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Wersja elektroniczna -www.solidarnosc.gorzow.enea.pl
„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

NARODOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI INNY NIŻ ZWYKLE

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

Śp. Sławomir Smagur Śp. Zenon Michałowski

Śp. Jan Kosicki

DRUGA FALA PANDEMII COVOD 19 -AKTUALNY RAPORT
LUBUSKIE:
Potwierdzone przypadki- 19107
Liczba zgonów- 286
POLSKA:
Potwierdzone przypadki -990 811
Zgony Polska -17 271

CAŁY ŚWIAT:
Potwierdzone przypadki - 62 642 914
Zgony -1 458 336
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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

żeby służba zdrowia nadal była wydajna” – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej premier wraz z ministrem
zdrowia Adamem Niedzielskim poinformowali o wprowadzeniu nowych obostrzeń.

2.11.2020 Sytuacja pandemiczna w GK Enea.

Kolejny tydzień przyniósł wzrost zachorowania na Covid 19 wśród
Pracowników naszej Grupy ( dane bez LW Bogdanka) Pojawiło się 106
nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w grupie ozdrowieńców mamy obecnie 59 pracowników. Od początku epidemii w naszej
Grupie zachorowało 214 osób.
Sytuacja w Enea Operator: Aktualna liczba pracowników objętych
kwarantanną GIS-71. Liczba pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-65. Liczba pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii- 81
Działające w spółkach naszej Grupy sztaby kryzysowe monitorują przypadki zachorowań zgodnie z przyjętymi procedurami, rekomendując działania minimalizujące rozprzestrzenianie się wirusa wśród pracowników.
Kolejny wzrost liczby chorujących nie wpływa na ciągłość funkcjonowania spółek i całej Grupy Enea.
Pamiętajmy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa: maseczek, dystansu
społecznego i dezynfekcji w pracy i poza nią. Ich przestrzeganie to nie
tylko wyraz dbałości o własne zdrowie, ale również o zdrowie i bezpieczeństwo innych, współpracowników, koleżanek i kolegów z pracy. W
przypadku niepokojących objawów, nałożonej kwarantanny, izolacji domowej lub objęcia nadzorem epidemiologicznym, a także bezpośredniego
kontaktu z osobą zarażoną niezwłocznie informujmy naszych przełożonych.
Jednym z dostępnych narzędzi, którego celem jest ograniczanie tempa i
zasięgu rozprzestrzeniania się koronawirusa, jest aplikacja „STOP COVID - ProteGO Safe". Umożliwia ona samokontrolę stanu zdrowia oraz
powiadamia o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Można ją zainstalować na służbowych urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach) zarejestrowanych w systemie MDM. Aplikacja została udostępniona do samodzielnej instalacji w sklepie firmowym z aplikacjami
„ENEA Katalog". Szczegółowe informacje o aplikacji znajdują się na
stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.
Rosnąca liczba chorych w całej Polsce oraz kolejne obostrzenia sprawiają,
że ponownie w bardzo trudnej sytuacji znalazły się osoby starsze, samotne. Postanowiliśmy wznowić wiosenną akcję w ramach programu
„Enea dla pokoleń", w której nasi wolontariusze pomagają seniorom w
codziennych zakupach. Nasi klienci, seniorzy z Poznania i okolic już
otrzymują SMS-y z instrukcją jak uzyskać pomoc. Wszystkich, którzy
chcieliby dołączyć do pomocy zachęcamy do uzupełnienia formularza
zapisu dostępnego w strefie wolontariatu (kliknij tutaj). Działania te
kierujemy również do Pracowników przebywających na kwarantannie. Zachęcamy wszystkich do niesienia pomocy osobom samotnym,
starszym z najbliższego otoczenia.

