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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

CZERWCOWE ROCZNICE
Gorzów Wlkp.
2.06.1997 r.

28.06.2020 I TURA WYBORÓW
PREZYDENCKICH

Paweł Szczeszek
nowy prezes Enea S.A.
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1.06.2020 Plany restrukturyzacji GK Enea.

2.06.2020 Wybory członków
Rady Nadzorczej Enea Serwis

Pierwsza tura wyborów (odbyła się 21 maja
2020 r.) w, której startowało 7 kandydatów nie
doprowadziła do wyłonienia członków Rady
Nadzorczej Enea Serwis. Do drugiej tury wyborów wystartowało trzech kandydatów z największą liczbą głosów z pierwszej tury.

Wyniki drugiej tury:
Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania -619 w wyborach wzięło
udział 454 Pracowników to jest 73,34 %.
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:
1.Berlik Krzysztof-166
2Jakubowski Jacek-268
3.Witucki Maciej-172
Członkami Rady zostali wybrani: Jakubowski Jacek i Witucki Maciej.
Związki zawodowe działające w GK Enea zaniepokojone pojawiającymi GRATULUJEMY.
się informacjami dotyczącymi planów restrukturyzacji GK Enea.
2.06.2020 Rocznica wizyty
wystosowały oficjalne pismo do Ministra Aktywów Państwowych (MAP)
Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp.
Jacka Sasina i Ministra Klimatu (MK) Michała Kurtyki
„Dociera do nas wiele niepokojących sygnałów na temat planów, jakie
Ministerstwa przez Panów reprezentowane żywią wobec GK Enea oraz
struktury ogólnie pojętej energetyki w Polsce. Przyjmujemy je z dużym
niepokojem. W związku z powagą zagadnienia oraz nawarstwianiem się
wątpliwości co do zamiarów Skarbu Państwa prosimy o udzielenie jasnej
informacji, czy planowane są zmiany w strukturze GK Enea, a jeśli tak
to na czym miałyby one polegać. Jednocześnie wnosimy o uwzględnienie
naszego jednoznacznego stanowiska wyrażonego w załączonym dokumencie”
Stanowisko związków zawodowych GK Enea oraz pełna treść pism
do MAP i MK dostępne na naszej stronie internetowejMenu-Aktualności.

2.06.2020 Pandemia-zasady bezpieczeństwa
podczas wykonywania pracy biurowej
w trybie stacjonarnym.

Sztab antykryzysowy Enei Operator przyjął dokument ,,Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy biurowej w trybie stacjonarnym”, który obowiązuje wszystkich pracowników biurowych po powrocie
do pracy w firmie.

23 lat temu miało miejsce największe wydarzenie w historii Gorzowa
Wlkp.-wizyta Papieża Polaka Świętego Jana Pawła II. Wizyta duszpasterska odbyła się w ramach VI pielgrzymki do Polski oraz 78 podróży
apostolskiej Jana Pawła II
Papież przybył do Gorzowa Wlkp. śmigłowcem asystowanym
przez pięć innych o 17.40 na lądowisko przy szpitalu wojewódzkim. Tu Głowę Kościoła Katolickiego przywitał ksiądz biskup
Adam Dyczkowski, ordynariusz diecezji gorzowskiej, niegdyś
student kardynała Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz najwyższe władze świeckie.

Papież podczas kilkugodzinnej wizyty
wziął udział w nabożeństwie, jakie
odbyło się na placu przy kościele
Pierwszych Męczenników Polski na
„Manhattanie” (szacuje się, że było tu
wtedy 400 tys. wiernych!-największe
zgromadzenie w historii miasta).Po
zakończeniu homilii Papież poświęcił
dziewięć dzwonów - po trzy z parafii
w Nowogrodzie Bobrzańskim, parafii
NMP Królowej Polski z Gorzowa i
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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uzgodnić procentowy przydział kwoty obligatoryjnej i kwoty uznaniowej
na przeszeregowania. Strona społeczna odrzuciła taki sposób, uzgodnień
podtrzymując wysokość parametrów przyrostu płac z ostatniego spotkania.
W trakcie dalszych negocjacji i rozważaniu przez strony różnych wariantów kwotowych i odbyciu trzech przerw technicznych udało się
stronom dojść do konsensusu negocjacyjnego. Uzgodniona podwyżka
płacy zasadniczej podzielona jest na dwa składniki: część obligatoryjną
200 zł. i uznaniową-20 zł.
Przeszeregowania nastąpią od m-ca czerwca (wypłata w lipcu). Do 19
czerwca 2020 r. zostanie wypłacona jednorazowa premia w wysokości
Przedtem jednak Jan Paweł 200 zł. będąca spłatą braku podwyżek za m-c maj. We wrześniu o ile
pozwoli na to sytuacja finansowa Spółki, strony ponownie będą negocjoII przyjechał do katedry
wać kolejną kwotę uznaniową. W tym temacie zostało spisane stosowne
na modlitwę przy grobie
swego przyjaciela, księdza porozumienie płacowe ( Pełna treść porozumienia do uzyskania w
siedzibach NSZZ Solidarność).
biskupa Wilhelma Pluty
W sprawach różnych zarząd poruszył kwestię kontynuacji pracy
(obaj dostali nominacje
biskupie tego samego dnia zdalnej w kontekście zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
(ZUZP).
4 lipca 1958 r.). Dwa lata
Zarząd argumentuje , że docierają do nich informację od Pracownipo wizycie Papieża w Goków , którzy byli by chętni prowadzić taki styl pracy stale lub rotacyjrzowie plac, na którym się
modlił nazwany został jego nie. Są też sygnały , że cześć Pracowników jak najszybciej chce powrotu do pracy stacjonarnej. Strona społeczna potwierdza takie sygnały bo
imieniem. A w miejscu pado niej również docierają. Związki nie są przeciwne takiemu rozwiązaniu z
pieskiego ołtarza stanął
tym ,że zapisy w ZUZP musiałyby gwarantować Pracownikom pełną
pomnik Głowy Kościoła
ochronę praw pracowniczych oraz przepisów BHP i polegać na pełnej
autorstwa krakowskiego
dobrowolności wyboru przez Pracownika sposobu wykonywania praprof. Czesława Dźwigaja.
28 marca 1998 r. Jan Paweł cy. Zarząd zasygnalizował , że w tym temacie zorganizuje spotkania z
Pracownikami chętnymi i niezdecydowanymi w celu wyjaśnienia wszystII r. został Honorowym
kich kwestii związanych z nowym systemem pracy. Wspólnie ze stroną
Obywatelem Gorzowa
społeczną i prawnikami zostaną przygotowane i uzgodnione stosowne
Wlkp. - pierwszym w
zapisy obejmujące ten rodzaj pracy w ZUZP.
powojennych dziejach
Strona społeczna również podniosła kwestię obecnych kosztów Pracownimiasta.
18 maja tego roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin JP II. Pisaliśmy o ków pracujących zdalnie na sprzęcie służbowym , ale korzystających
ze swoich prywatnych łączy internetowych , prywatnych telefonów
tym w majowym numerze naszego biuletynu- Pod Napięciem nr 215
komórkowych . Zarząd tej kwestii nie rozważał , ponadto sygnały od Pra3.06.2020 Porozumienie płacowe w Enea Centrum cowników o takich kosztach nie docierały do zarządu. Jeżeli są Pracownicy , którzy takie koszty ponieśli i ponoszą to powinni temat zgłosić
drogą służbową- sprawy te będą załatwiane indywidualnie.
Strona społeczna poruszyła kwestię braku odpowiedzi pisemnej na zgłoszone w lutym skargi Pracowników BOK-ów. Zarząd uważa , że na
poprzednich dwóch spotkania sprawy te były poruszone i wyjaśnione.
Ale skoro strona społeczna domaga się tych wyjaśnień na piśmie to je
otrzyma.
(Ciąg dalszy ze strony 2)

również gorzowskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poświęcił
też figury Matki Boskiej Fatimskiej dla parafii Pierwszych Męczenników
Polski z Gorzowa i parafii z Włynkowa oraz tablice pamiątkowe dla Centrum Pomocy Bliźniemu w Gorzowie i szkoły w Pławie, a także kamień
węgielny pod budowę kościoła dla parafii Św. Brata Alberta w Zielonej
Górze i sztandar "Solidarności" sulęcińskiego Ursusa. Program papieskiej pielgrzymki zakładał, że Jan Paweł II po nabożeństwie miał przejechać do Pałacu Biskupów Lubuskich przy ul. 30 Stycznia.

3.06.2020 Pożegnaliśmy
Wojciecha
Pikułę.

W Poznaniu po dwu i pół miesięcznej przerwie zarząd i strona społeczna ponownie przystąpiły do negocjacji płacowych w sprawie podwyżek
płac w Enea Centrum w 2020r. Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej i wideokonferencji.
Na wstępie zarząd przypomniał działania jakie zostały wdrożone po
ogłoszeniu pandemii koronawirusa by chronić Pracowników a jednocześnie umożliwić funkcjonowanie Sp. w możliwie jak największym
zakresie biznesowym. Obecnie powoli następuje odmrażanie wprowadzonych restrykcji . Zostały otwarte BOK-i -czywiście z zachowaniem wszystkich zaleceń sanepidu. Pracownicy BOK z własnej inicjatywy uczestniczyli w tworzeniu swoich bezpiecznych miejsc pracy. Cześć pracowników powoli powraca ze zdalnej pracy do swoich biur, które również muszą
spełniać zalecenia sanepidu, przede wszystkim należy zachować odległości
stanowisk pracy, co na ten moment ogranicza ilość mogących powrócić
do pracy stacjonarnej Pracowników. Zdalnie
pracuje jeszcze ok. 70% załogi , i nie można jeszcze określić kiedy będzie możliwość powrotu pozostałych pracowników z pracy zdalnej. Zarząd
przyznaje , że jest zadowolony z postawy i zaangażowania pracowników w tak nietypowych okolicznościach w jakich przyszło nam pracować. Nawet spadła znacznie absencja .
Po tak optymistycznym wstępie strony przystąpiły
do negocjacji wysokości przyrostu płac zasadniczych w Sp. w 2020r. Poprzednie dwa spotkania nie
przyniosły rozstrzygnięć , więc do trzech razy sztuka. Zarząd zaproponował by w pierwszej kolejności

30 maja 2020 r. Zmarł nagle w wieku 63 lat
nasz Kolega Wojciech Pikuła starszy
elektromonter automatyki i zabezpieczeń z
Centrali Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp.
Enea Operator.
Uroczystość pogrzebowa ŚP
Wojciecha odbyła się na
Cmentarzu Komunalnym w
Różankach. W Jego ostatniej
drodze uczestniczyła rodzina,
znajomi, koleżanki i koledzy
z pracy oraz związku do,
którego Wojtek Należał.
„Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim”
WOJTKU na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

