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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

PAŹDZIERNIKOWE ROCZNICE

40-LECIE POWSTAWIA NSZZ SOLIDAROŚĆ W REGIONIE GORZOWSKIM

COVID 19
Na świecie:
Potwierdzone
przypadki:

44 663 285

Zgony:
1 177 486
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?
1-2.10.2020 Wyjazdowe posiedzenie
ZRG -40 lecie związku.

W Lubniewicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu
Gorzów NSZZ Solidarność (ZRG). Spotkanie miało okolicznościowy
charakter związany z 40- leciem powstania zawiązku. Gośćmi spotkania
byli: długoletni przewodniczący gorzowskiej Solidarności Bronisław
Żurawiecki, lubuska kurator oświaty Ewa Rawa, okręgowy inspektor
pracy Jerzy Łaboński oraz pełnomocnik wojewody lubuskiego ds.
rozwoju i inwestycji Jarosław Porwich.
Wszyscy obecni na zebraniu przewodniczący ZRG -Bronisław
Żurawiecki, Jarosław Porwich i Waldemar Rusakiewicz otrzymali
okolicznościowe medale i kotyliony od NSZZ Solidarność
Enea Gorzów Wlkp.

1-3.10.2020 Kolejne
rekordy zakażeń
Covid 19

1 października 2020r. padł
rekord wykrytych zachorowań na
koronawirusa: -zakażonych:
93 481 (+1 967) zmarło: 2
543 (+30) ,uznane za zdrowe: 70 401 (+706)
Podczas posiedzenia podsumowano przedsięwzięcia organizowane w
Kolejny rekord! 2 paździerramach uroczystości rocznicowych, a także omówiono złożoną sytuanika 2020 r. zakażonych: 95
cję w zakładach pracy w okresie pandemii oraz najważniejsze
773 (+2 292) zmarło: 2 570
wydarzenia jakie miały miejsce od ostatniego zebrania ZRG.
(+27),uznane za zdrowe: 71
353 (+952)
Wyjazdowe posieSytuacja epidemiczna nie
dzenie było też
wygląda dobrze i nie zanosi się na to, by było lepiej. Niektóre kraje
okazją do wręcze- wprowadziły kwarantanne dla osób przyjeżdżających z Polski. Podrónia „Feniksów za żując do Grecji od najbliższej soboty Polacy muszą okazać negatywny
2019 r.”- wyróż- test na SARS-CoV-2. Osoby przybywające z Polski do Anglii, Szkocji i
nienia corocznie
Irlandii Północnej będą musiały poddać się przymusowej 14-dniowej
przyznawanego
kwarantannie.
za szczególne
3 października 2020 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2367
zasługi na rzecz
nowych przypadkach koronawirusa – to największy dobowy wzrost
rozwoju Związku zakażeń od początku epidemii. Tego dnia z powodu COVID-19 zmarły
przez Zarząd
kolejne 34 osoby, 32 miało choroby współistniejące.
Regionu
Najmłodsza ofiara miała 36 lat.
Gorzowskiego
NSZZ
3.10.2020 r. Pielgrzymka Operatora do Markowic
„Solidarność”.
Otrzymali je: były
przewodniczący
gorzowskiej Solidarności Bronisław Żurawiecki, szef nauczycielskich
struktur związkowych w Międzyrzeczu Andrzej Kaczmarek oraz
przewodniczący NSZZ „Solidarność” w drezdeneckiej firmie Victaulic Polska Sp. z o.o. Jarosław Sauermann.

Już od czterech lat Pracownicy Operatora pielgrzymują do Sanktuariów
Maryjnych, które znajdują się na jego terytorium działania.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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W tym roku organizatorem Pielgrzymki był Oddział Dystrybucji
Bydgoszcz, który zaprosił wszystkich byłych i obecnych Pracowników do
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w
Markowicach.
Z zaproszenia skorzystała liczna grupa Energetyków, Prezesów, Dyrektorów Enea Operator, Prezesów siostrzanych Spółek, Pani Poseł Ewa
Kozanecka oraz Przewodniczący wszystkich Oddziałów NSZZ Solidarność wraz z Pocztami Sztandarowymi. Pielgrzymi przybyli w reżimie
sanitarnym, zachowując wszystkie obostrzenia.
Pielgrzymka rozpoczęła się modlitwą różańcową wraz z nabożeństwem
Markowickim (przypisanym do Tej bazyliki) i sprawowanym tylko w
pierwsze soboty miesiąca. Mszy Świętej przewodniczył J.E Ks. Biskup
Krzysztof Wętkowski Sufragan Archidiecezji Gnieźnieńskiej w koncelebrze z Ks. Rafałem Białkiem Proboszczem i Kustoszem tego miejsca.
Liturgię swoim pięknym głosem ubogaciła Pani dr hab. Joana Tylkowska
- Drożdż solistka - Opery Szczecińskiej i wykładowca Akademii Sztuki w
Szczecinie

kasatę zakonu karmelitów trzewiczkowych i bazylika stała się kościołem
filialnym parafii św. Mikołaja w Ludzisku. W 1921 roku do Markowic przybyli Oblaci i objęli pieczę nad kościołem. W 1924 roku przy kościele została erygowana parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Podczas II wojny światowej kościół był zamknięty dla kultu religijnego.
Po wyzwoleniu wsi, w styczniu 1945 roku został udostępniony wiernym.
W 1947 roku kościół został odremontowany. W 2013 roku Oblaci podjęli
decyzję o opuszczeniu Markowic. Od tego czasu kościołem opiekują się
kapłani archidiecezji gnieźnieńskiej. Dekretem podpisanym w dniu 31
maja 2015 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła świątynię bazylika mniejszą. Uroczysta msza w czasie
której ogłoszono dekret została odprawiona 5 lipca 2015 roku.
Przedmiotem kultu w Sanktuarium jest figura
Matki Bożej z Dzieciątkiem, przywieziona do
Markowic w 1630 roku przez brata bernardyna
Michała Widzyńskiego. 26 czerwca 1965 roku
figura została koronowana przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nadał jej tytuł
Królowej Miłości i Pokoju. W tej uroczystości
brało udział około trzystu kapłanów diecezjalnych i zakonnych oraz 30 tysięcy wiernych z
Kujaw i Wielkopolski.

3.10.2020 Bartosz Zmarzlik
ponownie
Mistrzem Świata na żużlu!!!

W Toruniu zakończył się tegoroczny cykl Speedway Grand Prix (SGP), który wyłonił mistrza
świata na żużlu.
Po raz drugi z rzędu został nim Bartosz
Zmarzlik, który został pierwszym Polakiem i
trzecim zawodnikiem w historii, któremu udało
się obronić tytuł.
Gorzowianin podobnie, jak przed rokiem tytuł
Podczas uroczystej Mszy Świętej odbyło się poświęcenie sztandaru Orzapewnił sobie na toruńskim torze. Tegoroczne mistrzostwa z powodu
ganizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Poznań. Po Komunii
pandemii koronawirusa rozpoczęły się z dużym opóźnieniem i odbyŚwiętej uroczystego Aktu Zawierzenia Matce Bożej dokonał Prezes
wały się w zmienionej formule - w czterech miastach -Wrocław, GoZarządu Enea Operator Pan Andrzej Kojro. Słowa podziękowania
rzów Wlkp. Praga, Toruń, gdzie odbyły się po dwa turnieje.
skierowali Panowie Prezesi EOP Wojciech Drożdż i Marek
2.10.2020 Pierwszy dzień rywalizacji w Toruniu.
Szymankiewicz.
Podczas pierwszego dnia SGP na Motoarenie doszło do sensacji. Tą rundę
Był to dobry czas aby każdy z Nas mógł podziękować, przeprosić i pro- SGP wygrał Max Fricke, który pierwsze w karierze wygrał zawody
sić o Boże błogosławieństwo w tym tak trudnym czasie dla: Siebie,
Grand Prix. Drugi był Maciej Janowski, a trzeci Tai Woffinden. Tuż za
Rodzin, Pracowników, Związków oraz pomyślność dla Umiłowanej
podium uplasował się Bartosz Zmarzlik.
Ojczyzny której na imię – Polska.
To był wieczór pełen ogromnych emocji i zwrotów akcji. Niesamowicie
Po strawie duchowej, napełnieni - dobrą energią udaliśmy się na posiłek
wyrównana runda zasadnicza, w której polscy kibice drżeli o losy Bartoprzygotowany prze organizatorów. Ubogaceni duchowo a fizycznie zaopa- sza Zmarzlika, który w piątym wyścigu pod koniec pierwszego okrążetrzeni w książeczki o Markowickim Sanktuarium udaliśmy się w drogę
nia, jadącemu na drugim miejpowrotną do swoich miejsc zamieszkania . Za wzorowa organizację serscu za Taiem Woffindenem
decznie dziękujemy wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy w sermiał groźnie wyglądający upacach noszą słowa: BÓG, HONOR i OJCZYZNA
dek. Zmarzlikowi poderwało
nagle motocykl i choć mistrz
świata próbował jeszcze opanować sytuację, to jednak zaliczył
upadek, po którym przez chwilę leżał nieruchomo na torze.
Polak wstał o własnych siłach, a
tysiące naszych rodaków mogło
odetchnąć z ulgą, że liderowi
cyklu nic się nie stało.

Kilka słów o sanktuarium, które dane nam było nawiedzić:
Bazylika Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw – kościół
parafialny, bazylika mniejsza i sanktuarium maryjne znajdujące się we wsi
Markowice, w województwie kujawsko-pomorskim. Należy do dekanatu
inowrocławskiego I archidiecezji gnieźnieńskiej.
Murowana bazylika wybudowana w 1710 roku przez zakon karmelitów
trzewiczkowych. konsekrował ją biskup włocławski Wojciech Bardziński.
kościół otrzymał wezwanie „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
Krzyża Świętego, Świętego Józefa, Świętego Michała i Wszystkich Świętych”, w latach późniejszych zostało ono zmienione na „Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”. W 1825 roku władze pruskie przeprowadziły

Mistrz świata wystawił na ogromną próbę nerwów swoich fanów. W wyścigu o być albo nie być w półfinale Zmarzlik wygrał start z krawężnika
i pomknął po bezcenne w jego sytuacji trzy punkty w niesamowicie mocno
obsadzonym wyścigu 18, gdzie za jego plecami tasowali się Jason Doyle,
Fredrik Lindgren i Leon Madsen. Polak awansował do półfinałów, ale dopiero z ósmego miejsca. Dwóch innych zawodników z
dziewięcioma punktami musiało
obejść się smakiem.
Wyniki biegów półfinałowych i
finału: Półfinał nr 1. Fricke,
Janowski, Lindgren, MadsenPółfinał nr 2. Zmarzlik, Woffinden, Sajfutdinow, Vaculik
Finał. Fricke, Janowski, Woffinden, Zmarzlik.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Przed ostatnią rundą SGP Zmarzlik miał 8 pkt. przewagi nad
Woffindenem i 10 pkt. nad Lindgrenem. I praktycznie tylko ta trójka
walczyła o tytuł mistrza świata.
3.10.2020 drugi dzień SGP w Toruniu.