Jak zapowiedział, wprowadzone restrykcje mają zapobiec temu, żeby
system ochrony zdrowia przestał być wydolny. To ostatni etap, który
może nas uchronić przed wprowadzeniem narodowej kwarantanny.
Chcemy maksymalnie spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w
Polsce. Sytuacja jest poważna i wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań - przekonywał Morawiecki.
NOWE OBOSTRZENIA
Zmiany w nauczaniu:- Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych
- od 9 listopada do 29 listopada;- Przedłużenie nauki zdalnej w klasach 48 szkół podstawowych i szkołach ponadpodstawowych - do 29 listopada;
-Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możliwość opieki w szkołach. Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do
nauki zdalnej.
Ograniczenia w handlu:
Ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych. Otwarte pozostają punkty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami
czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, prasą;
Pozostały handel: w sklepach do 100 m2 - 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 100 m2 - 1 os/15 m2 (bez zmian) - od 7 listopada do 29 listopada.
Ograniczenia w działaniu placówek kultury i hotelarskich:
Zamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych - od 7 listopada do 29 listopada; Hotele
dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej - od 7
listopada do 29 listopada;
Rząd wprowadza także ograniczenia, jeżeli chodzi o kościoły. Teraz od
soboty w świątyni będzie mogła przebywać 1 osoba na 15m2.
System opieki zdrowotnej jest na granicy wydolności
"Nasz system opieki zdrowotnej dowodzi - czy jest - na granicy wydolności" - przyznał szef resortu zdrowia Adam Niedzielski na konferencji
prasowej, w czasie której ogłoszono nowe obostrzenia.
"Oczywiście wykonujemy kolejne kroki, które służą jego rozbudowie, ale
to jest czas, kiedy trzeba włączyć hamulec awaryjny" - wskazał.
Krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna
"Chcemy skutecznie wdrożyć te nasze zasady. Jeżeli jednocześnie też uda
się ograniczyć mobilność społeczną, jeśli rzeczywiście dojdzie do wygaszenia protestów społecznych - to tysiące istnień ludzkich może zostać
uratowane" - tłumaczył premier Morawiecki. "To jest nasza podstawo4.11.2020 Covid 19- kolejne rekordywa odpowiedzialność"- podkreślił. Zaznaczył, że rząd "chcę chronić
służbę zdrowia, wytrzymałość służby zdrowia po to, żeby chronić ludzi".
dodatkowe obostrzenia.
Resort zdrowia podał informację o 24 692 nowych przypadkach korona- Morawiecki stwierdził, że w Polsce "wciąż są duże rezerwy sprzętu.
wirusa. To zakażenia z województw: wielkopolskiego (3952), mazowiec- Respiratorów wydanych zostało w ostatnich tylko dwóch tygodniach
ponad tysiąc. W przypadku kolejnych tygodni mamy do wydania następkiego (2797), dolnośląskiego (2324), małopolskiego (2245), śląskiego
ny tysiąc respiratorów, a więc sprzęt jest . Łóżek na razie jest jeszcze
(2165), łódzkiego (1766), lubelskiego (1543), kujawsko-pomorskiego
wolnych 30 proc". - dodał premier. "Nie możemy czekać na to, aż tych
(1429), pomorskiego (1352), podkarpackiego (1280), świętokrzyskiego
(767), zachodniopomorskiego (747), opolskiego (644), podlaskiego (625), łóżek będzie wolnych tylko 3 proc., a respiratorów - tylko 2 proc. Chcemy, żeby ten bufor bezpieczeństwa był większy. Dlatego krok za tą graniwarmińsko-mazurskiego (622), lubuskiego (434).
cą, tylko jeden krok za tą granicą, którą dzisiaj wyznaczamy, za tym haZmarły 373 zakażone osoby. 57 nie miało chorób współistniejących Covid-19 był bezpośrednią przyczyną ich śmierci. To najbardziej drama- mulcem bezpieczeństwa, który dzisiaj mocno wciskamy, krok za tą granicą jest tylko narodowa kwarantanna, czyli całkowity lockdown i całkowityczne dane od początku pandemii w naszym kraju.
"Liczba zakażeń w Europie przekroczyła 10 mln przypadków. Druga fala te zamknięcie handlu, usług, również części zakładów po to, żeby popandemii uderzyła w Europę i Polskę z niebywałą siłą. Dzisiaj zdaje się, wstrzymać najgorsze, czyli pęknięcie w całości służby zdrowia" powiedział szef rządu.
że właśnie listopad będzie tym najtrudniejszym miesiącem w czasie pandemii. Przed nami arcytrudny czas" - mówił podczas środowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.
(Ciąg dalszy na stronie 3)
„Dzisiaj musimy jeszcze bardziej rygorystyczne zasady wprowadzić,
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5.11.2020 KP NSZZ „S” Enea Gorzów
w/s testów na COVID.

Stanowisko KP NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. w/s testów na
obecność COVID 19. :
"Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp. reagując
na lawinowy wzrost zachorowań Pracowników GK Enea ( szczególnie w
Rejonie Dystrybucji Gorzów) zwraca się do pracodawców o sfinansowanie testów na obecność koronawirusa w komórkach organizacyjnych o
znaczącym wzroście zachorowań. Takie testy były już wybiórczo finansowane i wykonywane w niektórych komórkach organizacyjnych.
Brak takich testów oraz czekanie na pojawienie się objawów może spowodować zakażenie większości Pracowników w komórkach w których wykryto już przypadki koronawirusa, to z kolei może doprowadzić do paraliżu pracy tych komórek.
Dostęp do testów i szybkie wykrycie zachorowań zdecydowanie zmniejszy
rozprzestrzenianie się koronawirusa , a to znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i jakość pracy. Dostęp do testów to przede wszystkim jest też
dbałość o życie i zdrowie Naszych Pracowników".
Stanowisko zostało przesłane Dyrektorowi Oddziału Dystrybucji Gorzów Wlkp-Markowi Rusakiewiczowi. Do wiadomości otrzymali je:
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea oraz
Członek Zarządu Enea Operatora Michał Cebula-opiekun Oddziału
Dystrybucji Gorzów Wlkp. z ramienia Zarządu Enea Operator.
Odpowiedź Dyrektora OD Gorzów –Marka Rusakiewicza poniżej.

7.11.2020 Zmarł
Sławomir Smagur.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
7.11.2020 r. w wieku 49 lat zmarł nagle
Nasz Kolega Sławomir Smagur
Elektromonter Urządzeń Specjalistycznych
z Rejonu Dystrybucji Sulęcin.

Msza Święta żałobna w intencji zmarłego Sławka odbyła się 10.11.2020
r. w Kościele pod wezwaniem Św. Mikołaja w Sulęcinie. Po mszy doczesne szczątki ŚP Sławomira Smogura zostały złożone na Cmentarzu
Komunalnym w Sulęcinie. W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyła
Rodzin, Znajomi, Współpracownicy oraz Przedstawiciele
NSZZ Solidarność z Pocztem Sztandarowym.

Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie,
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech Ją zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.

9.11.2020 Sytuacja epidemiczna w GK Enea.
W minionym tygodniu pozytywne wyniki testu na koronawirusa otrzymało 115 Pracowników naszej Grupy. Od początku epidemii w Grupie
Enea zachorowało 329 osób. (bez LW Bogdanka)
W ciągu siedmiu ostatnich dni wyzdrowiało 77 Pracowników, w Naszej
Grupie mamy obecnie 136 ozdrowieńców.W Enea Operator sytuacja
przedstawia sie następująco: -Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS- 87. Liczba osób ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-264. Liczba Pradcowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
od początku epidemii: 119
W związku z rosnącą skalą zakażeń w całej Polsce, Sztab kryzysowokoordynacyjny w Enei zalecił jak najszersze wykorzystanie możliwości
świadczenia pracy zdalnej przez Pracowników naszej Grupy. Ze
względu na zapewnienie ciągłości realizowanych procesów biznesowych,
między innymi związanych z produkcją i dystrybucją energii elektrycznej,
część pracowników Grupy będzie nadal świadczyć pracę w trybie stacjonarnym. Praca stacjonarna jest również możliwa w przypadkach, gdy
Pracownik nie ma możliwości organizacyjnych świadczenia pracy w
trybie „home office" albo, gdy z uwagi na charakter pracy i realizowane zadania, wymagana jest praca w biurze.
Od 3 listopada każdy, kto mieszka z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem, ma obowiązek poddania się kwarantannie. W
takiej sytuacji ma ona charakter automatyczny, sanepid nie musi wydawać w tej sprawie decyzji. Taka kwarantanna rozpoczyna się od momentu uzyskania przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu i trwa
siedem dni od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika.
Pamiętajmy, skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa wyłącznie
dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Utrzymywanie dystansu społecznego, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć
ryzyko zakażenia. Stale monitorujmy swój stan zdrowia.
Dbajmy o siebie i najbliższych. Jeśli to możliwe, ograniczajmy wszelkie
spotkania bezpośrednie do niezbędnego minimum.
Wszystkim Pracownikom naszej Grupy życzymy dużo zdrowia.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp. 11.11.2020 r.

11.11.2020 Święto Niepodległości w czasie pandemii.

W Gorzowie Wielkopolskim w bardzo ograniczonym zakresie (pandemia
koronawirusa) odbyły się wojewódzkie obchody 102 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tegoroczne obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w
parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie. Nabożeństwu
przewodniczył biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Tadeusz
Lityński.
W homilii ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odniósł się
do Ewangelii o uzdrowieniu trędowatych- "Bardzo aktualnie te słowa
rozbrzmiewają dziś, kiedy i my zmagamy się z współczesnym trądem,
którym jest pandemia. Ona nie tylko atakuje nasze ciała, ale też prowadzi
do wielu dramatów samotności, kiedy wielu ludzi pozostaje samotnymi,
zamkniętymi w swoich domach"

Nasze państwo było martwe jedynie terytorialnie. Dzięki świadomości
narodowej naszych przodków ocalały wiara, język i kultura, które przez
tak długi czas podlegały ich całkowitej likwidacji. Dzisiaj po 102 latach
od tamtego wydarzenia, gdybyśmy chcieli spojrzeć na Polskę, to co dostrzegamy? Żywą ojczyznę, ale chorą, bo chorzy są jej obywatele starsi i
młodsi. Zamiast boisk i teatrów buduje się szpitale, aby ratować ludzkie
zdrowie i życie. Widzimy w szpitalach i w domach chorych rodaków. Zauważamy Polskę z pustymi szkołami, bez gwarnych boisk w przerwach
lekcyjnych, z dużym spadkiem efektywności nauczania, studiowania,
prowadzenia badań naukowych. Dzieci i młodzież są okaleczone przez te
wymuszone formy domowego zdalnego nauczania, izolacji. A przecież do
rozwoju potrzebują nauczyciela, wychowawcy i środowiska rówieśniczego". W homilii nie zabrakło odniesienia do ostatniej dyskusji na temat
życia poczętego. Biskup przypominał o jasnym stanowisku Kościoła w tej
kwestii, cytując słowa św. Jana Pawła II z 1997 roku: „Naród, który
zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Wierzcie, że nie było
mi łatwo to wypowiedzieć. Nie było mi łatwo powiedzieć to z myślą o moim narodzie, bo ja pragnę dla niego przyszłości, wspaniałej przyszłości”.
Duchowny podziękował za wiele dobra, które dokonuje się w naszej
ojczyźnie- "Za ofiarnych i pełnych poświęcenia pracowników służby
zdrowia i tych, którzy im pomagają na bojowym froncie walki z pandemią". Na zakończenie biskup przypomniał, że w tym roku Sejm RP
uchwalił Rok Hetmana Stanisława Żółkiewskiego z okazji 400-lecia
jego śmierci. " Nasz wielki hetman w testamencie zawarł wskazania dla
swojego syna Jana, w których możemy przeczytać między innymi: Najpierw wiarę świętą chrześcijańską powszechną mocnie i statecznie trzymaj. Dla dobra Rzeczpospolitej krwi i zdrowia swego nie żałuj. To słowa,
które mają również dla nas wielką wartość i potrzeba, abyśmy je w trudnych czasach realizowali dla chwały Bożej i dobra Rzeczpospolitej ".