(Ciąg dalszy na stronie 4)
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kapitału rezerwowego - poinformowała spółka w komunikacie.
Enea poinformowała, że rekomendacja zarządu jest konsekwencją
3.06.2020 Operator zaoszczędzi
"znacznych potrzeb inwestycyjnych", wynikających między innymi ze
w tym roku ok. 100-150 mln zł
strategii rozwoju grupy do 2030 r. z perspektywą 2035 r.
Spółka Enea Operator, przeznaczająca na inwestycje ponad 1 mld zł
Ostatni raz Enea wypłaciła dywidendę w 2017 r. Łącznie na ten cel
rocznie, zamierza w tym roku zaoszczędzić ok. 100-150 mln zł, ograni- trafiło wówczas 110,36 mln zł, a dywidenda na akcję wyniosła 0,25 zł.
czając m.in. niektóre zakupy i wydatki na szkolenia - poinformował
W 2019 r. zarząd również zarekomendował przeznaczenie zysku na finanprezes spółki Andrzej Kojro.
sowanie inwestycji i zysk w wysokości 727,1 mln zł trafił właśnie na ten
"Nasze wydatki inwestycyjne już dawno przekrocel. Enea podała, że zasadą jej polityki dywidendowej pozostaje realizowaczyły 1 mld zł w skali roku i rosną. Ale w 2020 roku nie w przyszłości wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i
(...) nieznacznie redukuje się plany inwestycyjne od możliwości finansowych.
kilku do 10 proc., żeby zachować płynność finanso- Jak podano, wniosek zarządu został pozytywnie zaopiniowany przez
wą" - wyjaśnił prezes podczas internetowej sesji
radę nadzorczą.
konferencji Economic Security Forum ECONSEC.
W ocenie prezesa, pandemia koronawirusa zasadni4.06.2020 Prezes Enea S.A. złożył rezygnację.
czo nie wpływa na plany rozwoju i inwestycji
Enei Operator, niemniej wiadomo już - mimo
niepewności co do wielkości popytu na energię w
drugim półroczu - że roczne zużycie energii będzie mniejsze od ubiegłorocznego, co powoduje także zmniejszenie
sprzedaży świadczonych przez spółkę usług dystrybucji energii.
Jak poinformował prezes, od marca do maja odnotowano spadki zużycia energii sięgające 10 proc., co było efektem zawieszenia produkcji
przez dużych odbiorców, m.in. fabrykę Volkswagena. Obecnie sytuacja
poprawia się, a sprzedaż stopniowo rośnie. Enea Operator wdrożyła jednak
program oszczędności.
"Ograniczamy wydatki, zbędne zakupy, robimy nawet oszczędności na
szkoleniach (...) i tak od złotówki do złotówki nasze oszczędności wyniosą
100-150 mln zł" - poinformował Kojro. Wzrosły natomiast wydatki na
profilaktykę zdrowotną - m.in. dzięki temu udało się nie dopuścić do
rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród pracowników firmy. Potwierdzono w niej jedynie dwa przypadki zachorowania - obie osoby już
wyzdrowiały.
Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że 4 czerwca 2020 roku Pan
Prezes Enei Operator podkreślił, że w trudnym okresie pandemii firma i
Mirosław Kowalik złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ENEA
jej pracownicy skupili się przede wszystkim na zapewnieniu ciągłości
S.A. oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 5 czerwca 2020
dostaw energii, kierując się "etyką służby" dla społeczeństwa.
Andrzej Kojro przyznał, że pandemia nie zmieniła zasadniczych świato- roku. Pan Mirosław Kowalik nie podał przyczyn rezygnacji.
Jednocześnie w tym samym dniu, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę
wych trendów w energetyce, zmierzających w kierunku zwiększenia
wielkości redukcji emisji CO2, odchodzenia od paliw kopalnych, rozw sprawie delegowania z dniem 6 czerwca 2020 roku, Członka Rady
woju odnawialnych źródeł energii. Wśród wyzwań dla Enei prezes wyNadzorczej Pana Pawła Szczeszka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ENEA S.A. do czasu powołania nowego Prezesa
mienił m.in. sprostanie dynamice rozwoju OZE, m.in. w zakresie przyłąZarządu Spółki, nie dłużej jednak niż na okres trzech miesięcy licząc od
czania kolejnych instalacji fotowoltaicznych.
dnia delegowania.
Pan Paweł Szczeszek został powołany do Rady
4.06.2020 Wyniki GK Enea za 2019 zgodne z
Nadzorczej Spółki w dniu 27 maja 2020 roku, o
szacunkami. Dywidendy nie będzie?
czym Spółka informowała raportem bieżącym nr
20/2020. Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji
i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej oraz wymagane
oświadczenia przekazane w związku z powołaniem
do Rady Nadzorczej Spółka przekazała w
załączniku.
(Ciąg dalszy ze strony 3)

Podziękowanie M.Kowalika za ponad 4 letnią
współpracę dostępne na naszej stronie internetowej.

4.06.2020 –31 rocznica częściowo wolnych wyborów.

Pod koniec maja Enea podała wstępne szacunki wyników. Ostateczne rezultaty okazały się z nimi zgodne. Zysk netto Enei przypisany jednostce
dominującej wyniósł w 2019 r. 423,2 mln zł wobec 686,7 mln zł zysku
rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 1,9 mld zł wobec 1 mld zł rok wcześniej, a
przychody ze sprzedaży netto wyniosły 15,8 mld zł wobec 12,7 mld zł
przed rokiem. EBITDA wyniosła 3,41 mld zł, co oznacza wzrost o 45,2
proc. rdr.
W samym czwartym kwartale Enea miała 468,3 mln zł straty netto j.d.
(102,6 mln zł zysku rok wcześniej), 854,7 mln zł EBITDA (wobec 375
mln zł rok wcześniej), 427,9 mln zł zysku z działalności operacyjnej
(116,8 mln zł zysku przed rokiem) oraz 4,1 mld zł przychodów ze
sprzedaży netto (3,3 mld zł rok wcześniej).
Enea w 2019 r. wytworzyła około 26 TWh energii elektrycznej, a wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 20,3 TWh.
Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego
w 2019 r. (bez rekompensat) wzrosły w stosunku do 2018 r. o 2,88 mld zł.
Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. w
kwocie 283,3 mln zł na finansowanie inwestycji, poprzez zwiększenie

4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory w
historii Polski po II wojnie światowej Przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
zagwarantowali rządzącej „koalicji”, obejmującej Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%)
miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%)
zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter
otwarty i w pełni demokratyczny. Do ubiegania się o nie dopuszczeni
zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne.
W wyborach wzięło udział ponad 62 proc. obywateli. 95 proc. z nich
opowiedziało się za rządami solidarnościowej opozycji. W ich wyniku
wybranych zostało 460 posłów na Sejm PRL oraz 100 senatorów do
nowo utworzonego Senatu PRL.
Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego(KO)
przy Przewodniczącym NSZZ Solidarność- Lechu Wałęsie.

Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone
dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie. Jednocześnie
obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym za najbardziej
prestiżową klęskę uznano przegraną
niemal wszystkich kandydatów z tzw.
listy krajowej, obejmującej większość
przywódców reżimu.
Takiego scenariusza nie przewidziały
„rozmowy- kupczenie” w Magdalence
i przy Okrągłym Stole. Można to było
wykorzystać i odciąć się od ustaleń z
komunistami. Niestety tak się nie stało.
W celu realizacji wcześniejszych rozmów i ustaleń zmieniono ordynację na
drugą turę wyborów (18.06.1989 r.), i
dzięki temu obóz starej władzy dostał
się do Sejmu.
Po tych wyborach Państwo odzyskało nazwę Rzeczpospolita Polska, a
orzeł koronę.

4.06.2020 -28 rocznica
obalenia rządu J. Olszewskiego

28 lat temu doszło do obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego.
Rządu, który dążył do rozliczenia systemu komunistycznego poprzez powszechną lustrację i odsunięcie postkomunistów od piastowania ważnych funkcji polityczno-społecznych. Z perspektywy czasu, postulat ten
okazał się niesłychanie trafny, wręcz fundamentalny.
Gabinet Jana Olszewskiego został powołany 23 grudnia 1991 roku,
przez pierwszy w III RP wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm I
kadencji. Prezesowi Rady Ministrów przyszło działać w zupełnie nowych
okolicznościach historycznych. Na mapach świata przestał istnieć twór o
nazwie ZSRR. To skłaniało rząd Olszewskiego do podjęcia działań mają-

cych na celu integrację z NATO i Wspólnotami Europejskimi. Rząd Jana
Olszewskiego rozpoczął proces dekomunizacji w Wojsku Polskim i
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zmienił także koncepcję prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Całkowite zahamowanie prywatyzacji spowodowało otwarty konflikt rządu z ugrupowaniami liberalnymi
w parlamencie.