Bartosz Zmarzlik obronił tytuł mistrza świata na żużlu. Polak wygrał
wielki finał 8. rundy SGP w Toruniu. Drugi był Maciej Janowski.
Trzeci finiszował Artiom Łaguta.
To był magiczny wieczór polskiego sportu żużlowego. W Toruniu na
Motoarenie w obecności m.in. premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PZPN Zbigniewa Bońka, prywatnie wielkiego fana speedwaya,
Bartosz Zmarzlik obronił tytuł indywidualnego mistrza świata.
Przez całe zawody męczył się niewiarygodnie. Złoty medal wisiał na
włosku, ale w decydującym momencie pojechał genialnie. Wytrzymał
presją w półfinale, a w finale uskrzydlony zapewnieniem sobie tytułu, wygrał Grand Prix
Zmarzlik wszedł do półfinału z dorobkiem 9 punktów na siódmej pozycji. W pierwszym półfinale mieliśmy niemalże powtórkę z otwarcia zawodów w wyścigu 2. Obok trójki liderów stawkę uzupełniał Leon Madsen, a
wcześniej był to Artiom Łaguta. Polak wiedział, że aby zapewnić sobie
tytuł indywidualnego mistrza musiał przyjechać co najmniej drugi.
W całych zawodach jechał średnio, ale w tym najważniejszym wyścigu
sezonu znów nie zawiódł i pojechał kapitalnie.
Przez moment wyprzedził go Madsen i Zmarzlik spadł na trzecie miejsce,
ale riposta Polaka była natychmiastowa. Później już tylko pilnował drugiej
pozycji, choć pewnie w innych okolicznościach pokusiłby się nawet o
wyprzedzenie prowadzącego Fredrika Lindgrena.
Drugie miejsce oznaczało awans do finału i
stało się jasne, że bez
względu na wynik
biegu wieczoru, Polak
obroni tytuł mistrza
świata.
Chwilę później Zmarzlik utonął w ramionach
wzruszonych najbliższych mu osób, które

zawody oglądały z
trybuny usytuowanej niedaleko parku
maszyn. Łzy szczęścia w oczach miała mama Dorota,
tata Paweł, a także
narzeczona Sandra
Grochowska, która
spodziewa się
dziecka dwukrotnego mistrza świata. Polak wyściskał
się z najbliższymi
wśród, których była
również żona jego
brata, Pawła. Później wskoczył na
ogrodzenie i wiwatował wraz z doprowadzonymi do ekstazy polskimi
kibicami.

W wielkim finale Bartosz Zmarzlik dokonał kolejny raz rzeczy wielkiej.
Każdy inny na jego miejscu byłby już syty z tytułu mistrzowskiego, ale nie
on. Zmarzlik wygrał również finał i zrobił to po pasjonującej walce na
dystansie. Wyprzedził Macieja Janowskiego i Artioma Łagutę. Po rundzie honorowej zjeżdżając do parku maszyn nadal kiwał głową nie mogąc
uwierzyć w to, czego dokonał w końcówce zawodów, które przecież nie
układały się po jego myśli. Powiedzieć, że Polak wrócił z przedsionka
piekła do bram raju, to nic nie powiedzieć.

Tegoroczne mistrzostwa odbyły się w ciągu zaledwie 36 dni, a
Zmarzlik wygrał aż cztery turnieje. Połowa rund w tym sezonie cyklu
Gran Prix padła więc jego łupem. Połowa! Był najlepszy w Gorzowie,
Pradze (dwukrotnie) i Toruniu. Nie udało się jedynie we Wrocławiu.
Ostatecznie aż o 16 punktów wyprzedził najgroźniejszych rywali w
klasyfikacji generalnej, choć ostatnie wyścigi miały taką stawkę, że mógł
nawet stracić tytuł. Zmarzlik wytrzymał jednak ciśnienie i wprawił toruńską Motoarenę w prawdziwą euforię. Wielki mistrz!

Wicemistrzem świata został ostatecznie Woffinden, który wygrał dodatkowy bieg o 2. miejsce z Fredrikiem Lindgrenem. Czwarte miejsce
zajął Maciej Janowski. Patryk Dudek był 12.

Więcej zdjęć oraz szczegółowe wyniki obu turniejów dostępne są na
naszej stronie Internetowej.

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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5.10.2020 Nowa oferta grupowego
ubezpieczenia na życie.

1 listopada 2020 r. wejdzie w życie nowa umowa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników naszej Grupy oraz członków ich rodzin
Osoby, które są zainteresowane kontynuacją lub zawarciem umowy ubezpieczenia, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty w strefie pracownika (intranet):
https://intranet.enea.pl/pracownik/Strony/Benefity%20pracownicze/
Ubezpieczenie-PZU.aspx
Szczegółowe informacje można też uzyskać w siedzibach
NSZZ Solidarność.
Deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia można było składać do 23
października 2020 r.

6.10.2020 LW Bogdanka dostanie
środki na ochronę miejsc pracy

KWK Lubelski Węgiel Bogdanka (LWB) poinformowała o przyznaniu
dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Lublinie ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
na rzecz ochrony miejsc pracy.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem LWB zostało przyznane dofinansowanie w łącznej kwocie 33,7 mln zł na podstawie zapisów tzw. tarczy
antykryzysowej 4.0.
Przyznane środki mają być wypłacone spółce w trzech miesięcznych
transzach z przeznaczeniem na dofinansowanie części wynagrodzeń
Pracowników oraz pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne
za okres wrzesień - listopad 2020 r. Spółka zastrzega, że otrzymane
dofinansowanie podlega rozliczeniu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
ostatniej transzy i jego ostateczna wysokość będzie ustalona po dokonaniu
tego rozliczenia.

„karpiowym” na święta Bożego Narodzenia. Jego wysokość miałaby być
równa w Spółkach GK Enea. Ze względu na to, że podlegać to będzie
uzgodnieniom korporacyjnym, decyzja w tej sprawie zostanie przekazana na kolejnym spotkaniu 16 października 2020 r.
2.Sytacja pandemiczna w Spółkach GK Enea. Strona związkowa negatywnie oceniła politykę informacyjną w tym temacie. W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że komunikaty w tej sprawie umieszczane są zawsze pod
koniec tygodnia w intranecie.
Aktualnie w Spółkach GK Enea stwierdzono19 przypadków zakażenia
koronawirusem ( w tym 2 osoby w Poznaniu na ul Góreckiej).
3.Odpowiedzi na pisma kierowane do zarządu Enea S.A. Wiele pism
pozostaje bez odpowiedzi-np. pismo NSZZ Solidarność zapraszające na
kontynuacje rozmów płacowych. W odp. prezes Tomasz Szczegielniak
stwierdził, że dzisiaj doszło do spotkania i zarząd zgodnie z prawem w
ciągu miesiąca będzie odpowiadał na pisma kierowane do zarządu.
4.Sytuacja w Enea Trading (ET). Pracownicy tej Spółki nie mają gwarancji zatrudnienia (zarząd ET nie podpisał Umowy Społecznej z 1
kwietnia 2019 r.). Dodatkowo nie mają Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy-prace nad jego zawarciem ślimaczą się. Od dłuższego czasu
zamrożona jest premia ZPC. Po konsultacji telefonicznej prezes Paweł
Szczeszek oświadczył, że premia ZPC zostanie uruchomiona pod koniec października.
5.Transformacja branży energetycznej. Strona społeczna podkreśliła, że
temat ten budzi wiele emocji, ponieważ w procesie tworzenia kolejnych
koncepcji transformacji pomijana jest strona społeczna. Z informacji
prasowych można się dowiedzieć, że rewolucja, którą pod płaszczykiem
wymogów Komisji Europejskiej szykuje nam Rząd, pociąga za sobą
wiele skutków społecznych, w tym przede wszystkim niebezpieczeństwo utraty miejsc pracy. Poprosiliśmy zarząd o informację czy znane im
są plany, które szykuje nam rząd. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w
przyszłym tygodniu (16 października 2020 r.) zorganizowane zostanie
spotkanie w Enea między innymi w tej tematyce. Strona społeczna w
związku z wieloma zagrożeniami widzi konieczność zawarcia dodatkowych porozumień gwarantujących utrzymanie uprawnień pracowniczych.