Kolejnymi elementami obchodów Święta Niepodległości w Gorzowie było
złożenie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Było także wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Liczba delegacji ze względu na obostrzenia sanitarne związane z
pandemią była bardzo ograniczona.

Ostatnią częścią programu obchodów było uroczyste wręczenie medali i
odznaczeń. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono Medale
Stulecia Odzyskanej Niepodległości, odznaczenia za zasługi dla obronności kraju oraz akty mianowania funkcjonariuszom Policji. Wśród
uhonorowanych medalem osób był między innymi były przewodniczący
Zielonogórskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Maciej
Jankowski (na zdjęciu poniżej).

W dalszej części Biskup zauważył, że 11 listopada dla Polaka i patrioty
zawsze był okazją do modlitwy i oddania hołdu naszym narodowym
bohaterom w minionym okresie. – "Niezależnie czy była wojna polskobolszewicka, czy była II Wojna Światowa, czy był stan wojenny, czy
też tak jak w tym roku mamy III wojnę światową, gdzie naszym wrogiem
jest wirus. W 1918 roku nasza ojczyzna scalona z trzech zaborów po 123
latach niewoli powróciła do żywych państw Europy.

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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12.11.2020 Działalność socjalna w 2021 r.

dłuższej hospitalizacji. Dla nich całkowity powrót do zdrowia i do pracy mogą wiązać się z koniecznością dodatkowego, kosztownego leczenia czy rehabilitacji. Z pomocą może przyjść Fundacja Enea, która w
takich przypadkach udziela Pracownikom wsparcia finansowego. Może też koordynować zbiórki pomocy dla naszych koleżanek i kolegów
borykających się z ciężkimi powikłaniami po przebytej chorobie. Wielokrotnie udowodnialiśmy, że mocą naszej Grupy są ludzie. Podobnie
teraz Fundacja Enea deklaruje swą chęć pomocy, a potrzebujących
zaprasza do kontaktu pod adresem fundacja@fundacja.enea.pl.
Niezależnie od tego, czy pracujemy zdalnie, czy w trybie stacjonarnym,
stale monitorujmy swój stan zdrowia. Przypominamy również o obowiązku informowania przełożonych o niepokojących objawach i zmianach naszego stanu zdrowia, odbywanej kwarantannie, nałożonej izolacji domowej, a także kontaktach z osobą zarażoną. Jeśli to możliwe,
ograniczajmy wszelkie spotkania bezpośrednie do niezbędnego minimum.
Dbajmy o siebie i najbliższych, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

16.11.2020 Nie tylko o płacach w Enea Pomiary.
Strony dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea spotkały się by
rozmawiać o Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w 2021r. Niestety
pandemia nie odpuszcza dlatego, kolejne już spotkanie odbyło się na zasadzie wideokonferencji. Mamy nadzieję, że w 2021 r. poradzimy sobie
wreszcie z pandemią koronawirusa i w pełni będziemy mogli korzystać z
działalności socjalnej.
Administrator WDS uwzględniając wpływające uwagi zaproponował
doprecyzowanie zapisów preliminarza na 2021 r. Strony uzgodniły nowe zapisy dotyczące :-rozliczania i dokumentowania wydatków, wypoczynku uczących się dzieci powyżej 18 roku życia, -umów pożyczkowych oraz spłat tych pożyczek, -indywidualnego wypoczynku, działalności sportowo-rekreacyjnej, -rozliczania faktur w obcych walutach, -dofinansowań i refundacji za pobyt dzieci w żłobkach, dofinansowań do wypoczynku emerytów.
Administrator po rozliczeniu wydatków WDS za 2020 r. w styczniu 2021
r. prześle stronie społecznej informacje dotyczące wykorzystania funduszu i wspólnie zastanowimy się w jaki sposób wykorzystać zamrożone przez pandemię środki.

16.11.2020 Sytuacja pandemiczna w naszej Grupie

Strony dialogu społecznego w Enea Pomiary na zasadach wideokonferencji rozmawiały o najważniejszych sprawach dotyczących Spółki i
Pracowników:
1. Sprawy płacowe. Po krótkich negocjacjach udało się zakończyć tematy
płacowe dotyczące 2020 r. ( obligatoryjna podwyżka płacy zasadniczej o
50 zł. od grudnia 2020 r. ( dla Pracowników nieakordowych) oraz premia na Święta Bożego Narodzenia 900 zł. (wypłata do 15 grudnia 2020
r.).
2. Czas pracy w 2021 r. Uzgodniono nominalny czas pracy w 2021 r. oraz
dni wolne za święta przypadające w soboty w 2021r.: -za 1 maja 4
maja, za 14 sierpnia 13 sierpnia, za 25 grudnia 24 grudnia.
3. Posiłki profilaktyczne w 2021 r.. Uzgodniono wartość posiłku w 2021
r.-15 zł. ( tak jak w Enea Operatorze).
4. Propozycja zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy
(ZUZP). Strona pracodawcy w zespole powołanym do aktualizacji ZUZP
przedstawiła propozycje zmian załącznika nr 3 do ZUZP -aktualizacji
zapisów dotyczących zasad budowy tabeli płac zasadniczych i taryfikatora kwalifikacyjnego. Strona społeczna po zapoznaniu się z tymi propozycjami poprzez swoich przedstawicieli w zespole odniesie się do tych
propozycji.