22 maja 1992 premier Jan Olszewski sprzeciwił się podpisaniu klauzuli
polsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni i dobrosąsiedzkiej współpracy,
która przekazywała bazy, opuszczane przez wojska rosyjskie wycofujące
się z Polski, w ręce międzynarodowych spółek polsko-rosyjskich (był to
zapis wprowadzony do tej umowy na osobistą prośbę Lecha Wałęsy). Gdy
pomimo zdecydowanego sprzeciwu premiera odpowiednie porozumienie polsko-rosyjskie zostało przez MSZ podpisane, doszło do otwartego
konfliktu rządu z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Spraw
Zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim. By nie dopuścić do podpisania porozumienia, premier przekazał sprzeciw rządu wysyłając depeszę
szyfrową do Moskwy, na ręce Lecha Wałęsy. W rezultacie sporów o kompetencje w dziedzinie kontroli nad wojskiem, a także o zakres i sposób
oceny odpowiedzialności komunistów i agentów służb bezpieczeństwa
doszło o zaognienia konfliktu na linii premier- prezydent. 28 maja 1992
roku sejm upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych Antoniego Maciarewicza do podania informacji o współpracy z UB i SB osób pełniących
najważniejsze funkcje publiczne.
4 czerwca 1992, po dramatycznej nocnej debacie, sejm odwołał rząd
Olszewskiego. Nastąpiło to po tym, jak minister Macierewicz przesłał
najwyższym władzą państwowym i przewodniczącym klubów parlamentarnych dwie listy osób, o których informacje znajdowały się w archiwum
MSW. Na jednej z list znajdował się Lach Wałęsa (TW Bolek). Po
„nocnej zmianie” już 5 czerwca sejm powołał „kukiełkowy” rząd
Waldemara Pawlaka.

O kulisach odwołania rządu Olszewskiego i powołaniu rządu Pawlaka
mówi dokument „NOCNA ZMIANA”-polecamy:
https://www.youtube.com/watch?v=qpW22RN3IHY
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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dominującej 246 mln zł. EBITDA grupy wyniosła przed rokiem 799 mln
zł, a przychody ze sprzedaży netto 4 mld zł.
8.06.2020 Pandemia
Wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł w segmencie
nie wpłynęła negatywnie na GK Enea
wydobycia 129 mln zł (219,4 mln zł rok wcześniej). EBITDA w wytwa„Sytuacja epidemiczna dotychczas nie wpłynęła negatywnie na Eneę, a
rzaniu wyniosła 472 mln zł (399,8 mln zł rok wcześniej), w dystrybucji
wyniki całego 2020 r. powinny również być pozytywne. Staramy się pro307 mln zł (248,8 mln zł rok wcześniej), a w obrocie 8 mln zł (-10,8 mln
jekcji nie ujawniać. Sytuacja [związana z pandemią] w zasadzie nie ma
zł rok wcześniej).
negatywnego wpływu na naszą grupę, być może będzie wpływ pozytywny Grupa opublikowała także wybrane dane operacyjne. Produkcja węgla
w drugiej części roku" - powiedział podczas telekonferencji wiceprezes
netto wyniosła w pierwszym kwartale 2,1 mln ton wobec 2,5 mln ton
ds. finansowych Jarosław Ołowski (na zdjęciu poniżej)
przed rokiem.
Dodał, że informacje na temat tego roku
Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 5,4 TWh,
Spółka przekaże na konferencji
sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 5 TWh, a
dotyczącej wyników za I kwartału 2020 sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detaliczr. (18.06.2020 r.)
nym 5,6 TWh.
"Dziękuję pracownikom za wkład w
wyniki 2019 r. i mam nadzieję, że ten
Publikacja raportu Enei za pierwszy kwartał 2020 r. zaplanowana jest
rok, który będzie dla nas prawdopodobna 18 czerwca 2020 r.
nie nie aż tak rekordowy, również zakoń- 19.06.2020 Enea poinformowała, że wyniki są zgodne z wcześnieszymi
czymy dodatnimi wynikami" - powiedział szacunkami.
także wiceprezes.
W sprawozdaniu zarządu za 2019 r. Enea
15.06.2020 Porozumienie płacowe w Enea Pomiary.
wskazała, że na dzień jego sporządzenia
rozwój sytuacji jest trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności
operacyjnej i finansowej.
"Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa może bowiem powodować spadek
aktywności gospodarczej (obecnie liczne ograniczenia działalności dotyczą hoteli, restauracji, kawiarni, galerii handlowych), spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji spadek jej produkcji, co
może negatywnie wpłynąć na przychody ze sprzedaży grupy. Niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną może powodować ograniczenie produkcji węgla kamiennego i przychodów ze sprzedaży w segmencie Wydobycia. W obszarze dystrybucji, na obecnym etapie realizowana jest podstawowa działalność, a procesy krytyczne są zabezpieczone ciągłością
działania. Możliwe jest pogorszenie wskaźnika rotacji należności, w
związku z trudną sytuacją gospodarczą i ograniczeniem zdolności płatniczych odbiorców energii elektrycznej" - czytamy w raporcie.
Wahania na globalnych rynkach spowodowały w ostatnim czasie także
istotne zmiany cen energii elektrycznej, praw do emisji CO2 surowców, a
także istotne wahania na rynkach kapitałowych, które w przypadku zmiany
w trwałe tendencje mogą spowodować zmiany w założeniach stosowanych w testach na utratę wartości majątku grupy, wskazano także.
Zgodnie z ustaleniami z ostatnich negocjacji (7 maj 2020 r.) strony dialo"W związku z opisanymi powyżej zdarzeniami po dniu bilansowym zarząd gu społecznego w Enea Pomiary spotkały się na kolejnych negocjaENEA S.A. przeanalizował podstawowe założenia dotyczące szacunków w cjach płacowych. Strona związkowa uczestniczyła w nich na zasadzie
sprawozdaniu finansowym. Na dzień sporządzenia sprawozdania finanwideokonferencji. Była to już piąta tura negocjacji. Zarząd na wstępnie
sowego zarząd Enea SA podtrzymuje ich zasadność w długim terminie. W przedstawił aktualną sytuację Spółki. Następnie przechodząc płynnie do
związku z niepewnością wywołaną pandemia wirusa SARS CoV 2 zarząd negocjacji płacowych przedstawił swoją propozycję podwyżek. KilkukrotEnea S.A. na bieżąco analizuje jej wpływ na kluczowe założenia i oszaco- ne przerwy oraz postąpienia stron doprowadziły do konsensusu- zawarcia
wania mogące mieć wpływ na sytuację Grupy Enea" - czytamy dalej.
porozumienia regulującego zasady polityki płacowej w 2020 r. w Enea
W związku z reorganizacją pracy i zwiększonymi zabezpieczeniami spoPomiary. Uzgodniono podwyżkę płac zasadniczych od lipca 2020 r.
wodowanymi stanem epidemicznym mogą nastąpić przesunięcia plano- Kwota podwyżki podzielona została na część obligatoryjną -210 zł. i
wanych remontów i modernizacji jednostek wytwórczych, m.in. do
uznaniową-10 zł. Najpóźniej do końca czerwca 2020 r. zostanie wypłakonkluzji BAT. Znaczna zmienność cen produktów na giełdach towarocona jednorazowa premia będąca spłatą braku podwyżek w drugim
wych powoduje konieczność zaangażowania dodatkowych środków na
kwartale 2020 r. (750 zł.) We wrześniu strony ponownie zasiądą do
zabezpieczenie zawartych transakcji, zaznaczono również.
stołu i rozważą możliwość dalszych podwyżek (uzależnione to będzie od
sytuacji finansowej Spółki). Na wrześniowe spotkanie strona pracodaw9.06.2020 Enea podała wstępne dane finansowe
cy przedstawi analizy dotyczące płac wszystkich Pracowników Spółki
Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ
za I kwartał 2020
Solidarność.
(Ciąg dalszy ze strony 5)