7.10.2020 PDO w PGEredukcja zatrudnienia o 20 %.

7.10.2020 Nie tylko o płacach w Enea S.A.
Rekord zachorowań na COVID 19

28 września 2020 r. PGE Polska Grupa Energetyczna uruchomiła Program Dobrowolnych Odejść dla pracowników zatrudnionych w cenZaproszenie na kontynuację negocjacji płacowych wystosowane przez trum korporacyjnym Grupy Kapitałowej.
NSZZ Solidarność po długim czasie oczekiwania zostało przyjęte i strony Spółka przypomina, że od wielu miesięcy w ramach Grupy Kapitałowej
PGE były prowadzone analizy danych finansowych, prognoz i trendów
dialogu społecznego w Enea S.A. spotkały się i rozmawiały nie tylko o
w branży energetycznej oraz - szerzej - w polskiej i europejskiej gospopolityce płacowej w 2020 ale również o najważniejszych tematach
darce. Jednocześnie PGE zaznacza, że przed Grupą Kapitałową stoją wydotyczących całej Grupy Kapitałowej i branży energetycznej. Z racji
złej sytuacji pandemicznej w całym kraju spotkanie odbywało się tylko na zwania związane z transformacją energetyczną w kierunku nisko- i
zeroemisyjnym, wymagające ogromnych nakładów finansowych, z czym
zasadzie wideokonferencji. (dzisiaj padły rekordy wykrytych przypadków zarażenia się koronawirusem-3003 jak i zgonów-75). Niestety prze- wiąże się konieczność poprawy efektywności w funkcjonowaniu spółki
PGE oraz całej Grupy.
ciążone serwery intranetowe, nie pozwoliły wszystkim bezproblemowo
PGE podkreśla, że zrealizowała już wiele działań optymalizacyjnych. Upouczestniczyć w spotkaniu. Sugestia strony społecznej- takie spotkania
rządkowana została struktura organizacyjna spółki PGE i nadzór nad pozonależy organizować również w trybie stacjonarnym (z zachowaniem
stałymi spółkami z Grupy Kapitałowej. Podjęto decyzję o zamknięciu
wszystkich wymogów sanitarnych związanych z COVIDEM 19).
projektów i programów o łącznej wartości ponad miliarda złotych, co
Tematyka spotkania:
1.Główny temat spotkania-kontynuacja negocjacji płacowych wynika- pozwala skoncentrować aktywność PGE na jej podstawowej działalnojących z porozumienia płacowego z 11 marca 2020 r. Po przedstawieniu ści i kluczowych działaniach przynoszących zyski. O połowę zmniejszono zaangażowanie PGE w projekty sponsorskie.
aktualnej sytuacji nie tylko GK Enea ale i całej branży, padła propozycja
"Kolejnym podjętym krokiem wpisującym się w te działania jest optymalipodwyższenia płacy zasadniczej tylko o kwotę wynikającą z porozumienia z marca 2020 r. Strona społeczna przedstawiła swoją propozy- zacja zatrudnienia w centrum korporacyjnym Grupy Kapitałowej, w spółcję podwyższenia płacy zasadniczej wcześniej składane w innych Spół- ce PGE S.A. i ogłoszenie Programu Dobrowolnych Odejść " czytamy w
kach z GK Enea. Zarząd nie widzi możliwości zrealizowania tego postula- komunikacie.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
tu, może rozmawiać o swojej propozycji plus ewentualnie o t/z
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Zdaniem "Solidarności" prawdziwym celem unijnego "Zielonego Ładu"
jest marginalizowanie wschodzących gospodarek z Europy ŚrodkowoWschodniej i Wschodniej oraz działanie na rzecz federalizacji Unii
Europejskiej.
"Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Zespół ds. polityki klimatycznej KK stwierdza, że prowadzona od 2007 roku polityka
klimatyczna Unii Europejskiej pod pozorem ochrony klimatu, to w istocie
program zmierzający do marginalizacji rozwijających się gospodarek, w
tym polskiej, jak i wymuszanie federalizacji państw narodowych w kierunku jednolitego europejskiego superpaństwa. Jednym z istotnych narzędzi tego nacisku, które dodatkowo pozostaje w sprzeczności z zasadami
wolnego rynku, jest unijny system handlu emisjami ETS. Oczywistym
jest, że wbrew licznym wezwaniom UE nie zrezygnuje z tego systemu" czytamy dalej w stanowisku.
Program Dobrowolnych Odejść został uruchomiony po podpisaniu
"Solidarność" wezwała rząd do rozmów dotyczących m.in. zapewnieporozumienia przez przedstawicieli pracowników i pracodawcy po
nia bezpieczeństwa energetycznego w sposób, który odpowiada wyzwaprzeprowadzeniu konsultacji społecznych. PGE podkreśla, że odbywać niom rozwijającej się gospodarki. Związek chce również dowiedzieć
się on będzie według przejrzystych zasad, uwzględniając cele organizacji
się, jak w perspektywie kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu lat będzie
oraz interes pracowników.
wyglądał polski miks energetyczny. "To są fundamentalne pytania, na
Z informacji spółki wynika, że Program Dobrowolnych Odejść zawiera które w trybie pilnym NSZZ "Solidarność" oczekuje odpowiedzi,
świadczenia, które otrzymają pracownicy po przystąpieniu do Progra- opartych o wiarygodne analizy skutków społecznych i kosztów realizomu, w tym, uzależnione od stażu pracy, odprawy pieniężne i odszkodo- wanych przez rząd działań" - czytamy.
wania z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
Pod koniec września powołany przez górnicze związki zawodowe Między"Jako odpowiedzialny pracodawca, spółka PGE S.A., zaoferowała odcho- związkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa poddzącym pracownikom Program Wsparcia Zawodowego, który został zapro- pisały porozumienie, zgodnie z którym ostatnia kopalnia węgla kajektowany w taki sposób, by wielowymiarowo pomóc pracownikowi zdefi- miennego w Polsce ma zakończyć działalność w 2049 r.
niować na nowo swoje cele, przeanalizować własne predyspozycje, rozwi- Zgodnie z zawartym porozumieniem ws. zasad i tempa transformacji
górnictwa obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pranąć posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz zbudować kompetencje
cę do emerytury, a jeśli nie będzie to możliwe - zostaną objęci osłonami
niezbędne przy poszukiwaniu pracy. Program Wsparcia Zawodowego
uwzględnia także sytuację tych pracowników, którzy w ciągu najbliższych socjalnymi. Rząd powoła pełnomocnika ds. społeczno-gospodarczej
transformacji terenów pogórniczych. Treść porozumienia wejdzie w
4 lat osiągną wiek emerytalny" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie PGE zapowiada, że uwzględniając kondycję spółki, jeżeli życie po notyfikacji przez Komisję Europejską.
Program Dobrowolnych Odejść nie doprowadzi do oczekiwanego
zmniejszenia zatrudnienia o ok. 20 proc., w spółce przeprowadzony
8-9.10.2020 Obradowała Rada KSE
zostanie proces Zwolnień Grupowych na podstawie Ustawy z dnia 13
NSZZ
Solidarnośćprzekształcenie się w Komitet
marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
Protestacyjno-Strajkowy.
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących Pracowników (Dz. U. z
2018 r., poz. 1969). Proces Zwolnień Grupowych będzie trwał od 2 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Ewentualna druga tura Zwolnień Grupowych przewidziana jest w okresie marzec-kwiecień 2021 r.
Ponadto PGE informuje, że również pozostałe spółki z Grupy PGE zostały zobowiązane do optymalizacji i racjonalizacji działań i skoncentrowaniu się na zadaniach bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością. Program Dobrowolnych Odejść przeprowadzony został także w spółce PGE Systemy, zajmującej się świadczeniem usług teleinformatycznych dla spółek Grupy PGE.
(Ciąg dalszy ze strony 5)

7.10.2020 Stanowisko prezydium KK NSZZ
Solidarność w sprawie transformacji energetyki.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej, pod pozorem ochrony klimatu, to w istocie program zmierzający do marginalizacji rozwijających
się gospodarek, w tym polskiej - pisze w stanowisku dotyczącym transformacji energetycznej NSZZ "Solidarność" i domaga się rozmów z
rządem.
Stanowisko to efekt połączonego posiedzenia prezydium Komisji
Krajowej związku oraz jej zespołu ds. polityki klimatycznej. Na spotkaniu przeanalizowano sytuację w firmach branży wydobywczej, energetycznej i sektorach energochłonnych.
"Analizując przebieg ostatnich wydarzeń, w tym działania i zaniechania
rządu w tej dziedzinie, wyraźnie widać, że w zakresie transformacji energetycznej nie ma przed Polską perspektywy 50-60 lat. Nie ma nawet perspektywy do 2050 roku, deklarowanej w ramach podpisanych ostatnio
górniczych porozumień. Wręcz przeciwnie, ważąc plany rewitalizacji
konwencjonalnych bloków energetycznych i rezygnację z budowy nowych, już dzisiaj widać naciski na likwidację większości z nich. To oznacza rewolucyjny, a nie ewolucyjnych odwrót od energetyki opartej na
węglu i skraca tę perspektywę nawet kilkanaście lat" - napisano w
stanowisku.

Sytuacja w branży energetycznej mimo szczytu pandemii zmusiła
członków Rady Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność
(R KSE) do spotkania się , i podjęcia działań mających na celu ochronę miejsc pracy w sektorze. Przedstawiciele energetyków z całego kraju
spotkali się w Nowej Soli.
Tematyka obrad:
1. Odczytano i przyjęto protokół z ostatniego spotkania.
2.Sprawozdanie z działalności prezydium KSE.
3.Sytuacja w Grupach Energetycznych (GE). Przedstawiciele wszystkich GE i zaplecza zdali relację z napiętej sytuacji w tych Spółkach.
Stwierdzono wiele przypadków łamania wewnątrzzakładowego prawa
pracy. Tak źle jeszcze nie było nigdy. Oto kilka przykładów:
-Energa-Wypowiadanie ZUZP, -dyżur domowy 1 zł za godzinę dyżuru,
PGE -nie zrealizowanie porozumienia płacowego z 2019 )w 2020 mieli
dostać 250 zł. do zasadniczej nie dostali nic), -PPE obniżone z 7 % do
3,6. -nie realizują umowy etatyzacyjnej (blokada przyjęć)- plany ograniczenia zatrudnienia o 20 % (PDO, szukanie powodów do zwolnień
dyscyplinarnych,+ zwolnienia grupowe). Tauron-nie wypłacili nagrody
na Dzień Energetyka.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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• Max. 75 osób podczas imprez okolicznościowych (np. wesela)
W większości grup doszło do przekształcenia w struktur NSZZ Solidarność w Komitety Protestacyjno-Strajkowe. Trwają procedury wcho- • Zgromadzenia do 150 osób (odległość między różnymi zgromadzedzenia w spory zbiorowe. Pretekstem do łamania prawa przez praconiami min. 100 m
dawców jest planowana transformacja energetyki. Od władz KSE struk- W restauracjach 1 osoba na 4 mkw.
tury NSZZ Solidarność oczekują skutecznych działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
Od 15 października 2020 zostają przywrócone godziny dla seniorów.
W sklepach i aptekach między 10 a 12 zakupy zrobią jedynie osoby
mające co najmniej 60 lat.
(Ciąg dalszy ze strony 6)

Jest też nowa lista stref czerwonych.
W powiatach ogłoszonych jako czerwone strefy obostrzenia sanitarne
są zaostrzone:
Zasłanianie ust i nosa – obowiązek też obowiązuje wszędzie w przestrzeni
publicznej. Oznacza to, że maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko
w swoim mieszkaniu lub w domu i na otaczającym go terenie. Wszędzie
indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas (zdejmować je
Członkowie Rady stosowną uchwałą Przekształcili się w Komitet Pro- można jedynie podczas posiłków).
testacyjno Strajkowy. Do 20 października 2020 r. wszystkie Komisje
Handel – klienci sklepów, aptek oraz obiektów usługowych mają obowiąwchodzące w skład KSE mają przekształcić się w Komitety Protestazek zasłaniania ust i nosa, a także stosowania środków do dezynfekcji rąk
cyjno-Strajkowe. Rada KSE będzie koordynowała wszystkie działania lub noszenia rękawiczek jednorazowych.
mające na celu ochronę miejsc pracy w energetyce. Do 20 października Transport publiczny i zbiorowy – w czerwonej strefie obowiązują limity:
zostaną oflagowane obiekty energetyczne.
50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i
4.Relacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego Branży Energetycznej. stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdu. Oczywiście w
5.Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP). Przygotowany przez pojazdach tego typu należy mieć zasłonięte usta i nos.
stronę społeczną projekt PUZP został przekazany stronie pracodawców.
Restauracje, bary i inne obiekty gastronomiczne – we wszystkich tego
6. Rozporządzenie BHP w/s pracy przy urządzeniach energetycznych. typu obiektach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, do momentu zajęcia
Uzgodniona treść dokumentu została zmieniona przez stronę pracodawców. miejsca, przy którym będą spożywane posiłki. Personel również musi nosić
Trwają prace nad aktualizacją rozporządzenia.
maseczki lub przyłbice. Liczba osób, które mogą znajdować się w pomiesz7.Współpraca z poszczególnymi Sekcjami w Krajowym Sekretariacie
czeniu zależy od powierzchni obiektu. Wzór jest prosty: 1 osoba na 4 mkw.
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE). Niestety współObiekty gastronomiczne mogą być czynne od 6.00 do 22:00. Ograniczenia
praca ta pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli nie ulegnie ona poprawie,
w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przymożliwe jest wyjście energetyków z KSGIE.
gotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i
8.Doradztwo prawne. Strona internetowa. Przedstawiono koszty ponodostarczaniu.
szone przez KSE na te działalności.
Imprezy rodzinne, w tym wesela – w czerwonej strefie w tego typu im9.Składki członkowskie na KSE. Skarbnik przedstawił ściągalność skła- prezie może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, z wyjątkiem obsługi. Nie
dek.
trzeba zakrywać ust i nosa (ważne! zmiany te wchodzą od 17 października
10.Uchwały i stanowiska. Rada podjęła jedną uchwałę o przekształcenie 2020 r.).
się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy, oraz dwa stanowiska :- powoła- Kościoły i inne wydarzenia religijne – jeśli wydarzenie religijne odbywa
nie zespołu ds. transformacji energetyki, -sytuacji w Energa, się w kościele na terenie czerwonej strefy, to liczba osób zgromadzonych
kierowane do rządu RP w/s transformacji energetyki, -kierowane do
musi zostać zmniejszona o połowę. Wszyscy muszą zasłaniać usta i nos. Na
Głównego Inspektora Pracy w/s wypadków w energetyce.
uroczystości odbywają się na zewnątrz, to może w nich wziąć udział maksymalnie 150 osób. Wszyscy muszą mieć zakryte usta i nos, a także zachować dystans 1,5 m.
8-9.10.2020 Covid 19 nowe rekordy zachorowań.
Salony fryzjerskie, kosmetyczne oraz tatuażu – w czerwonej strefie w
Dodatkowe obostrzenia.
miejscach, gdzie prowadzona jest taka działalność, mogą przebywać tylko
Padły kolejne rekordy wykrytych zachorowań w Polsce:
obsługa i obsługiwani klienci. Nieczynne są poczekalnie. Wszystkie osoby,
8.10.2020 -4280
9.10.2020-4739
10.10.2020-5300
o ile to możliwe, muszą mieć zasłonięte usta i nos