17.11.2020 Wzrost zużycia i produkcji energii
elektrycznej w październiku

W ostatnim tygodniu 154 Pracowników naszej Grupy (bez LW Bogdanka) otrzymało pozytywne wyniki testu na koronawirusa. Od początku
epidemii zachorowały 483 osoby. Mamy 252 ozdrowieńców, w ostatnim
tygodniu wyzdrowiało aż 116 Pracowników.
Sytuacja w Enea Operatorze: -liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS- 97. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem - 66. Liczba pracowników ze stwierdzonym zakażeniem od początku epidemii-160
W naszej dużej grupie ozdrowieńców są Pracownicy, którzy przeszli tę
chorobę łagodnie lub bezobjawowo, ale są również tacy, którzy wymagali

W październiku 2020 r. zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło o
1,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a
produkcja była wyższa o 0,9 proc. - wynika z danych opublikowanych
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W odniesieniu do września produkcja była wyższa o 9 proc., a krajowe zużycie o 9,8 proc.
Jak wynika z danych PSE krajowe zużycie energii elektrycznej w październiku 2020 roku było ona poziomie 14,798 TWh, wobec 13,480
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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TWh we wrześniu br. i 14,626 TWh w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
Krajowe źródła wytwórcze wyprodukowały w październiku 13,553 TWh
energii elektrycznej (brutto), wobec 12,435 TWh miesiąc wcześniej i
13,429 rok wcześniej.
Saldo wymiany transgranicznej w październiku było na poziomie 1,245
TWh i było wyższe w porównaniu do września o 19,1 proc., a w odniesieniu do października 2019 roku o 4 proc.
Narastająco od początku roku do końca października zużycie energii
elektrycznej spadło o 3,4 proc. do 135,667 TWh, a produkcja brutto
była o 5,8 proc. niższa i wyniosłą 124,147 TWh. Saldo wymiany transgranicznej wzrosło aż o 33,5 proc. do poziomu 11,520 TWh.
Udział elektrowni opartych na węglu kamiennym w produkcja energii
elektrycznej w Polsce spadł w październiku do 47,77 proc. z 51,31
proc. w październiku 2019 roku - wynika z danych PSE. Elektrownie
oparte na węglu brunatnym w październiku wyprodukowały 24,42
proc. całej produkcji wobec 24,40 proc. w październiku 2019 roku.
Natomiast elektrownie gazowe dostarczyły 8,58 proc. energii wobec
8,12 proc. rok temu. Z elektrowni przemysłowych pochodziało 6,68
proc. energii wobec 6,56 proc. w październiku ubiegłego roku.
Elektrownie wiatrowe wyprodukowały 9,03 proc. energii wobec 8,16
proc. rok temu. Z hydroelektrowni pochodziło 1,99 proc. energii wobec
1,12 proc. rok temu, a z pozostałych źródeł odnawialnych 1,53 proc.
całej energii wobec 0,34 proc. rok temu.

Niestety 17 listopada 2020 r. o godz. 3.40 przegrał walkę z chorobą
Zenon Michałowski. Jeden z założycieli gorzowskiej „Solidarności”,
opozycjonista, wieloletni działacz sportowy. Niesłychanie ciepły i serdeczny człowiek. Miał 70 lat…
ZENON MICHAŁOWSKI Przez długie lata
związany z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Działalność
polityczną rozpoczął w 1981 w Polskiej Partii
Demokratycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność
opozycji antykomunistycznej. W latach 19841990 wchodził w skład Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, koordynującej
akcje podziemnych struktur opozycyjnych, natomiast w latach 1988-1990 był członkiem jawnej
Rady Regionu Solidarności.
Po 1989 roku wspierał przemiany polityczne w Polsce. Organizował przedsiębiorców w ramach założonego przez siebie Gorzowskiego Towarzystwa
Gospodarczego. Zasiadał w Radzie Regionalnej Akcji Wyborczej Solidarność, która w 1997 roku wygrała wybory parlamentarne. Wspierał inicjatywy powstające w środowisku skupionym przy Regionie Gorzowskim
NSZZ „Solidarność”.

17.11.2020 Rozmowy płacowe w Enea Centrum

Był m.in. członkiem Zarządu Stowarzyszenia Budowy Pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim, odsłoniętego 11 listopada
2008, a także pomagał w odtworzeniu Białego Krzyża usytuowanego przy
gorzowskiej Katedrze. Uczestniczył w uroczystościach rocznicowych,
związanych w szczególności z walką o wolną Polskę. Ostatni raz 31 sierpnia 2020 roku we Mszy świętej i uroczystości zorganizowanej w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