16.06.2020 Śmiertelny wypadek
w Elektrowni Kozienice.

12 czerwca 2020 r. na terenie kozienickiej Elektrowni doszło do śmiertelnego wypadku. Policja i prokuratura już zajmują się sprawą. Na razie
wiadomo tylko, że w Elektrowni zginął jeden z jej pracowników. Fakt
ten potwierdziła kozienicka policja oraz rzecznik prasowy Enei.
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, do wypadku doszło w piątek
przed południem. Pracownik Enei Wytwarzanie spadł z dużej wysokości w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

18.06.2020 Postępowanie kwalifikacyjne
na stanowisko prezesa Enea S.A.
Grupa Enea szacuje, że odnotowała w pierwszym kwartale 2020 roku
4.592 mln zł przychodów i 913 mln zł EBITDA. Według wstępnych danych, zysk netto grupy wyniósł w tym czasie 459 mln zł, a zysk netto
netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 445 mln zł
- podała spółka w komunikacie.
Dla porównania, w pierwszym kwartale 2019 r. zysk netto Enei wyniósł
279,8 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki

Rada nadzorcza Enei ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych w komunikacie.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 czerwca o godz. 14. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 25 czerwca o godzinie 11. Rozmowy kwalifikacyjne mają odbyć się w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2020 r.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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(Ciąg dalszy ze strony 6)

nam informację ,że odznaczenia odnalazły się, ich wręczenie nastąpi 29
czerwca 2020 r.
4. Konsolidacja branży. Zarząd nie ma wpływu na działania właściciela.
Decyzje w tej sprawie zapadają na szczeblu ministerialnym.
5. Przejęcie Enea Logistyki. Przyjęty na początku roku harmonogram
związany z przejęciem przez Operatora Logistyki nie jest realizowanydecyzje w tej sprawie zapadają w Enea S.A.

20.06.2020 Plany inwestycyjne
w GK Enea na 2020 r.

Enea Operator zamierza zainwestować w 2020 roku około 1,2 mld zł, z
czego ponad 90 proc. to nakłady na budowę i modernizację infrastruktury
sieciowej - poinformował p.o. prezesa Enei Paweł Szczeszek
( na zdjęciu poniżej) podczas telekonferencji prasowej.
Obecnie pełniącym obowiązki prezesa zarządu Enei jest Paweł Szczeszek. 5 czerwca, po złożeniu rezygnacji z funkcji prezesa oraz z członkostwa w zarządzie przez Mirosława Kowalika, rada nadzorcza spółki delegowała Szczeszka, członka RN, do czasowego wykonywania czynności
prezesa na okres do trzech miesięcy.

19.06.2020 Wideokonferencja w Operatorze.

"Enea Operator w 2019 roku wydała ponad 1 mld
zł na inwestycje. W 2020 roku zamierzamy utrzymać ten ambitny plan i wydać około 1,2 mld zł.
Ponad 90 proc. tej kwoty to nakłady na budowę i
modernizację infrastruktury sieciowej" - powiedział Szczeszek.
W pierwszym kwartale 2020 roku grupa Enea
przeznaczyła na inwestycje łącznie 564 mln zł, czyli tyle samo co rok
wcześniej. Z tej kwoty 116 mln zł trafiło do segmentu wytwarzania, 173
mln zł do dystrybucji, 266 mln zł wydobycie, a 9 mln to inwestycje pozostałe.

22.06.2020 Porozumienie płacowe w Enea Serwis

Na kolejnej wideokonferencji spotkały się strony dialogu społecznego w
Operatorze.
Tematy poruszane na spotkaniu:
1.Sytuacja w Operatorze. Poszczególni członkowie zarządu przedstawili
nam aktualną sytuację Spółki, w tym również podjęte działania oszczędnościowe. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy liderem wśród Operatorów w
kraju. Kolejny raz na nasze ręce złożono podziękowania dla całej załogi
za zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków w czasie pandemii. W czerwcu i we wrześniu uruchomiony zostanie 1 % fundusz nagród wynikający z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Sugerowane są nagrody dla Pracowników będących na pierwszej linii
frontu walki z koranawirusem. Stan alertu –zagrożenia w związku z
pandemią dalej jest utrzymywany- dokonywane są dalej zakupy środków
ochrony.
2.Sprawy Pracownicze. Dyr. Katarzyna Jarzębińska przedstawiła następujące tematy:-szkolenia, - urlopy,-powrót do pracy stacjonarnej, pandemia -Pracownicy objęci kwarantanną. Przedstawiła też nowe wartości ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej w 2020 r.