12.10.2020 W Operatorze o: pandemii, pracy zdalnej
- oświadczeniach, umowach o zakazie konkurencji.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia, od soboty 10 października strefa żółta
zostanie rozszerzona na cały kraj. We wszystkich powiatach będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia. Obowiązek zakrywania ust i nosa w
przestrzeni publicznej i komunikacji. "W strefie żółtej mielibyśmy ok.
100 powiatów, dlatego zdecydowaliśmy się na to jasne rozwiązanie "mówił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
Od soboty10.10.2020 r. w całym kraju będą obowiązywały dodatkowe
obostrzenia:

•
•

Obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu

•
•

Wydarzenia kulturalne w przestrzeni otwartej max. 100 osób,

Wydarzenia kulturalne w przestrzeni zamkniętej z udziałem 25
proc. publiczności,
W kinach max. 25 proc. zajętych miejsc

Kolejne rekordy zachorowań na koronawirusa w Polsce oraz znaczny
ich wzrost w Grupie Kapitałowej Enea spowodował działania zarządów
oraz komitetów kryzysowych mające na celu ograniczenie możliwości
zakażeń. W tym celu zdecydowano, o powrocie do pracy zdalnej i rotacyjnej tam gdzie jest to możliwe. Decyzje, które komórki mają pracować
w takich formach mają podejmować dyrektorzy Oddziałów Dystrybucji. Dyrektor K. Jarzębińska przekazała aktualne informacje dotyczące
koronawirusa w Operatorze : -na kwarantannie przebywają 74 osoby ,mamy 7 przypadków zakażeń (przez weekend wzrost o dwie osoby), kilka osób czeka na wyniki testów.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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wstawiennictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna" - czytaDziałania pracodawców mające na celu ochronę Pracowników i zapewmy w komunikacie na stronie internetowej diecezji zielonogórskonienie ciągłości pracy komórek organizacyjnych są jak najbardziej
gorzowskiej.
słuszne, jednak przy tej okazji bez konsultacji ze stroną społeczną wszystkim, którym zaproponowano pracę zdalną dano do podpisu
oświadczenie, którego treść jest zbyt daleko idąca. Pracodawca znacznie wykracza poza ramy ustawowe i miesza pracę zdalną z telepracą,
co nie jest tożsame. Praca zdalna została uregulowana wyłącznie art. 3
ustawy „antcovidowej” i nie odsyła w żadnym zakresie do Kodeksu
pracy. Pracownicy nie znając dokładnie przepisów BHP dotyczących
przygotowania miejsca pracy, mają składać oświadczenia o tym, że w
miejscu zamieszkania zapewnią przestrzeganie wszystkich przepisów
oraz Regulaminu Pracy Operatora. Jest to jawne nadużycie-za przygotowanie i organizację miejsca pracy odpowiada pracodawca. Pracownik nie jest zobligowany do podpisywania jakichkolwiek oświadczeń,
wszak to pracodawca poleca mu świadczyć pracę w formie zdalnej.
Dlatego NSZZ Solidarność przestawił opinie prawną dotyczącą w/w
tematyki, kwestionującą zasadność takich oświadczeń.
Zarząd oraz jego przedstawiciele przez ponad godzinę podczas wideokonferencji próbowali uzasadnić podjęte decyzje. Prawnik Operatora odniósł się do opinii prawnej przedstawionej przez NSZZ Solidarność. Przedstawione argumenty nie przekonały związków zawodowych. Pracę zdalną zaproponowano 1688 osobom, 1021 podpisało
przekazane przez pracodawcę dokumenty, 70 stwierdziło, że nie ma
15.10.2020 O pandemii, płacach, transformacji
warunków do takiej pracy. Prezes Andrzej Kojro oświadczył, że wobec
tego iż ponad 1000 Pracowników podpisało oświadczenie Pracodawca
energetyki, umowie społecznej ZUZP w Enea S.A.
nie zamierza wycofywać tych dokumentów. „ Ci którzy nie podpiszą
oświadczenia nie będą mogli pracować zdalnie”.
Strona społeczna stoi na stanowisku, że przekazanie tego rodzaju dokumentów Pracownikom bez wcześniejszej konsultacji jest naruszeniem
dobrych praktyk w Enea Operator i współpracy ze stroną społeczną.
Ponadto zwróciliśmy uwagę na braki sprzętowe umożliwiające pracę
zdalną ( komputery itp.) Sześć miesięcy od początku pandemii zostało
przespane… Prezes A. Kojro stwierdził, że są to koszty których nie
uwzględniono ani w budżecie ani w taryfie. Pracodawca oświadczył, że
w tej sytuacji stara się maksymalnie na tyle ile to możliwe zapewnić ten
sprzęt potrzebny do pracy zdalnej. Po długiej dyskusji ostatecznie prezes
Michał Cebula zaproponował, aby zarząd w dniu jutrzejszym zajął się
jeszcze raz tą sprawą i być może zostanie przyjęta skrócona wersja
oświadczenia. Nowa przyjęta przez zarząd treść oświadczenia w/s
pracy zdalnej: Oświadczenie. Pracownik oświadcza, że posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania pracy
zdalnej.
W trybie mieszanym (stacjonarnie i wideokonferencja) kontynuowano
rozmowy o najważniejszych tematach dotyczących nie tylko Enea S.A.
Równolegle do tych rozmów w świetlicy Oddziału Dystrybucji Gorzów Na wstępie prezes Paweł Szczeszek nawiązał do bardzo trudnej sytuacji w
(ODG) odbyło się spotkanie Dyrektora ODG Marka Rusakiewicza z
kraju i w GK Enea związanej z pandemią. Dzisiaj zanotowano kolejny
Pracownikami i przedstawicielami organizacji związkowych. Jedynym dzienny rekord wykrytych zachorowań na Covid -8099. Prezes pokretematem spotkania była umowa o zakazie konkurencji. W 2018 r. temat ślił, że konieczne będzie podjęcie dodatkowych reżimów i zaapelował o
był już szeroko omawiany, konsultowany i zamknięty. Między innymi
podporządkowanie się nim. Zaapelowano też o ograniczenie bezpośredkilkudziesięciu Pracowników ODG nie podpisało umów o zakazie kon- nich kontaktów w tym również spotkań związkowych.
kurencji (najwięcej w całym Operatorze) W OD Poznań i Zielona Góra
wszyscy podpisali te dokumenty. Dyskusja dotyczyła treści umowy oraz
nowego załącznika do niej -oświadczenia o prowadzeniu działalności
gospodarczej. Teraz zgodę na taką działalność ma wydawać specjalnie
do tego celu powołany zespół (wcześniej takie kompetencje miał dyr.
OD) Właśnie zakres tej działalności i ewentualna konkurencja dla Operatora budzi tyle emocji. Polityka zgodności w tej dziedzinie nie jest
jednoznaczna. Półtora godzinna dyskusja jak się wydaje nie doprowadziła do zbliżenia się stanowisk stron. Dyr. ODG zaproponował zgłoszenie pisemnych uwag do przedstawionych dokumentów. Uwagi można
przekazywać bezpośrednio jemu jak i stronie związkowej.
(Ciąg dalszy ze strony 7)

14.10.2020 Covid 19 bije kolejne rekordy

Mamy kolejny dzienny rekord wykrytych przypadków COVID 19 w
Polsce- 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.
Wykryte przypadki w podziale na województwa:-mazowieckie- (1188),
małopolskie- (1137), śląskie- (520), wielkopolskie- (508), łódzkie- (405),
kujawsko-pomorskie (356), pomorskie -(344), podkarpackie- (319), dolnośląskiego- (315), lubelskie-(256), świętokrzyskie- (255), opolskie- (233),
warmińsko-mazurskie- (196), zachodniopomorskie- (175), podlaskie(174), lubuskie- (145).
Z powodu COVID 19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób.
Rzecznik prasowy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej poinformował, że
w lubuskim wśród chorych na Covid-19 są także biskup zielonogórskogorzowski Tadeusz Lityński oraz emerytowany biskup pomocniczy
Paweł Socha.
"Obaj biskupi przebywają aktualnie w izolacji domowej i realizują wskazania służb sanitarnych. Zapewniają diecezjan, a szczególnie chorych o
duchowej bliskości i zapraszają wszystkich do wytrwałej modlitwy przez

Następnie przedstawiono uwarunkowania gospodarcze i ekonomiczne
dotyczące całej grupy.
Po tym wstępie przystąpiono do rozmów płacowych. Po ponad godzinnych negocjacjach udało się zrealizować ustalenia z marca 2020 r.
( obligatoryja podwyżka płac zasadniczych o 50 zł. od grudnia 2020 r.)
oraz uzgodnić wysokość premii na Święta Bożego Narodzenia (900 zł.)
Wypłata premii nastąpi nie później niż 15 grudnia 2020 r.
Inne tematy poruszane podczas spotkania:
1.Transformacja energetyki. Strona pracodawcy poinformowała o planowanym spotkaniu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Poproszono
nas o wytypowanie 10 osobowej reprezentacji strony społecznej z GK
Enea.
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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2.Umowa społeczna. Zaproponowaliśmy zmianę parametrów umowy
społecznej, związanych z sytuacją w branży energetycznej. Podczas krótkiej dyskusji ustalono, że spotkanie w tym temacie odbędzie się 28 października 2020 r.
3. Ponadzakładowy i Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (PUZP i
ZUZP). Temat ZUZP dotyczy Enea Trading-mimo wielu rozmów i spotkań w tej Spółce Pracownicy nie mają jeszcze Układu. Nie wszystkie
Spółki GK Enea są członkami nowo powstałego związku pracodawców
energetyki , który ma być stroną PUZP . Prezesów należy zobowiązać do
przystąpienia do związku pracodawców lub objęcia pracowników tych
Spółek nowym PUZP.

-Podwyżka płac zasadniczych od listopada 2020 r. .( średnio 50 zł
uznaniowo (max 200) powyżej w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi . Budżety na Oddziały- liczba Pracowników razy 50 zł. - Premia
na Boże Narodzenia -900 zł. wypłacona nie później niż do 15 grudnia
2020r. Kontynuacja rozmów płacowych nastąpi 11 grudnia 2020 r.