W Enea Centrum kontynuowano rozmowy, których celem było zakończenie negocjacji płacowych w 2020 r.
Po dwugodzinnych negocjacjach udało się zawrzeć porozumienie, które
zawiera dwa parametry: - podwyżka płacy zasadniczej o 50 zł. ( 25 zł.
uznaniowo) od grudnia 2020 r. Maksymalna podwyżka płacy zasadniczej-100 zł. oraz wypłatę premii Świątecznej= 900 zł. (najpóźniej do 15
grudnia 2020 r.). Po akcji przeszeregowań pracodawca przedstawi stronie
społecznej rozliczenie przyznanych podwyżek z podziałem na obszary
kadrowe.
Korzystając z okazji spotkania z zarządem strona społeczna powróciła do
tematu sygnalizowanego podczas spotkania 6 czerwca 2020 r. Praca zdalna w domu a wypadek w pracy. Pracodawca zaciągnął informacji w ZUS
-ie i PIP-ie dotyczącej uznawania jako wypadek przy pracy zdarzeń
występujących w domu podczas pracy zdalnej. Według informacji uzyskanych od tych dwóch instytucji wypadki takie będą traktowane jako
Uroczystości pogrzebowe ŚP Zenona Michałowskiego odbyły się 24 liwypadek przy pracy.
stopada 2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła je Msza Święta w intencji Zmarłego.

17.11.2020 Zmarł Zenon Michałowski.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Obrocie 59 mln zł.
Grupa podała także szacunkowe dane operacyjne.
Produkcja węgla netto wyniosła po 9 miesiącach 5,5 mln ton, a całkowite
wytwarzanie energii elektrycznej netto wyniosło 16,9 TWh.
Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym wyniosła 14,3 TWh, a
sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym
15,6 TWh.
Ostateczne wyniki grupy Enea za III kwartał 2020 r. zostały opublikowane
27 listopada br. Grupa Enea miała po trzech kwartałach 2020 r. 62,4
mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 891,5 mln zł zysku rok wcześniej. Pozostałe wyniki zgodne
z szacunkami.

(Ciąg dalszy ze strony 6)

19.11.2020 Msza Św. w intencji
Zmarłych Energetyków.

Następnie uczestnicy liturgii procesyjnie udali się na miejsce złożenia
doczesnych szczątków Z. Michałowskiego. W ostatniej ziemskiej drodze
Zenona uczestniczyła Rodzina oraz licznie przybyli Znajomi, Przyjaciele
oraz Przedstawiciele NSZZ Solidarność z dwoma Pocztami Sztandarowymi.
„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…”
Zenku na długo pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w Pokoju.

Pandemia koronawirusa uniemożliwiła nam kontynuację wieloletniej tradycji Zaduszek Energetycznych w Gorzowie Wlkp. Co nie oznacza, że
zapominamy o Naszych Zmarłych. Na wysokości zadania stanął Dyszpastrz Gorzowskich Energetyków Ks. Jarosław Zagozda, który w swojej
Parafii w Baczynie w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła odprawił Mszę Świętą Wypominkową w intencji zmarłych: Energetyków
z GK Enea i Elektrociepłowni Gorzów, członków Oddziału Gorzowskiego SEP i nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie
Wlkp.
Tegoroczne Zaduszki odbyły się w bardzo ograniczonym zakresie przede
wszystkim co do liczby uczestników (wymogi sanitarne). Nie było Pocztów Sztandarowych oraz odczytywania nazwisk zmarłych ( od zeszłorocznych zaduszek dużo ich przybyło). Z uwagi na zagrożenia panującej
pandemii wiele osób łączyło się duchowo w modlitwie z uczestnikami
Mszy Świętej w Baczynie. Wśród intencji modlitewnych była też ta o
pomoc w pokonaniu pandemii z którą od 8 miesięcy walczy cały świat.

18.11.2020 r. Odwołanie
Członka Zarządu ENEA S.A.

17 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza ENEA podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania Członka
Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych, Pana
Jarosława Ołowskiego ze składu Zarządu
ENEA S.A.
Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Rada
Nadzorcza nie podała przyczyn odwołania Pana
Jarosława Ołowskiego.

19.11.2020 Wyniki Enea
za trzy kwartały 2020 r.

Grupa Enea szacuje, że odnotowała
po trzech kwartałach 2020 r. 2.635
mln zł EBITDA i 62 mln zł straty
netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody ze sprzedaży netto oraz inne
dochody wyniosły w tym okresie 13.464 mln zł.
Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym trzecim kwartale grupa
Enea miała ok. 37 mln zł zysku netto jednostki dominującej i ok. 813
mln zł zysku EBITDA.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że w trzecim
kwartale EBITDA grupy wyniesie 712 mln zł, a zysk netto jednostki
dominującej 213 mln zł.
Pod koniec października Enea informowała jednak, że dokona odpisu
aktualizującego wartość posiadanego pakietu akcji w Polskiej Grupie
Górniczej, co zmniejszy skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem i
zysk netto w trzecim kwartale o ok. 129 mln zł. Wpływ na wynik jednostkowy wyniesie ok. 254 mln zł.
Grupa podała, że EBITDA w Wydobyciu po trzech kwartałach wyniosła
325 mln zł, w Wytwarzaniu 1.209 mln zł, w Dystrybucji 994 mln zł, a w

W ciągu ostatniej doby w Polsce zanotowano najwięcej zgonów z powodu Covid od początku pandemii-637.
Mamy nadzieję, że za rok znów w dużo szerszym gronie spotkamy się
w Parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. i pomodlimy się za Naszych Zmarłych.