W Enea Serwis po ponad miesięcznej przerwie kontynuowano negocjacje, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Enea
Serwis w 2020 r. Negocjacje odbyły się w formie mieszanej (stacjonarnie i
wideokonferencja). Spotkanie rozpoczął prezes Ireneusz Rogowski, który
po przywitaniu uczestników negocjacji przedstawił aktualną sytuację Spółki. Następnie kolejny raz przestawił dwa tematy:- zwiększenia limitu nadgodzin oraz uzgodnienia Regulaminu Zarządzania Przez Cele (ZPC).
Strona społeczna przypomniała wcześniejsze uzgodnienia w tych tematach.
Najpierw porozumienie płacowe- później zgoda na zwiększenie limitu
nadgodzin. ZPC -najpierw zapewnienie zgodności zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) i proponowanego Regulaminu
ZPC. Jeżeli pracodawca będzie respektował zapisy wynikające z
ZUZP, nie trzeba wymyślać regulaminu.
Następnie przystąpiono do negocjacji płacowych. Strona pracodawcy
złożyła propozycję podwyższenia płac zasadniczych od lipca 2020 r. Kolejne propozycje i przerwy doprowadziły po długich negocjacjach (prawie 4
godzinnych) do zawarcia porozumienia płacowego.
Uzgodniono obligatoryjną podwyżkę płac zasadniczych od czerwca o
200 zł. i wypłatę jednorazowej premii w wysokości 250 zł. w czerwcu
2020 r. ( najpóźniej 10 lipca 2020 r.) Rozmowy płacowe będą kontynuowane we wrześniu 2020 r.
Treść zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach
NSZZ Solidarność.

Podczas spotkania strona związkowa podniesła jeszcze temat kart magneTematy zgłoszone przez stronę społeczną:
tycznych na posiłki regeneracyjne. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że no3-Odznaczenia Państwowe z 2017 r. Na wniosek zarządu EO z okazji 10- wa umowa została już zawarta. Nowe karty są aktualnie drukowanelecia Operatora Prezydent RP Andrzej Duda 8 listopada 2017 r. przyzaległe doładowania znajdą się na nowych kartach.
znał kilkunastu osobom Odznaczenia Państwowe. Do dnia dzisiejszego
tym osobom ich nie wręczono. Temat zgłoszony na spotkaniu stron dia(Ciąg dalszy na stronie 8)
logu 4 listopada 2019 r. Czy coś wiadomo w tym temacie? Przekazano
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czanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To tylko ważniejsze z nich.
Solidarność w ciągu minionych pięciu lat zwracała się do Prezydenta
23.06.2020 Człowiek Roku 2019 Tygodnika
Dudy także przy wielu negocjacjach z rządem. Ostatnio były to negoSolidarność- Prezydent RP Andrzej Duda
cjacje przy projektach ustaw o czterech tarczach antykryzysowych.
Jego pomoc zwykle była skuteczna.
W Zakopanem odbyła się gala "Człowiek Roku 2019 Tygodnika Soli- Druga umowa programowa kontynuacją pierwszej
darność". Statuetkę otrzymał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Nie wszystkie kwestie zawarte w umowie programowej udało się rozAndrzej Duda.
wiązać, nie wszystkie zadania zrealizować. Trzeba pamiętać, że prezyPrzy końcu pierwszej kadencji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
dent w polskim systemie ustrojowym ma bardzo ograniczone uprawnienia
Andrzejowi Dudzie
w zakresie sprawowania władzy. Są jeszcze w Polsce powody, dla których Polacy muszą za pracą emigrować za granicę. W umowie z 2015 r.
„Tygodnik Solidarbyły także wpisane emerytury stażowe. Niestety, Zjednoczonej Prawicy
ność” przyznał tytuł
zabrakło woli politycznej. Dlatego w nowej umowie programowej ten
„Człowieka Roku”. Po postulat ponownie został wpisany. Pojawiły się nowe poważne problemy
prostu – to jest nasz
– zwłaszcza problem górnictwa węgla kamiennego. Utrata pracy w koPrezydent, pracowni- palniach, które mają być likwidowane pod presją polityki klimatycznej
cy zawsze mogli na
Unii Europejskiej, to setki tysięcy bezrobotnych górników i innych praniego liczyć. Okazało
cowników na Śląsku.
się, że jest jedynym
Dokument podpisany 5 maja 2020 r. jest kontynuacją umowy programogwarantem rozwiązań wej z 2015 roku. Andrzej Duda deklaruje, że jeśli wygra wybory, w
propracowniczych. W swojej drugiej kadencji będzie kontynuował politykę rozwoju służącą
sytuacjach trudnych,
społeczeństwu. W tym będzie stać na straży ochronnej funkcji prawa
kontrowersyjnych, gdy pracy i wspierania działań na rzecz układów zbiorowych pracy. Będzie
pojawiały się projekty realizował swój program przedstawiony w kampanii wyborczej
dla Solidarności nie
„Obronimy Polskę plus”. Gwarantujący utrzymanie programów spodo przyjęcia, prezyłecznych i sprawiedliwy rozwój państwa. Program opierający się na
dent Duda był otwarty
na nasze racje, mieliśmy w nim oparcie.
(Ciąg dalszy ze strony 7)

Co zostało zrealizowane
W umowie programowej z 2015 r. jednym z fundamentalnych zapisów
był powrót do niższego, biologicznie uzasadnionego wieku emerytalnego. W 2011 roku Donald Tusk zobowiązał się, że wiek emerytalny nie
zostanie przedłużony. Kilka miesięcy po wyborach, we współpracy z
ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, doprowadził do
podwyższenia wieku emerytalnego. Obecnie kandydujący na prezydenta
polityk PSL Władysław Kosiniak-Kamysz głosi, że nie podniósłby wieku emerytalnego. Argumentacja Związku była merytoryczna, zebrano 3,5
miliona podpisów, ale w Sejmie premier Tusk nazwał Solidarność
„pętakami”.
Jak wiadomo, zapis z umowy programowej o obniżeniu wieku emerytalnego został zrealizowany w minionej kadencji ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz obniżeniu wymiaru wieku emerytalnego.
Prezydent osobiście przygotowywał ten projekt. Do weteranów pracy
takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc pracy, soliadresowane były nowe rozwiązania: godziwa waloryzacja, 13. emery- darność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog.
tura, lista bezpłatnych leków dla emerytów powyżej 75. roku życia
(zarządzenia ministra zdrowia).
W ponad 20 letniej historii Tygodnika Solidarność tytuł Człowieka
Roku otrzymały 22 osoby. W gronie laureatów znalazły się zacne osoby
ze świata polityki, duchowieństwa, a także mama naszego drogiego patrona ks. Jerzego Popiełuszko, a także Prezydent śp. Lech Kaczyński.