17.10.2020 Koronawirus-nowa mapa obostrzeń 9622 nowy dzienny rekord zachorowań.

9622 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce Zmarły 84
osoby, choroby współistniejące miało 78 z nich.
Ministerstwo zdrowia poinformowało, że nowe przypadki zakażeń
dotyczą województw: mazowieckiego (1485), małopolskiego (1254),
wielkopolskiego (1058), łódzkiego (821), śląskiego (765), podkarpackiego
16.10.2020 Przekształciliśmy się w KOMITET
(704), pomorskiego (563), dolnośląskiego (524), kujawsko-pomorskiego
PROTESTACYJNO-STRAJKOWY
(470), lubelskiego (429), świętokrzyskiego (396), zachodniopomorskiego
(340), opolskiego (283), warmińsko-mazurskiego (224), lubuskiego (157),
podlaskiego (149).
Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 90 162
osoby, u których potwierdzono zakażenie, wobec 87 773 w piątek, czyli
w ciągu doby przybyło 22 389 ozdrowieńców. Na kwarantannie przebywa 327 507 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto
45 605 osób.
Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 7612 osób. 604 z nich
jest pod respiratorami. Liczby te sukcesywne rosną. W piątek było ich
odpowiednio: 6980 i 540; w czwartek: 6538 i 508, w środę: 6084 i 467,
we wtorek - 5669 i 421, w poniedziałek - 5262 i 404.
W ciągu doby wykonano ponad 48,9 tys. testów na wykrycie koronawirusa, wobec ponad 50,8 tys. poprzedniego dnia.
Koronawirus w Polsce naciera zdecydowanie, dzienne przyrosty to już
ponad 6000 przypadków. W tej sytuacji rząd ogłasza nową listę miejsc
objętych szczególnymi obostrzeniami.
Od 17 października, poszerza się lista powiatów, które wejdą do strefy
czerwonej. Łącznie zakwalifikowały się na nią 152 powiaty, w tym 11
miast wojewódzkich.
Pandemia utrudnia nam wszystkim życie, w tym i działalność związko- Czerwone -wskaźnik nowych przypadków koronawirusa na 10 tys. osób
przekroczył 12, oraz żółte - wskaźnik nowych zachorowań wynosił między
wą, co nie znaczy, że nie możemy podejmować ważnych decyzji .
6 a 12.
Taką decyzją jest przyjęta drogą elektroniczną uchwała władzy wykonawczej Naszej Organizacji czyli Komisji Podzakładowej NSZZ Soli- Od 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady
darność Enea Gorzów Wielkopolski. Decyzja ta podyktowana jest oba- bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych
uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 październiwą o zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w GK Enea i
ka.
całej branży energetycznej. Zagrożeniem dla naszych miejsc pracy jest
opracowywana właśnie transformacja energetyczna. W sprawie trans- Strefa żółta (cały kraj z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej).
formacji zajmowały już stanowiska i decyzje nasze władze związkowe
czyli Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Zespół ds. Polityki Klimatycznej NSZZ Solidarność, Krajowy Sekretariat Górnictwa
i Energetyki oraz Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarność.
Brak realizacji naszych postulatów, żądań i stanowisk przekazanych
Stronie Rządowej zmusza nas po podjęcia radykalnych działań w celu
obrony naszych praw. Konieczne jest wypracowanie akceptowalnej
przez Stronę Społeczną koncepcji bezpiecznej transformacji branży
energetycznej oraz zagwarantowanie pracownikom tej branży zachowania nabytych praw pracowniczych na czas nadchodzących zmian w
naszym sektorze. Zmiany te nie mogą być bez konsultacji wprowadzane w życie. Może to się skończyć utratą wielu dobrych miejsc pracy
oraz utratą bezpieczeństwa energetycznego Kraju.
W związku z powyższym wszystkie Komisje zrzeszone w Krajowej
Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność podejmują decyzję o przekształcenia się w Komitety Protestacyjno- Strajkowe.
My też podjęliśmy taką decyzję:
„Uchwała ws przekształcenia się w Komitet Protestacyjno Strajkowy.
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. z dniem
19.10.2020 Kolejna rocznica wyboru
16 października 2020 r. przekształca się w Komitet Protestacyjno- StrajPolaka na Stolicę Piotrową.
kowy. Powodem przekształcenia jest brak dialogu w procesie transforma19.10.1978 r. o 18.18 nad Kaplicą Sykstyńską
cji energetyki. Naszym celem jest obrona miejsc pracy w naszej branży.
uniósł się biały dym, a kardynał Felice ogłosił
Od władz Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność oczekujemy
światu: "Habemus Papam!". Tak metropolita
koordynacji akcji protestacyjnej, której pierwszym etapem jest
krakowski został 264 następcą św. Piotra. Karoflagowanie naszych miejsc pracy”.
dynał Karol Wojtyła jako pierwszy Polak, również jako pierwszy od 455 lat biskup Rzymu,
16.10.2020 Kontynuacja rozmów
niebędącym Włochem, zostając wybranym na papieża, rozpoczął swój
płacowych w Enea Serwis
niezwykły pontyfikat! Kardynał Wojtyła przybrał imię Jan Paweł II.
Zgodnie z porozumieniem z czerwca 2020 r. w Enea Serwis kontynuo- Papież Polak zasiadał na Stoliwano negocjacje płacowe. Rozmowy miały być kontynuowane we
cy Piotrowej blisko 27 lat. Jego
wrześniu -poślizg wynikał z braku uzgodnień płacowych u
pontyfikat wywarł ogromny
„mamusi”. Strona społeczna wykazała się zrozumieniem i w związku z wpływ na losy Kościoła i światym nie zarzucała zlej woli zarządowi. Rozpoczynając spotkanie prezes ta. Bez Niego nie dokonałaby
Ireneusz Rogowski zapoznał uczestników wideokonferencji (tylko w
się przemiana Europy. Nie
takiej formie mogliśmy uczestniczyć w rozmowach) z sytuacją finansową byłoby " Solidarności". Nie
oraz pandemiczną w Spółce. Po tym krótkim wstępie przystąpiono do
runąłby mur berliński. Nie
rozmów płacowych.
byłoby " aksamitnej
Po dwóch godzinach negocjacji udało się zawrzeć porozumienie o na- rewolucji".
stępujących parametrach:
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Jan Paweł II odbył 104 podróże apostolskie przemierzając cały świat i
głosząc Ewangelię. Odwiedził 129 narodów. Napisał 14 encyklik, w
których w nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie nauczanie,14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich i 31 Motu Proprio.

został Honorowym Obywatelem Gorzowa Wlkp. - pierwszym w powojennych dziejach miasta.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Jego uroczystości pogrzebowe
na Placu Świętego Piotra były największą taką ceremonią w dziejach.

W czasie 26 lat pontyfikatu zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240
kardynałów, w tym 5 Polaków i 2,5 tys. biskupów; wyświęcił ponad 2
tys. księży; beatyfikował 1338 osób, a 482 kanonizował.
Wynik konklawe Polacy przyjęli z niedowierzaniem, ale też z wielką
radością i nadzieją. Kilka miesięcy później, w czerwcu 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, uwierzyli, że mogą
odrzucić komunizm i odmienić swój los.” Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze Ziemi. Tej ziemi!”. - to właśnie te słowa, wypowiedziane
przez Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie były pierwszym
przyczynkiem do upadku komunizmu w Polsce. Można bez przesady powiedzieć, że bez Papieża Polaka i cudu, który za Jego wstawiennictwem
dokonał się w Polsce, nasz Związek mógłby nigdy nie powstać.
Do ojczyzny odbył dziewięć pielgrzymek. Przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem, dostosowanym do aktualnie panującej sytuacji
religijnej i politycznej. Każda z pielgrzymek była traktowana przez Polaków jako narodowe rekolekcje, a w spotkaniach z papieżem uczestniczyły miliony osób. Święty Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej i wzajemnego szacunku.

2.06.1997 r. Papież zawitał też do Gorzowa Wlkp, podczas VI pielgrzymki do Polski oraz 78 podróży apostolskiej Jana Pawła II. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki” Odbywała się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. W czasie tych 11
dni papież odwiedził 12 miejscowości: Wrocław, Legnica, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowa, Zakopane, Ludźmierz, Dukla, Krosno, Kraków. 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 i najważniejsze wydarzenie w historii miasta). 28 marca 1998 r. Papież Polak

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.
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.
Pontyfikat JP II ściśle wiąże się z historią NSZZ Solidarność. Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na
losy Kościoła i świata.
Podczas dziewięciu pielgrzymek do Ojczyzny mogliśmy uczestniczyć w narodowych rekolekcjach prowadzonych przez Jana Pawła Wielkiego . Co z tych rekolekcji zostało dzisiaj ?
Czy dzisiejsza Polska pamięta o naukach JP II?

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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19.10.2020 Kolejna rocznica zmordowania
ks. Jerzego Popiełuszki.

19.10. 1984 r. został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Duszpasterz Solidarności
ksiądz Jerzy Popiełuszko .

Ksiądz Jerzy to jeden z najważniejszych, najczystszych symboli księdza,
patrioty oraz człowieka, który niósł ludziom nadzieję i odwagę w ciężkich
czasach komunizmu.
Czasem przełomu w życiu Ks. Jerzego stało się lato 1980 r. Niedziela 31
sierpnia. Delegacja strajkujących hutników prosi Księdza Kardynała
Wyszyńskiego o przybycie księdza do huty. Kapelan Księdza Prymasa
przyjechał do kościoła Św. Stanisława Kostki. W zakrystii zwrócił się z
prośbą do ks. Czarnoty, który jednak przygotowywał się do odprawiania
Mszy Św. Wtedy zgłosił się ks. Popiełuszki, który przyjął propozycję i
równolegle zaangażował się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ Solidarność od lutego
1982 r. ks. Jerzy celebruje msze św. za ojczyznę (było ich razem 26).
Działania ks. Jerzego wywołały wściekłość ówczesnej władzy. Rządzący
urządza nagonkę. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Szczególnie brutalne ataki były związane z oszczerczą kampanią prowadzoną przez ówczesnego rzecznika prasowego rządu Jerzego
Urbana (pod pseudonimem Jana Rema).
19 października 1984 roku Ks.
Jerzy był zaproszony do Bydgoszczy. Pomimo nalegań gospodarzy, postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. W Bydgoszczy podczas
rozważań tajemnic Różańca Św.
ostatnie zdanie wypowiedziane
przez Ks. Jerzego brzmiało :
„Módlmy się, byśmy byli wolni od
lęku, zastraszenia, ale przede
wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.
Na drodze do Torunia, niedaleko
miejscowości Górsk, samochód
Księdza Popiełuszki, prowadzony przez Waldemara Chrostowskiego, został zatrzymany przez
umundurowanych milicjantów
ruchu drogowego

(w rzeczywistości funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa). Waldemar
Chrostowski został zmuszony do oddania kluczyków i przejścia do milicyjnego samochodu, tam skuto go kajdankami. Natomiast Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski zmusili Ks. Jerzego, aby wysiadł z
samochodu. Ogłuszyli Go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta
i wrzucili do bagażnika. Odjechali. Przebieg wydarzeń, które nastąpiły tej
strasznej nocy, nie są do końca znany.
Ksiądz Jerzy został bestialsko zamordowany w nocy z 19 na 20 października 1984 r.

Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki w odbył się 3 listopada 1984 r. w
Warszawie. Uroczystości pogrzebowe w których uczestniczył kilkuset
tysięczny tłum przekształciły się w wielką manifestację. Wszędzie były
widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas "Solidarności". Duchowny został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki, gdzie
był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem licznych pielgrzymek.
Proces zabójców Ks. Jerzego rozpoczął się w Toruniu 27 grudnia 1984 r.
Już niebawem okazało się, że władze starannie wyreżyserowały jego
przebieg. Za pozwoleniem sędziów, często zamieniał się on w „sąd nad
Księdzem”. Padały oszczerstwa. Bezdusznie przyzwalano na bezczeszczenie pamięci o ofierze. Szczególnie arogancko zachowywał się główny oskarżony, Grzegorz Piotrowski. Nie było w nim nawet śladu skruchy.
Sąd wydał wyrok skazujący Grzegorza Piotrowskiego i Adama Pietruszkę na 25, Leszka Pękalę na 15, a Waldemarowi Chmielewskiego
na 14 lat więzienia. Proces nie odpowiedział na najważniejsze pytanie:
kto wydał rozkaz zamordowania Księdza Jerzego?
Do dziś nie znamy na nie odpowiedzi …W 1987 r. po osobistej interwencji ówczesnego Ministra Spraw
Wewnętrznych- Czesława Kiszczaka na mocy amnestii kary dla
wszystkich sprawców zostały złagodzone do 10, 15, 6 i 4,5 roku, co
miało stanowić nagrodę za utrzymanie przez nich w tajemnicy personaliów rzeczywistych mocodawców zbrodni.
Wszyscy skazani opuścili już więzienia. Morderca ks. Popiełuszki
Grzegorz Piotrowski skazany na 25 lat więzienia, wyszedł na wolność
po 11 latach, i do października 2017 (ustawa dezubekizacyjna) dostawał 3900 zł emerytury, dorabiał sobie jako dziennikarz , pisał pod kobiecymi pseudonimami (Dominika Nagel i Anna Tarczyńska) dla "Faktów
i Mitów”. Teksty Piotrowskiego o Kościele ociekały nienawiścią do
duchownych, co widać już po samych tytułach: "Macharski cappo di tutti
capi", "Kuria twoja mać", "Stan wysokiego Rydzyka", "Ksiądz żywemu
nie przepuści", "Biskup w zalotach". Grzegorz Piotrowski obecnie nazywa się Grzegorz Pietrzak. Mieszka w Łodzi – jak na ironię losu - przy
ulicy Organizacji Wolność i Niezawisłość.
Wkrótce po śmierci ksiądz Jerzy Popiełuszko został powszechnie uznany
za męczennika okresu komunizmu. W 1997 roku, za pontyfikatu Jana
Pawła II, rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Papież Polak wielokrotnie wspominał księdza Popiełuszkę w czasie audiencji generalnych w
Watykanie oraz podczas pielgrzymek do ojczyzny. Ksiądz Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010. Na ołtarze wyniósł go
Benedykt XVI. Aktualnie czekamy na kanonizację błogosławionego
księdza Jerzego. Pozytywnie zakończyła się procedura badania nie dającego się wyjaśnić naukowo uleczenia Francuza Francoisa Audelana,
śmiertelnie chorego na białaczkę za wstawiennictwem księdza Jerzego.
31.08.2014 r. Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego "Solidarność”
Dzień śmierci bł. ks. J. Popiełuszki w 2018 r. został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. Nowe święto państwowe które obchodzone będzie co roku 19 października ma być wyrazem hołdu dla duchownych, którzy swoją postawą "dawali wyraz wierze w
Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej".
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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19.10.2020 Sytuacja epidemiczna w Grupie Enea

Przez ostatni tydzień w naszej Grupie pojawiło się 21 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. Jednocześnie wzrosła liczba pracowników, którzy wyzdrowieli – to obecnie 36 ozdrowieńców.
Informacje nie dotyczy załogi Lubelskiego Węgla Bogdanka
Do tej pory w Grupie Enea zachorowało 66 osób. W większości przypadków do zakażeń dochodziło poza pracą. Działające w poszczególnych
spółkach sztaby kryzysowe nadzorują wdrażanie działań prewencyjnych.
W każdym przypadku określany jest krąg osób, które mogły mieć kontakt
z zakażonym, pracownicy są kierowani na pracę zdalną, przeprowadzane
są dezynfekcje pomieszczeń i części wspólnych.
Informacja z najwiekszej Spółki Grupy- Enea Operatora: Aktualna
liczba pracowników objętych kwarantanną GIS -49, liczba pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV- 14. Liczba pracowników
ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii: 18
Od 17.10.2020r. w strefach żółtych i czerwonych w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Dlatego Sztab kryzysowokoordynacyjny Enei S.A. rekomenduje dążenie do wprowadzenia pracy
zdalnej w szerszym zakresie, pod warunkiem zachowania ciągłości
procesów realizowanych w poszczególnych jednostkach. Ostateczne
decyzje o kierowaniu członków zespołów na pracę zdalną będą podejmować poszczególne Sztaby i przełożeni.
W związku ze wzrostem liczby zachorowań w całej Polsce, rośnie liczba
osób kierowanych na kwarantannę. W takiej sytuacji znajduje się wielu
pracowników naszej Grupy. O tym jak wyglądają ścieżki postępowania
oraz obowiązki pracodawcy i pracownika, informujemy w naszej intranetowej zakładce „Informacje dot. koronawirusa":
https://intranet.enea.pl/koronawirus.
Przypominamy także, że objęci kwarantanną mogą – w uzgodnieniu
ze swoim przełożonym – pracować zdalnie, jeśli spełniają poniższe
warunki:

niczenia emisji CO2. "Jeżeli doprowadzimy do zniszczenia naszego systemu energetyki, a przede wszystkim firm wytwarzających prąd z węgla, to
skąd go weźmiemy?" – pyta przewodniczący "Solidarności" w Enei Wytwarzanie Jacek Bolek.

Jak tłumaczy przewodniczący Komisji NSZZ „Solidarność” w Enei Wytwarzanie Jacek Bolek, protest jest odpowiedzią na brak reakcji rządu
na między innymi pisma skierowane do premiera Mateusza
Morawieckiego i ministra Jacka Sasina w sprawie stworzenia komisji
do spraw transformacji energetyki. Według niego nie ma rozsądnego
planu na zreformowanie naszego systemu energetycznego. Inne rozwiązania wiążą się z potężnymi nakładami finansowymi, którym według przewodniczącego Jacka Bolka nasz kraj nie będzie w stanie sprostać.
"Jesteśmy niepewni całego systemu energetycznego jak i również naszego zakładu pracy. Zakład pracuje pełną parą, a przewidywane zyski oscylują w przyszłym roku koło zera, a więc regulacje europejskie sprawiają,
że zakład staje się nierentowny. Obawiamy
się, że gdy taka sytuacja potrwa dłużej to
doprowadzi to do upadku całego zakładu,
bo nie można działać nie mając zysku. Jeżeli nie podnosi się ceny prądu, która u nas
jest jedną z najniższych w Europie, a nasze
zyski się płaszczą, bo jest odgórne zmuszanie zakładów do kupowania węgla po droższej cenie, przez co te pieniądze wypływają z
energetyki, a finansują górnictwo. A co
będzie z nami? "– mówi przewodniczący
Jacek Bolek.
Nie ma planu na energetykę
Według przewodniczącego Jacka Bolka nasz kraj nie ma żadnego szerokiego planu na energetykę oraz nie istnieje jakakolwiek alternatywa, która
zastąpi nasz dotychczasowy sposób produkowania energii. Skąd weźmie• pozwala na to ich aktualny stan zdrowia,
my prąd? Nasz system energetyczny potrzebuje w tej chwili dwadzieścia
dwa tysiące megawat. Z zagranicy możemy sprowadzić około czterech
• pozwala na to charakter wykonywanej pracy,
tysięcy megawat. Jeżeli doprowadzimy do zniszczenia naszego systemu,
• wyposażeni są w odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej,
tych naszych firm wytwarzających prąd z węgla to skąd go weźmiemy?
• w miejscu odbywania kwarantanny zapewnione są odpowiednie wa- Jeśli chodzi fotowoltaikę i wiatraki to jeśli będziemy mieli w stu procentach pokryte zapotrzebowanie na energię w kraju to w styczniu i w lutym
runki do świadczenia pracy zdalnej.
Czas pandemii łączy się również ze wzmożoną aktywnością oszustów, produkcja będzie wynosić około siedem procent. Brak prądu skutkowałby
brakiem bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodaje Jacek Bolek.
próbujących wykorzystywać poczucie niepewności czy strach, które
mogą niektórym towarzyszyć. Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami, Związkowcy szukają rozwiązań. Unia wymusza na nas zwiększenie ograniczenia emisji CO2, ale nie ma nic w zamian za to. Chodzi o to, żeby
w których inspekcja sanitarna prosi o kontakt w sprawie wyniku na COpowstały rozwiązania, które zagwarantują nam z jednej strony bezpieVID-19. Informujemy, że służby sanitarne nie wysyłają takich wiadomoczeństwo energetyczne, a z drugiej strony jeżeli mamy odchodzić od węści. Nie odpowiadajmy i nie oddzwaniajmy na podejrzane, nieznane
gla to stosujmy powolne wygaszanie tego systemu energetycznego, czyli
numery, a próby wyłudzenia lub oszustwa zgłaszajmy na policję.
zastępowanie jednego systemu drugim, ale sprawne. Albo trzeba utrzymyJako Grupa dostosowaliśmy nasz model organizacji pracy tak, by zawać taki system jak elektrownia w gotowości i płacić ludziom, żeby w
pewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, klientom oraz
każdej chwili go włączyć, bo jeśli nie mamy prądu to mamy wojnę i głód"
podmiotom współpracującym. Nieprzerwanie dostarczamy energię
elektryczną naszym odbiorcom, dbając o bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Jacek Bolek.
Protestujący nie widzą szans w elektrowniach atomowych, gdzie budowa
kraju.
jednej to koszt rzędu stu dwudziestu miliardów złotych. Nie jesteśmy w
Zwiększona liczba osób przebywających na kwarantannie oraz zespołów
pracujących w trybie zdalnym nie wpływają na bieżące funkcjonowa- stanie tego sfinansować. Mogłyby to zrobić pewnie koncerny węglowe,
tylko są już tak duszone, że już w tej chwili przestają zarabiać. W Niemnie i jakość usług świadczonych przez spółki i Grupę.
czech koszt budowy nowych systemów energetycznych typu fotowoltaika i
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo. Zakrywajmy usta i nos w
przestrzeniach publicznych: na ulicach, w środkach komunikacji, a także farmy wiatrowe są przerzucone na obywateli. Dwadzieścia procent z raw częściach wspólnych biur: korytarzach, kuchniach i toaletach. To jeden chunku energii odprowadzane jest na transformację systemu. U nas się
z podstawowych środków ostrożności, którego stosowanie ogranicza roz- tego nie robi i przerzuca się na koncerny energetyczne – dodaje
przewodniczący NSZZ "Solidarność w Enei Wytwarzanie Jacek Bolek.
przestrzenianie się wirusa.
Związkowcy oczekują teraz reakcji rządu.
Wysłane zostały w tej sprawie pisma do Ministerstwa Aktywów Pań20.10.2020 W Enei Wytwarzanie
stwowych i do premiera Mateusza Morawieckiego. "Czekamy na to co
zrobi rząd. Jakie przedstawi nam rozwiązania i pomysły na rozsądną
powstał Komitet Protestacyjno Strajkowy.
reformację naszego systemu energetycznego. Chcemy poznać plany awaSolidarność w Enei Wytwarzanie rozpoczyna protest. "NIE dla znisz- ryjne, ponieważ zapotrzebowanie na energię stale wzrasta, przez co nie
możemy być jej pozbawieni " mówi na koniec Bolek.
czenia naszego systemu energetycznego"
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Enei Wytwarzanie zawiązała Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Jak twierdzi przewodniczący
związku Jacek Bolek, ta decyzja spowodowana jest brakiem rozmów rzą(Ciąg dalszy na stronie 13)
du z sektorem energetycznym w sprawie między innymi zwiększenia ogra-
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20.10.2020 KM Solidarność Enea przekształciła się w
Komitet Protestacyjno-Strajkowy.

27.10.2020 r. zarząd podjął próbę renegocjacji porozumienia. Na ten
moment do innych uzgodnień nie doszło.
2-Limit skierowań do Sanatorium w 2021 r. Uzgodniono limit tegoroczny-500 skierowań.
3-Nowa tabela płac zasadniczych. Strona pracodawcy przygotowała propozycję nowej tabeli, która miałaby obowiązywać od stycznia 2021 r. Strona społeczna po przeanalizowaniu dokumentu odniesie się do niego.