20.11.2020 Sytuacja pandemiczna w naszej Grupie

Najnowsze statystyki wskazują na spadek przyrostu nowych zachorowań
wśród naszych koleżanek i kolegów z pracy. W mijającym tygodniu odnotowaliśmy 133 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w naszej
Grupie (bez LW Bogdanka). Od marca zachorowało 616 osób. Jednocześnie, przez ostatnich siedem dni do grupy ozdrowieńców dołączyło aż
124 Pracowników. W sumie ta grupa liczy już 376 osób.
Aktualna sytuacja w największej Spółce GK-Enea Operator : Liczba
Pracowników objętych kwarantanną GIS-69. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-69. Liczba Pracowników
ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii: 178
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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W całym kraju lekarze apelują do ozdrowieńców o
oddawanie osocza, które stosowane jest jako lek u
pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Wraz
z Fundacją Enea dołączamy się do tych apeli
i zachęcamy
ozdrowieńców – pracowników naszej Grupy do
oddawania cennego osocza, na które czekają
chorzy w całej Polsce. Jedna donacja osocza może
pomóc nawet 2-3 pacjentom.
Dawcą może być każdy, kto przechorował COVID-19 lub przeszedł zakażenie bezobjawowo (potwierdzone testami
bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl), został uznany za wyleczonego i
czuje się dobrze. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i
trwa ok. 40-50 minut. Wystarczy skontaktować się z najbliższym centrum
krwiodawstwa i umówić na wizytę. Po więcej szczegółów zapraszamy na
portal Enea Newsa do artykułu
„Pokonałeś COVID-19? Teraz możesz pomóc innym".
Zachęcamy wszystkich, by promować oddawanie osocza wśród ozdrowieńców z naszych rodzin i spoza naszego środowiska pracy. Im więcej
osób dowie się o akcji, tym większej liczbie chorych będzie można pomóc.
Warto przekonywać do tego niezdecydowanych. Krew i osocze to najcenniejszy dar, którym możemy się podzielić z drugim człowiekiem.
Zachęcamy również do zgłaszania się i przekazywania nam informacji o
włączeniu się do inicjatywy, zbieramy je pod adresem mailowym Fundacji Enea fundacja@fundacja.enea.pl. Wiemy już, że wśród deklarujących się dawców jest m.in. przedstawiciel zarządu Enei. Policzmy się i
dajmy przykład innym.

także pomoc specjalisty, który bezpłatnie usunie awarię w domu. Teraz
zawarcie takiej umowy jest jeszcze prostsze i możliwe całkowicie online.
Dla obecnych klientów Enei dużym ułatwieniem jest także przesyłanie
dokumentów poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, w tym
także umów, bez wychodzenia z domu. Wystarczy tylko wysłać skan lub
zdjęcie podpisanej umowy. Osoby posiadające kwalifikowany podpis
elektroniczny mogą podpisać dokumenty z jego wykorzystaniem.
W eBOK-u można sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane czy zgłosić sprawy.

24.11.2020 Spotkanie w sprawie transformacji
sektora elektroenergetycznego w MAP.

23.11.2020 E-BOK
najwygodniejszą formą kontaktu z Eneą.

Od marca 2020 roku o 35 proc. wzrosła liczba nowych kont w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta - poinformowała Enea. Jak podkreśla
spółka eBOK staje się najpopularniejszą i najwygodniejszą formą kontaktu z Eneą, a dodatkowo klienci indywidualni Enei za pośrednictwem
eBOK-a mogą teraz także zawierać umowy na produkty Energia+ Pewna cena oraz Energia+ Fachowiec.
Z informacji spółki wynika, że w ostatnich miesiącach dynamicznie wzrastała liczba osób, które zdecydowały się na założenie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. W ocenie spółki, klienci doceniają korzyści
płynące z szybkiej formy kontaktu i dostępność 24 h na dobę przez 7 dni
w tygodniu, bez wychodzenia z domu.
W ciągu ponad pół roku liczba nowych kont założonych w eBOK-u
wzrosła o 35 proc.. Liczba spraw związanych z energią elektryczną,
załatwianych za pośrednictwem eBOK-a także wzrosła o 58 proc. Enea
zaznacza, że zainteresowanie tą formą kontaktu utrzymuje się wciąż na
bardzo wysokim poziomie, mimo ponownego otwarcia w maju stacjonarnych Biur Obsługi Klienta Enei. Wzrosła również liczba pobieranych
za pośrednictwem eBOK-a faktur w formie elektronicznej, które gwarantują otrzymanie niezwłocznej informacji o kwocie do zapłaty.
" Widać wyraźny trend w gospodarce związany
z cyfryzacją procesów obsługowych - dotyczy on
również klientów Enei. Mimo otwarcia stacjonarnych placówek, wciąż obserwujemy wzmożony ruch w Elektronicznym Biurze Obsługi
Klienta. Dzięki temu rozwiązaniu klienci, pozostając bezpiecznie w domu, nadal mogą być w
kontakcie z Eneą. Dodatkowo, ostatnio umożliwiliśmy im zawieranie umów na niektóre nasze
produkty zdalnie poprzez eBOK" - powiedział
Dariusz Szymczak, prezes Enei Centrum.
Enea udostępniła również w eBOK-u dla klientów indywidualnych możliwość zawierania umów na produkty Energia
+Pewna cena i Energia+ Fachowiec bez konieczności wychodzenia z
domu. Energia+ Pewna cena daje gwarancję stałej ceny za energię elektryczną przez cały czas trwania umowy, a Energia+ Fachowiec dodatkowo