24.06.2020 Aktywiści Greenpeace protestowali na
placu budowy elektrowni Ostrołęka

Wbrew liberalnym politykom i ich katastroficznym prognozom zrealizowany został program 500 plus, który okazał się sukcesem pod każdym
względem. Z jednej strony ludzie otrzymują zastrzyk pieniędzy niezbędnych dla potrzeb dzieci, co umocniło rodziny. Z drugiej strony te pieniądze ożywiły polski rynek, silnie zwiększając popyt. Bez zadłużenia, bez
kredytowych obciążeń pobudziły gospodarkę, czyniąc ją zarazem bliższą społecznej gospodarce rynkowej. Deklarowanej w konstytucji.
Zgodnie z umową programową ustawowo obowiązuje w kraju wzrost
płacy minimalnej – dziś to 2600 złotych. To zmieniło sytuację przeciętnego polskiego pracownika i jego rodziny. Po dobnie jak ustawa o znaczącym ograniczeniu handlu w niedziele i święta.
Bardzo ważna okazała się ustawa o Radzie Dialogu Społecznego z 26
lipca 2015 r., choć nie wszystkie jej zapisy gwarantują właściwą realizację art. 20 konstytucji.
Ważne, zrealizowane, choć nie przewidziane w umowie
Zmiany zrealizowane, a nie przewidziane w pierwszej umowie mają bardzo duże znaczenie dla pracowników. Ograniczenie handlu w niedzielę, W nocy z 22 na 23 czerwca 2020 r. na dwie wieże nowo budowanej
likwidacja syndromu pierwszej dniówki, lepsze uprawnienia w sądzie ostrołęckiej elektrowni wspięła się grupa aktywistek i aktywistów Grepracy, wyłączenie z płacy minimalnej dodatku nocnego i stażowego,
enpeace. Ponad stumetrowe, betonowe słupy miały być idealnym
wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych,
(Ciąg dalszy na stronie 9)
podwyżki dla pracowników sfery finansów publicznych, szybsze nali-
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miejscem do zawieszenia napisu: “Węgiel, gaz, kryzys klimatyczny”,
który jest wyrazem sprzeciwu wobec budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Aktywiści protestowali przeciwko budowie
elektrowni wykorzystującej paliwa kopalne - zarówno
Aktywistki i aktywiści Greenpeace zapowiadali, że na szczycie wieży będącej częścią nieukończonej budowy elektrowni Ostrołęka C zostaną tyle
czasu ile zajmie im umieszczenie przekazu skierowanego do rządu.
Wieczorem 23 czerwca aktywiści opuścili betonową wieżę znajdującą
się na placu budowy elektrowni Ostrołęka C.

wicę Robert Biedroń zdobył 2,22 procent głosów (432 129).
Pozostali kandydaci uzyskali wyniki poniżej jednego procenta poparcia: Stanisław Żółtek 0,23 proc. (45 419 głosów), Marek Jakubiak 0,17
proc. (33 652 głosów), Paweł Tanajno 0,14 proc. (27 909 głosów), Waldemar Witkowski 0,14 proc. (27 290 głosów) i Mirosław Piotrowski 0,11 procent (21 065 głosów).
Ponieważ żaden z 11 kandydatów nie zdobył ponad połowy ważnie oddanych głosów, do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich 2020 konieczna
jest II tura głosowania: w tej wyborczej dogrywce Andrzej Duda i
Rafał Trzaskowski zmierzą się w niedzielę 12 lipca 2020 r.
Andrzej Duda wygrał w 13 województwach, a Rafał Trzaskowski w
trzech.

Andrzej Duda wygrał w województwach: warmińsko-mazurskie (40,10
proc.); podlaskie (50,59 proc.); wielkopolskie (37,85 proc.); kujawskopomorskie (39,54 proc.); mazowieckie (40,71 proc.); lubelskie (56,67
28.06.2020 Wybory Prezydenta RP
Zaplanowane na 10 maja 2020 r. Wybo- proc.). dolnośląskie (38,21 proc.); łódzkie (46,63 proc.); świętokrzyskie
ry Prezydenckie przez pandemię i dzia- (56,02 proc.); opolskie (40,46 proc.); śląskie (41,22 proc.); małopolskie
(51,11 proc.); podkarpackie (60,69 proc.).
łania totalnej opozycji nie odbyły się.
Rafał Trzaskowski uzyskał najwyższy wynik w trzech województwach:
(urny i koperty śmierci).
zachodniopomorskim (37,91 proc.); pomorskim (38,58 proc.) i lubuskim
(36,94 proc.).
Mimo, że pandemia nadal trwa 28
czerwca 2020 r. (nowy termin wyborów) Lubuskie jest jednym z trzech województw, w których urzędujący
poszliśmy do urn i wybieraliśmy Prezy- Prezydent został pokonany, choć na 12 lubuskich powiatów w 8 wygrał.
denta RP.
W lubuskim w wyborach prezydenckich zagłosowało 473,5 tys. LubuJak podała Państwowa Komisja Wyborcza pierwszej turze wyborów uczestniczy- szan- 61,4 proc. Największa była w Zielonej Górze (70,05 proc.), zaś
najmniejsza w powiecie strzelecko-drezdeneckim (56,43 proc.).
ło 64,51 procent uprawnionych do głosowania Polaków! 99,7 proc.
głosów było ważnych. Oznacza to, że byliśmy o krok od pobicia rekor- Wybory prezydenckie w woj. lubuskim - wyniki PKW
du I tury wyborów prezydenckich, który padł w 1995 roku: zagłosowa- Rafał Trzaskowski - 36,9 proc. - 174 894 głosy
ło wówczas 64,7 procent uprawnionych do udziału w wyborach. Zdecydo- Andrzej Duda - 34,2 proc. - 161 894 głosy
wanie poprawiliśmy natomiast wynik sprzed 5 lat: w pierwszej rundzie Szymon Hołownia - 17,9 proc. - 84 590 głosów
prezydenckiego głosowania wzięło wówczas udział 48,96 procent wybor- Krzysztof Bosak - 6,1 proc. - 28 743 głosy
ców.
Najwyższą frekwencję odnotowano na Mazowszu, najniższą na Opolszczyźnie. W Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu
frekwencja przekroczyła 70 proc.