22.10.2020 Nowa umowa
Medycyny Pracy
Od 1 listopada 2020 r. będzie obowiązywała nowa umowa z PZU Zdrowie
S.A. dot. opieki medycznej w tym
medycyny pracy. Jest to oferta niezależna od składanych deklaracji doty-

Realizując decyzje Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 08.10.2020 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM) podjęła uchwałę o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno- Strajkowy. Początkiem akcji protestacyjnej jest oflagowanie zakładów pracy na terenie działania KM.
Przekształcenia dokonuje się w celu obrony praw i interesów pracowniczych na okoliczność zmian restrukturyzacyjno - konsolidacyjnych, w
związku z działaniami zarządów koncernów energetycznych oraz zamiarami realizacji przez Stronę Rządową transformacji klimatycznej
sektora górnictwa i energetyki.

czących ubezpieczenia na życie.
Pracownicy, którzy chcą kontynuować możliwość korzystania z Pakietu
Zdrowotnego Standard lub chcący do niego przystąpić proszeni są o
przesłanie Oświadczeń w formie skanu:
- Zgody pacjenta na objęcie opieką abonamentową
- Zgody pracownika na pobieranie składek w związku z objęciem opieką abonamentową.
Do 13 listopada 2020r. na adres mailowy gk.pakietstandard@enea.pl (w
tytule wiadomości: „Pakiet Standard, [nazwa spółki, w której pracownik
jest zatrudniony]”.
Wszystkie informacje i druki dostępne również w intranecie Grupy w
strefie pracownika.
Oryginały oświadczeń prosimy przesyłać, po uprzedniej rejestracji w
EOD, pocztą wewnętrzną na adres:
Biuro Kadr w Bydgoszczy,
ul. Warmińskiego 8,
85-054 Bydgoszcz.
Osoby posiadające wyższe pakiety niż standard nie muszą składać
deklaracji, chyba, że chcą zmienić pakiet na wyższy lub niższy.
Dodatkowe pakiety medyczne
Przypominamy Państwu o funkcjonującym równolegle Programie Opieki
Medycznej S, jako formie uzupełnienia umowy zawartej w ramach Medycyny Pracy i Zakresu Standard.
Prawo do skorzystania z Programu mają Pracownicy GK ENEA oraz
członkowie ich rodzin.
Do Ubezpieczenia Opieka Medyczna S (OMS) mogą przystąpić pracownicy będący Członkami Klubu PZU Pomoc w Życiu. Członkowie rodziny
nie mają obowiązku uczestnictwa w Klubie.
Procedura przystępowania do Programu Opieki Medycznej S

•

Możliwość zmiany Zakresu i Pakietu poza rocznicą polisy, tj. z datą
01.12.2020r., pod warunkiem złożenia deklaracji do 13.11.2020r.

•

Wybór jednego z przedstawionych w ofercie Pakietów Medycznych
(indywidualny, partnerski, rodzinny w zakresach: Komfort, Komfort Plus
lub Optimum)

21.10.2020 O pandemii i płacach w Enea Operatorze. •

Wypełnienie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia Opieka Medyczna S wraz z przystąpieniem do Klubu PZU Pomoc (jeden druk) do
13.11.2020r.

•

Wypełnienie wniosku o dokonywanie potrąceń skierowanego do Pracodawcy
Wszystkie informacje, lista osób zajmujących się programem i przyjmujących deklaracje oraz druki deklaracji dostępne są w intranecie
Grupy w strefie pracownika:
https://intranet.enea.pl/pracownik/Strony/Benefity%20pracownicze/
Opieka%20medyczna/Dodatkowe-pakiety-medyczne-Komfort%2cKomfort-Plus%2c-Optimum---op%c5%82acane-przezpracownika.aspx

22.10.2020 Solidarność wystąpiła z Rady Dialogu
Społecznego. Nie będziemy firmować fasady dialogu!
Rozpoczynając spotkanie prezes EO A. Kojro podsumował sytuację
pandemiczną w GK Enea oraz wydatki ponoszone przez Spółkę- między innymi dosprzętowienie związane z pracą zdalną. Zaapelowano o
przestrzeganie wszystkich zaleceń i obostrzeń (dzisiaj padł kolejny
rekord wykrytych przypadków COVID w Polsce -10040).
Następnie przystąpiono do realizacji programu zebrania:
1- Realizacja porozumienia płacowego z marca 2020. Po blisko dwóch
godzinach negocjacji udało się zrealizować postanowienia porozumienia z marca 2020 r. (obligatoryjna podwyżka płacy zasadniczej od
listopada 2020 r. o 50 zł.). Doceniając wysiłek całej załogi w tych szczególnych czasach uzgodniono też wypłatę premii na Święta Bożego Narodzenia (900 zł. płatne do 15 grudnia 2020 r.)

"My jako „Solidarność”, a także nasi współpracownicy, którzy wchodzą
w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS), podjęliśmy decyzję, że z dniem
dzisiejszym składamy rezygnację z członkostwa w Radzie. Nie będziemy
firmować fasady Rady Dialogu, w którym główne skrzypce ma rząd" –
podkreślił przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr
Duda.
"Nie zawahamy stanąć się przeciw rządowi, żeby podjął wreszcie prawdziwy dialog. Zostaliśmy oszukani przez rząd jeśli chodzi o drogę dojścia
do neutralności klimatycznej.
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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To nie jest droga tzw. porozumienia paryskiego, to nawet nie jest to rok
2050, to rok 2035, rząd mówi co innego, my wiemy co innego.
Nasza rezygnacja nie jest krzykiem rozpaczy, mamy kolejne kroki przygotowane, ale to polityczne działanie związku Solidarność, że nie zgadzamy

może to być 20-25 tys. chorych więcej każdego dnia. To z kolei może w
konsekwencji doprowadzić do zapaści służby zdrowia.
Chcąc zapobiec takiej sytuacji rząd od 24 listopada 2020 r. dodatkowe
obostrzenia- cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej.
„Sytuacja jest niedobra i dynamiczna. Mamy kolejny przyrost zakażonych i zgonów. Nasze działania muszą być bardzo zdecydowane.” – tłumaczył na konferencji Prezes rady ministrów Mateusz Morawiecki.
Najnowsze obostrzenia, które wejdą w życie od soboty 24 października to:

•
•

Cały kraj zostanie czerwoną strefą,

Zamknięte zostaną restauracje i puby – możliwe będzie tylko
przygotowywanie posiłków na wynos i na dowóz,

•

Dla klas 4-8 ze szkół podstawowych wprowadzone zostaną zajęcia
zdalne (przypomnijmy obowiązują one już dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych),

•

Dzieci i młodzież do 16 roku życia nie może pojawiać się w przestrzeni publicznej bez opieki osoby dorosłej,

•

Zakazana jest aktywność osób w grupach powyżej 5 osób – za
wyjątkiem wspólnie mieszkających, czy pracujących – dotyczy to zgromadzeń, spotkań, zebrań, ale także kursów, szkoleń, konferencji itp.,

•
się na niszczenie dialogu przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Domagamy
się jak najszybszego procedowania przed Trybunał Konstytucyjny skargi
złożonej przez prezydenta Andrzeja Dudę lub nowelizacji. Kompletnie nie
rozumiemy skąd pomysł żeby zdemontować RDS. To też nasz protest, że
nie pozwolimy na to, żeby ktoś robił z nas idiotów. Wczoraj otrzymaliśmy
ustawę, która dopiero jest procedowana w Sejmie. To jest dialog? Tam są
rzeczy związane z wynagrodzeniem, z rozliczeniem czasu pracy. Nie pozwolimy na to, żeby ktoś bawił się w fasadowy dialog" – powiedział Piotr
Duda.
"To jest niedopuszczalne, że premier ma możliwość odwoływania członka
Rady, dlatego że ma taki kaprys . Wczorajsze powołania do RDS mają dla
nas wątpliwości. Nie mamy innych możliwości sprzeciwu jako
„Solidarność”. Nie ma drogi prawnej. Jedynym naszym sprzeciwem może
być sprzeciw polityczny, co też robimy .Premier na zasadzie ogólności utraty zaufania - może odwołać członka. Nie wyobrażam sobie, że 700 tys.
członków związku wybiera, a pan premier może mnie odwołać, bo stracił
zaufanie. Kompletnie tego nie rozumiemy, bo potrzeba szczepionki - solidarności, powiedział wczoraj premier, ale potrzeba też dialogu, a jak nie
ma tej szczepionki "dialog" to nie ma i szczepionki Solidarność" – podkreślił szef „S”.
"Równość stron dialogu - każdy ma przez rok swoje przewodniczenie.
Siedzieliśmy wczoraj do północy, do wieczora, smutne miny, że „nasze
dziecko” nie funkcjonuje tak, jak powinno. To nas boli, dobrze, że WRDS
-y funkcjonują. To nasz krzyk rozpaczy, nie mamy możliwości odwołania.
Strona pana prezydenta mówi, że oni to interpretują inaczej.To pan prezydent odwołuje, ten punkt jest zawieszony. Niech się zastanowią w rządzie, żeby nie było takich bubli prawnych Tam nie ma co interpretować.
Czas najwyższy przygotować nowelizację i przywrócić RDS na normalne
tory. Te prerogatywy ma prezydent " – zwrócił uwagę P. Duda

23.10.2020 Rekordy zachorowań na COVID.
Cała Polska w czerwonej strefie.

Restrykcje sanitarne muszą zostać wprowadzone również w zakładach pracy.

•
•
•
•

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
Wydarzenia kulturalne z udziałem 25% publiczności,
Baseny, Aquaparki i siłownie – zawieszenie działalności,

W sklepach ograniczeni liczby klientów do 1 na 15 metrów kwadratowych,

•

W autobusach, pociągach, tramwajach ilość podróżujących ograniczona do 50% miejsc siedzących lub 30 % wszystkich miejsc,

•

Zamknięte zostają sanatoria,
Seniorzy po 70 roku życia proszeni są o pozostanie w domach – proszone są również o ograniczenie przyjmowania wizyt nawet osób najbliższych. Jak zauważają członkowie rządu, to obostrzenia, na których
rezultaty musimy poczekać 10-14 dni. Gdyby ilość zakażeń nadal rosła
tak szybko, jak to jest dotychczas, zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia.
Liczba nowych zakażeń koronawirusem w województwie lubuskim 23
października wyniosła 449. Oznacza to, że liczba wszystkich przypadków zakażeń w tym województwie od początku pandemii wynosi 3939.
Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba zgonów z powodu
koronawirusa w województwie lubuskim wyniosła dziś 2. Łączna liczba
śmierci w woj. lubuskim spowodowanych zakażeniem Covid-19 od początku epidemii wynosi 38. Od początku pandemii w województwie lubuskim odnotowano 1,73 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem w Polsce
oraz 0,91 proc. wszystkich zgonów. Koronawirus w gorzowskim Domu
Pomocy Społecznej nr 1. W placówce wykryto zakażenia koronawirusem
wśród pracowników i personelu. Przebadano 338 osób, spośród nich 76
osób uzyskało wynik dodatni – 29 pracowników i 47 pensjonariuszy.

24.10.2020 Powołanie nowego
członka zarządu Enei

22 i 23 listopada 2020 r. padły kolejne dzienne rekordy wykrytych
zachorowań na koronawirusa w Polsce: 22.10.2020 r.-12 107 , 23
października -13 632 tego dnia na covid zmarło też najwęcej osób od
początku pandemi-153 !
Jak przewiduje Ministerstwo Zdrowia, w najbliższych dniach należy się
spodziewać, że każdej doby przybędzie zakażeń na poziomie 15 tysięcy. Jeśli epidemia koronawirusa nie zwolni, w kolejnych tygodniach

Rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 29 października br. Marcina Pawlickiego na stanowisko członka
zarządu ds. operacyjnych. Uchwała weszła w
życie z chwilą podjęcia.
„Zarząd Enea S.A. informuje, iż 23 października 2020 roku rada nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania pana Marcina Pawlickiego z dniem 29
października 2020 roku na stanowisko
członka zarządu Enea S.A. ds. operacyjnych
na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Enea S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
2018 rok”
Marcin Pawlicki ma 41 lat. Od lutego 2016 r. do listopada 2018 r. był
zastępcą prezydenta Szczecina z ramienia PiS. Wykształcenie: MBAMaster of Business Administration Oxford Brookes University, MagisterWyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie-Katedra Zarządzania i Marketingu. Doświadczenie zawodowe- między innymi : Manager sieci sprzedaży w: Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Szczecin i Tauron Polska Energia SA, Szczecin, asystent europosła PiS Marka Gróbarczyka w Brukseli,
(Ciąg dalszy na stronie 15)
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Członek a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.,
Od stycznia 2019 r. Doradca Zarządu Enea Operatora ds. Promocji i
Informacji odpowiedzialny za współpracę z samorządami.

