą lepiej jak się zachować w tym momencie. Już
kwidowany. W Lubuskiem chorzy na choroby zakaźne, np. HIV musieli
mieliśmy do czynienia z patologiami, gdzie pracodawca najpierw zwalniał
się leczyć w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze.
Szpital Zakaźny w Gorzowie Wlkp. został utworzony 16 marca 2020 r. pracowników, a później przychodził do organizacji zakładowych, żeby
Bezpośrednim powodem powołania tej placówki była pandemia koronawi- podpisać z nią porozumienie. Jesteśmy strażnikiem na poziomie zakładu
rusa oraz decyzja Ministra Zdrowia, na mocy której 21 lecznic w kraju pracy aby utrzymywać tę równowagę, aby kryzys nie odbijał się tylko i
(w tym Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.) wyłącznie na pracownikach”
zostało przekształconych w jednoimienne szpitale zakaźne. Szpital jest Niestety już „tarcza 2.0” nie była już z nami konsultowana. Jesteśmy
zbulwersowani, są tam zapisy, które pozwalają zwalniać pracowników,
w stanie przyjąć 200 pacjentów.
szczególnie pracowników sfery finansów publicznych tzw. budżetówki.
w tej sprawie protestowaliśmy, ale rząd naszych uwag nie uwzględnił.
29.04.2020 Rząd wycofuje się z rewolucji na rynku My
Zastanawiamy się dlaczego tak to wygląda, bardzo ważne sprawy, jak
pracy-działania Solidarności przyniosły skutek.
zwalnianie pracowników, że to nie musi być konsultowane z organizacjami zakładowymi. Dla nas ta sytuacja jest niedopuszczalna.
Kolejny zły przykład dialogu to projekt „tarczy 3” Po informacje o
tym, jak może wyglądać kolejny pakiet ustaw, czyli „Tarcza 3” podjęliśmy” działania mające na celu uniknięcie konfrontacji.
„Jedyną osobą, która wysłuchała mnie i przeciwstawiła się temu, to Pan
Prezydent. Po raz kolejny stanął na wysokości zadania i po raz kolejny
musimy mu za to podziękować. Podziękowania kierujemy także do minister Emilewicz, która negocjowała z Solidarnością przez wiele godzin. I to
dzięki Andrzejowi Dudzie i Jadwidze Emilewicz, Solidarności udało się te
haniebne zmiany wyrzucić z nowej tarczy. -Piotr Duda
====================================================
(Ciąg dalszy ze strony 15)

-1 osoba z powiatu strzelecko-drezdeneckiego
-2 osoby z powiatu gorzowskiego,
-8 osób z powiatu nowosolskiego,
-3 osoby z powiatu świebodzińskiego,
-8 osób z powiatu wschowskiego,
-4 osoby z powiatu żarskiego,
-2 osoby z miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
-8 osób z powiatu zielonogórskiego,
-18 osób z miasta Zielonej Góry,
-3 osoby z powiatu sulęcińskiego,
-2 osoby z powiatu słubickiego,
-6 osób z województwa wielkopolskiego,
-2 osoby z województwa mazowieckiego.
Dzisiejsze dane z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: Dzienny raport
dotyczący koronawirusa w województwie:-19 osób hospitalizowanych,
-60 osób w kwarantannie (nałożonej przez inspekcje sanitarne),-356
osób objętych nadzorem epidemiologicznym, -66 osób wyleczonych z
COVID-19.

Wspólna Działalność Socjalna w 2020 w pigułce
Antypracownicze rozwiązania zawarte w projekcie „tarczy
3” między innymi propozycje: obniżania wynagrodzeń, wypowiadania umów mailem, zawieszenie stosowania postanowień porozumień zbiorowych, ograniczenie wysokości odpraw, zwolnienie bez procedury zwolnień grupowych, przymusowy urlop, dysponowanie zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych bez strony społecznej wywołały uzasadnione oburzenie Pracowników.
Przyjęcie tego projektu oznaczałoby, że ciężar wychodzenia
z kryzysu w całości spadłby na barki pracowników. Rządzący mogliby się pochwalić, że ich działania pozwoliły uratować
miejsca pracy, ale byłyby to miejsca pracy za najniższe możliwe wynagrodzenie bez podstawowych praw pracowniczych. To
nie skończyłoby się wraz z kryzysem. Ponowne dochodzenie
do normalności trwałoby długie lata, lub w ogóle byłoby
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1925 r. budowa nowego mostu na Warcie

31.05.2007 r. Poznań zebranie w siedzibie Enea S.A.

-5,37 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.04.2020 r. godz.8.50
-5,4 % stopa bezrobocia w lutym 2020 r. liczba bezrobotnych

zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 909,4 tys. w
porównaniu do końca lutego 2020 spadło o 0,1 procent. Największe
bezrobocie występuje w województwach; warmińsko-mazurskie
(9,4 proc.), świętokrzyskie (8 proc.), czy podkarpackie (8,2 proc.)
Najmniejsze bezrobocie występuje w : wielkopolskim (3,1 prac.)
i śląskim (3,8 pro.) W lubuski wyniosło 5,2 %.
-1723 gorzowian urodziło się w 2019 r. w tym 304 poza granicami
Polski. (o 78 więcej niż w 2018) Najczęściej nadawane imiona dla
dziewczynek to Hanna (42) i Maja (41) w wśród chłopców
-Szymon (34) i Antoni (33).
-1935 gorzowian zmarło w 2019 r. ( w tym 38 za granicą).
-483 pary zawarły związek małżeński w 2019 r. ( w tym 87 za
granicą, 54 małżeństwa z obcokrajowcem).
-6 gorzowian dożyło 100 urodzin w 2019 r.
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