Robert Biedroń - 2,2 proc. - 10 413 głosów
Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 proc. - 9 583 głosy
Stanisław Żółtek - 0,2 proc. - 913 głosów
Paweł Tanajno - 0,2 proc. - 756 głosów
Marek Jakubiak - 0,1 proc. - 686 głosów
Waldemar Witkowski - 0,1 proc. - 572 głosy
Mirosław Piotrowski - 0,1 proc. - 405 głosów
I turę wyborów wygrał urzędujący Prezydent Andrzej Duda, który
uzyskał poparcie 43,5 procent Polaków
Jak wynika z ostatecznych danych, opublikowanych przez Państwową
Komisję Wyborczą, na Andrzeja Dudę, urzędującego prezydenta RP,
zagłosowało w pierwszej turze wyborów 8 450 513 Polaków, czyli 43,5
procent wszystkich głosujących.
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej, uzyskał 30,46 procent głosów, czyli głos na niego oddało 5 917
340 wyborców.
Na najniższym stopniu podium stanął kandydat niezależny Szymon Hołownia, którego poparło 13,87 procent głosujących (2 693 397).
Na kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka zagłosowało 6,78 procent
wyborców (1 317 380) , szefa PSL Władysława KosiniakaKamysza poparło 2,36 procent Polaków (459 365), a reprezentujący Le-

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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29.06.2020 Pracownicy Operatora
odebrali odznaczenia państwowe

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Pracownicy Enea
Operatora odebrali odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Brązowymi Krzyżami Zasługi „Za zasługi w
działalności społecznej i związkowej oraz za wkład w rozwój energetyki” (6 Pracowników ) , oraz Złotymi i Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę ( 10 Pracowników). Odznaczenia państwowe w imieniu
Prezydenta RP wręczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.
Oprócz odznaczonych w okolicznościowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zarządów: -Enea S.A. wiceprezes Zbigniew Piętka i Enea
Operatora: -prezes Andrzej Kojro oraz wiceprezesi Michał Cebula i
Marek Szymankiewicz. Odznaczenia zostały przyznane z okazji 10-lecia
Operatora.

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazło się 3 przedstawiciele Naszego Oddziału: -Krzysztof Gonerski, -Przemysław
Kononiuk i Krzysztof Mazurkiewicz.

Następnie przegłosowano przygotowany program zebrania i przystąpiono
do jego realizacji:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego zebrania ZRG (2 kwietnia
2020 r.).
2.Obchody 40-lecia związku. Większość planowanych imprez z powodu
pandemii została odwołana. Jeżeli sytuacja pozwoli to pod koniec sierpnia
i we wrześniu podejmiemy próby uczczenia 40 rocznicy powstania NSZZ
Solidarność.
3.”Feniks 2019” .Na wniosek Prezydium ZRG podjęto uchwałę o wyróżnieniu tym tytułem za działalność w 2019 r. Andrzeja Kaczmarka i Jarosława Sałermana.
4. Wybory Prezydenckie. Podsumowano wyniki I tury wyborów w Kraju
i Lubuskim. Po długiej dyskusji ustalono działania jakie należy podjąć w
celu poprawy wyników w II turze popieranego przez związek Kandydata.
5. Rozliczenie budżet ZRG za 2019 i plan na 2020 r. W. Rusakiewicz
przedstawił rozliczenie budżetu za 2019 r. oraz propozycję budżetu na
2020 r. Stosownymi uchwałami przyjęto oba dokumenty.
6.Sytuacja w zakładach pracy regionu w czasie pandemii . Członkowie
ZRG przestawili aktualną sytuację w swoich zakładach pracy w większości
związaną z pandemią i zamrożeniem gospodarki. W wielu z nich w
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podjęto działania oszczędnościowe (ratowanie miejsc pracy). Niestety cześć pracodawców próbuje
wykorzystać tą sytuację mimo, że nie ma do tego podstaw.
7. Pandemia -pomoc Solidarności. Podsumowano akcję pomocową dla
osób i instytucji najbardziej narażonych na zarażenie się koronawirusem.
8.Spotkanie z Przewodniczącym Komisji Krajowej Piotrem Dudą.
W.Rusakiewicz zrelacjonował spotkanie jakie odbyło 2 marca 2020 r.
Niestety większość ustaleń zweryfikowała pandemia.
9. Nowa organizacja związkowa. W Międzyrzeczu w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej powstała Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność.
10. Szczególna ochrona prawna. Podjęto uchwałę o objęciu ochroną
prawną Działacza Oświatowej Solidarności.
11. Sprawy różne- wolne wnioski: -Biały Krzyż Solidarności-podjęto
działania mające na celu renowację Krzyża w Parafii przy ul Żeromskiego
w Gorzowie Wlkp.-Termin następnego spotkania ZRG-wstępnie ustalono posiedzenie na 4 sierpnia 2020 r.

30.06.2020 Paweł Szczeszek
nowym prezesem Enea S.A.
WSZYSTKIM ODZNACZONYM GRATULUJEMY.

30.06.2020 Obradował
Zarząd Regionu Gorzów NSZZ Solidarność
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. po ponad czteromiesięcznej
przerwie (pandemia koronawirusa) spotkali się członkowie Zarządu
Regionu Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG).
Na wstępnie Szef Regionu Waldemar Rusakiewicz serdecznie przywitał
przybyłych Członków ZRG (chyba się za nami stęsknił :) .

Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwałę ws.
powołania Pawła Szczeszka na stanowisko
prezesa Enei.

Nowy prezes został powołany na wspólną kadencję,
rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w
życie z chwilą jej podjęcia. Paweł Szczeszek w skład
Rady Nadzorczej Enei S.A. został powołany 27 maja 2020 r. i zasiadał w niej do
wygaśnięcia jego mandatu z chwilą powołania na stanowisko prezesa Enei. Od
6 do 30 czerwca 2020 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności
prezesa Enei.
Oprócz Pawła Szczeszka zarząd Enei tworzą: Piotr Adamczak - wiceprezes zarządu ds. handlowych, Jarosław Ołowski - wiceprezes zarządu ds. finansowych oraz
Zbigniew Piętka - wiceprezes zarządu ds. korporacyjnych.
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Powojenny Gorzów Wlkp.

2.06.1997 Jan Paweł II w Gorzowskiej Katedrze.

-7,16 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.07.2020 r. godz. 9. 54
-459 mln. zł. -zysk netto GK Enea za I kwartał 2020 r.

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2019 r. zysk netto
Enei wyniósł 279,8 mln zł.
-5,7 % stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. Liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 2020 r.
964,8 tys. W porównaniu do marca 2020 wzrosło o 0,3 procent.
(55,4 tys. osób).
-200 327,10 zł. tyle wypłacono odprawy emerytalnej byłej
prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Gersdorf . Jej emerytura
wynosi blisko 20 tys. zł. (75 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia).
"Zwykły Polak, przechodząc na emeryturę, dostaje z ZUS co najwyżej
40-50 % ostatniej pensji, a średnia emerytura wynosi 2,4 tys. zł.

-114 lat liczy sobie najstarsza Polka. Tekla Juniewicz z Gliwic 10
czerwca 2020 r. obchodziła urodziny. Jest ósmą najstarszą osobą na
świecie
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