26.10.2020 Sytuacji pandemiczna w naszej Grupie

W mijającym tygodniu pojawiły się 42 nowe przypadki zakażonych
koronawirusem w naszej Grupie. Zgodnie z zaleceniami Sztabu kryzysowo-koordynacyjnego, Pracownicy spółek kierowani są, w miarę możliwości, do pracy w trybie zdalnym, a w biurach pozostaje mniejsza
niż dotychczas liczba osób. Zarząd Enei również tymczasowo pracuje
w systemie zdalnym.
Informacje nie dotyczą Lubelskiego Węgla Bogdanka
Do tej pory w Grupie Enea zachorowało 108 osób. Powiększa się grupa
ozdrowieńców, jest ich już 43. W najwiekszej Spółce Grupy -Enea Operatorze sytuacja przedstawia się następująco: Aktualna liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-63. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2- 23. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem od początku epidemii- 29
Wszystkim Pracownikom naszej Grupy życzymy dużo zdrowia, a tym,
którzy obecnie zmagają się z wirusem – sił i energii do walki oraz
szybkiego powrotu do dobrej formy.
Sztab kryzysowo-koordynacyjny w Enei oraz działające w spółkach sztaby
kryzysowe monitorują przypadki zachorowań zgodnie z przyjętymi procedurami. Podejmują także decyzje zmierzające do minimalizacji ryzyka
zakażeń w naszych miejscach pracy i jednocześnie zapewniające ciągłość

funkcjonowania spółek i Grupy. Informacje, jakie napływają z naszej
Grupy, nawet w obliczu zwiększonej liczby przypadków zakażeń, nie
wskazują na zagrożenie dla jej funkcjonowania.
Pamiętajmy, że nawet najlepsze procedury i zalecenia nie zadziałają, jeżeli
nie będziemy się do nich stosować. Dlatego
bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki) i monitorowaniu
swojego stanu zdrowia, zarówno pracując w
trybie zdalnym i stacjonarnym, jak i spędzając
czas poza pracą. Każdorazowo informujmy przełożonych o niepokojących objawach,
nałożonej kwarantannie czy izolacji domowej
własnej i współdomowników, a także kontakcie
z osobą zarażoną.
Przypominamy również, że zakrywanie ust i
nosa w przestrzeni publicznej jest naszym
obowiązkiem. W miejscu pracy należy stosować
obostrzenia w tym zakresie, zgodnie z podjętymi
decyzjami sztabów kryzysowych poszczególnych spółek Grupy.

27.10.2020 Nie tylko o płacach w Enea Centrum.

W Enea Centrum spotkały się strony dialogu społecznego by rozmawiać
o najważniejszych tematach dotyczących działalności Spółki.
Tematyka zebrania:
1. Informacja na temat COVIDU. Pracodawca przedstawił przypadki
koronawirusa w Spółce, liczby osób przebywających na kwarantannie oraz
pracujących zdalnie i stacjonarnie. Podkreślono duże zaangażowanie
wszystkich Pracowników w jak najlepszym wykonywaniu swoich obowiązków w tych anormalnych warunkach. Złą informacją dotyczącą tego
tematu jest kolejny dzienny rekord wykrytych zakażeń w Polsce-16
300
2.Uzgodnienie w temacie dni dodatkowo wolnych za święta przypadające w soboty w 2021 r. Uzgodniono dni wolne w 2021 r. za:- 1 majawolny 4 maja, za 14 sierpnia- wolny 13 sierpnia, za 25 grudnia wolny 24
grudzień.
3. Analiza porozumienia płacowego z czerwca 2020 r. Pracodawca przypomniał zapisy porozumienia z 3 czerwca 2020 r. oraz przedstawił rozliczenie przyznanych podwyżek w poszczególnych kategoriach oraz
obszarach kadrowych. Wypłata z 1 % funduszu nagród wynikających
z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy nastąpi pod koniec
listopada 2020 r.
4. Negocjacje płacowe. Na podstawie porozumienia z czerwca oraz
ustaleń korporacyjnych kontynuowano rozmowy celem zamknięcia
spraw płacowych dotyczących 2020 r. Ponad godzinne negocjacje nie
doprowadziły do zawarcia porozumienia. Rozmowy będą kontynuowane za dwa tygodnie.

28.10.2020 O przyszłości Enea Logistyka

Zarząd Enea Logistyki (EL) zaprosił stronę społeczną na spotkanie
dotyczące przyszłości Spółki i funkcjonowania w Grupie Kapitałowej
Enea. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele zarządu Enea
Operatora.
Oficjalnie prezes Sławomir Hinc poinformowano nas o tym, że 8 września wszystkie udziały Enei Logistyka zostały aportem przekazane do
Enei Operator (EO) przez dotychczasowego właściciela czyli Eneę S.A.
Tym samym nastąpiła zmiana struktury własności w naszej Grupie, a
Enea Logistyka przekształciła się w spółkę zależną Enei Operator.
Zarząd EL podkreślił, że dla Pracowników proces ten nie wiąże się z zagrożeniami dla ich uprawnień w tym również miejsc pracy, czyli nie
pociąga za sobą skutków społecznych.
(Ciąg dalszy na stronie 16)
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Jak zwykle przy takich okazjach były wspomnienia, życzenia, kawka,
ciasto, prezenty oraz tradycyjne STO LAT. Tą drogą przyłączamy
się do życzeń.

(Ciąg dalszy ze strony 15)

Poinformował też o problemach związanych z Oddziałem w Białymstoku
związanych z prawnymi możliwościami świadczenia niektórych usług
w tej lokalizacji.
Przedstawiciele zarządu Operatora potwierdzili w/w oświadczenie.
Zadeklarowano ,że sprawy Pracownicze w EL będzie prowadzić członek zarządu wybrany przez załogę EO -Michał Cebula, który wcześniej pełnił funkcje dyrektora Departamentu Logistyki w EO. Strona
społeczna zapytała o przyszłość -czy planowane jest wchłonięcie Pracowników i przejęcie funkcji EL przez Operatora. Na ten moment nie
ma takich planów. Pod koniec 2021 nastąpi analiza funkcjonowania
Logistyki i ewentualne dalsze zmiany, które będą konsultowane ze
stroną społeczną.
Na pytanie strony społecznej prezes Hinc potwierdził wolę wypłaty nagrody na Boże Narodzenie podobnie jak w innych Spółkach GK Enea.
Na koniec wszyscy życzyli sobie zdrowia w świetle kolejnych rekordów
koronawirusa w Polsce i na świecie.

27-29.10.2020 Kolejne rekordy zachorowań na
koronawirusa w Polsce.

28.10.2020 Nowy Emeryt
Stanisław Morman
W siedzibie związku w Gorzowie Wlkp. pożegnaliśmy odchodzącego na zasłużoną emeryturę
Naszego Kolegę Stanisława Mormana Elektromontera Pogotowia z Posterunku Energetycznego w Choszcznie, Stasiu w sumie przepracował
prawie 42 lat z czego 40 lat w energetyce.

Uroczyste pożegnanie miało się odbyć w Hoteliku RAZEM w Choszcznie. Niestety koronawirus udaremnił te plany. Z tych powodów kameralne spotkania odbyły się w szatni Posterunku Energetycznego w
Choszcznie oraz w siedzibie związku do którego Stanisław należy.

Ostatnie dni przyniosły lawinowy wzrost wykrytych przypadków
COVID 19 w Polsce:
27 październik -16 300, 28 październik -18 820.
29 października - 20 156 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast
z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255
osób ( w sumie 301). Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ok. 4,5 mln testów, w ciągu
minionej doby ponad 60 tys. testów.
30 października w Polsce zanotowano 21 629 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 202 chorych na Covid-19: takie dramatyczne dane
przekazał resort zdrowia. To drugi dzień z rzędu, kiedy przekraczamy
bardzo niebezpieczną na służby zdrowia granicę 20 tysięcy zakażeń
dziennie. Z danych ministerstwa wynika również, że w ciągu ostatniej
doby do polskich szpitali trafiło ponad 800 chorych na Covid-19, a zajętych jest obecnie ponad 1 200 respiratorów. Całkowita liczba zakażeń,
wykrytych w naszym kraju od początku pandemii, przekroczyła już
340 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych to w tej chwili 5 351.
Ogromne - powyżej 3 tysięcy przypadków - wzrosty liczby zakażeń
koronawirusem zanotowały minionej doby Mazowsze (3416) i Wielkopolska (3082).
Na dalszych pozycjach znajdują się w tej statystyce kolejno województwa: kujawsko-pomorskie (1954), małopolski (1914), śląskie (1761), łódzkie (1554), lubelskie (1455), podkarpackie (1274), pomorskie (1049), dolnośląskie (999), zachodniopomorskie (668), świętokrzyskie (607), warmińsko-mazurskie (594), opolskie (550), lubuskie (394) i podlaskie (358).
Jak podał ponadto resort zdrowia, wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło
ostatniej doby 35 zakażonych, zaś z powodu współistnienia tej choroby
z innymi schorzeniami: 167. Aktualny bilans pandemii koronawirusa w
naszym kraju to 340 834 zakażenia i 5 351 ofiar śmiertelnych.
Według dziennego raportu Ministerstwa Zdrowia, w tej chwili w całym
kraju zajęte są 15 444 łóżka covidowe, co oznacza, że w ciągu doby do
polskich szpitali trafiło 813 chorych na Covid-19.
Respiratorów potrzebuje obecnie 1 254 pacjentów z Covid-19, czyli o 51
więcej niż dzień wcześniej.
Dobra wiadomość jest natomiast taka, że w ciągu ostatnich 24 godzin
przybyło nam niemal 5,5 tysiąca ozdrowieńców: w sumie zaś koronawirusa pokonało już w Polsce blisko 135 tysięcy ludzi.
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Czapka na sezon jesienno-zimowy.

1906 r. Landsberg –drewniany most na Warcie

13.09.1981 –I rocznica poświecenia pomnika Solidarności w EC Gorzów.

-4,48 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.10.2020 r. godz. 11,43
-6,1 %- stopa bezrobocia we wrześniu 2020 r. To oznacza, że od

czterech miesięcy pozostaje na takim samym poziomie. W porównaniu
z końcem sierpnia liczba bezrobotnych w skali kraju spadła o 3,3 tys. i
finalnie wyniosła 1 mln 24,7 tys. osób. -13.1 % wszystkich pracujących wykonywało pracę w domu w drugim kwartale 2020 .
-2800 zł.-tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021
r. (netto wyniesie to - 2061,67 zł.) Oznacza to wzrost o 7,7 % rok do
roku. Minimalne pensje – w relacji do prognozowanego na 2021 roku
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5 259 zł) –
osiągną w przyszłym roku poziom 53,2 proc.
-18,3 zł. tyle wyniesie minimalna wysokość stawki
godzinowej w 2021 r.
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