Pan Artur Soboń z Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP)- Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa
węglowego zaprosił strony dialogu społecznego z branży energetycznej do
udziału w spotkaniu, które dotyczyło planowanej transformacji energetyki. Spotkanie z powodu pandemii odbyło się w trybie zdalnym. (25
listopada 2020 padł kolejny dobowy rekord zgonów spowodowanych
koronawirusem -674).
Gospodarz spotkania minister Soboń przywitał wszystkich, i rozpoczynając spotkanie poinformował nas, że w MAP trwają prace nad wydzieleniem aktywów węglowych, na obecnym etapie nie trwają prace nad
dalszą konsolidacja tego co pozostanie po wydzieleniu. Aktualnie trwają
prace z doradcą. Poinformował, że to spotkanie traktuje jako otwarcie
dialogu branżowego , tak aby na każdym etapie konsultować swoje
zamierzenia. Minister stwierdził, że chcą być uczciwi i poinformował
wszystkich że te spotkanie było rejestrowane. Następnie przedstawiła
program zebrania:
Prezentacja Ministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z
Ministerstwa Klimatu (MK).
Wystąpienie Ministra ArturaSobonia z Ministerstwa Aktywów
Państwowych (MAP).
Dyskusja.
Padła też propozycja podziału tematyki restrukturyzacji branży na
obszary biznesowe i powołanie zespołów problemowych ds. Wytwarzania i Węgla Brunatnego, -Dystrybucji,-Obrotu, Ciepłownictwa. Poinformowano nas też, że powołano już zespół węgla
kamiennego LW Bogdanka. Zespół już pracuje. Minister Soboń zaproponował harmonogram prac w/w zespołów. W ramach informacji z
Grup Energetycznych poinformowano nas, że PGE przedstawiło już swoje propozycje zmian do swoich planów (strategii) Tauron i Enea jeszcze nie ( w tych spółkach do końca roku ma być wypracowana nowa
strategia oraz sposób zabezpieczenia Pracowników w tym procesie). W
drugiej połowie stycznia 2021 r. odbędzie się plenarne spotkanie z centralami związkowymi na poziomie ministerstwa. W lutym 2021 r. ma powstać wstępna prezentacja strategii w poszczególnych grupach a do
końca lutego 2021 w poszczególnych spółkach grup energetycznych. W
marcu 2021 r. na kolejnym spotkaniu planowane jest omówienie w/
w materiałów i przedstawienie ich Radzie Ministrów
Następnie Adam Guibourgé-Czetwertyński z MK przedstawił dwie
prezentacje dotyczące: -Nowych miejsc pracy związanych z transformacją energetyki, -Zadania i cele dla sektora elektroenergetycznego w
PEP 2040.
Potem ponownie zabrał głos Artur Soboń. Oznajmił, że: - Celem polityki
energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne, ale również i
efektywność. - Regulacje klimatyczne UE wiążą się ze spadkiem opłacalności energii opartych na konwencjonalnych źródłach energii. (Ciąg dalszy na stronie 9)
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Kilka istotnych faktów wymuszających te działania. -Polityka banków
która powoduje, że nie ma szans na inwestowanie w energetykę węglową. -Import energii – który na rynkach zewnętrznych jest tańszy. Europejski zielony ład jest istotą polityki UE i musimy brać to pod
uwagę, że jak tak dalej pójdzie to Polska będzie miał najdroższą energie w UE (certyfikaty CO2 w ciągu roku podrożały o 50%).
Zapewnił też uczestników spotkania, że na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo Pracowników, chcemy wypracować nową strategie dla
sektora która uratuje całą branże. Potrzebna jest koordynacja działań ze
strony państwa. Taką rekomendacją jest wydzielenie aktywów węglowych, pozwoli to na realizację polityki dekarbonizacji i rozłożyć w
czasie tak aby skutki społeczne były jak najmniejsze. MAP za największe ryzyko uważa upadek Polskiej energetyki konwencjonalnej i uzależnienie się od importu. Bez konkurencyjnej energetyki nie ma konkurencyjnej gospodarki. Kluczowe jest to, aby zapewnić stabilność w poszczególnych spółkach Grup Kapitałowych.
Następnie zabierali głos przedstawicie zarządów i strony społecznej z
poszczególnych Grup Energetycznych:
PGE -Wojciech Dąbrowski i Paweł Strączyński .Przyczyny wydzielania aktywów węglowych. W tym roku bardzo aktywnie rozpoczęły się
działania w ramach zrównoważonego finansowania - instytucje finansowe
(w tym ubezpieczeniowe) z wyjątkiem banków chińskich są zobowiązane
do badania kilku czynników – gdzie na pierwszym miejscu jest ślad węglowy a na drugim wpływ na środowisko. Jeśli w ciągu trzech lat więcej
jak 5% będziemy wytwarzali energie z paliw kopalnych to kredyt jaki
możemy pozyskać to 3 krotna EBIDA. Do 25 roku spadnie to jednak do 0,
nikt nie pożyczy PGE żadnych pieniędzy. Tylko oddzielenie energetyki
konwencjonalnej pozwali na istnienie PGE. Po wydzieleniu aktywów węglowych wzrośnie ten wskaźnik 6 razy EBIDA. Tj. około 30 mld zł. PGE
na inwestycje potrzebuje w ciągu najbliższych lat 75 mld. zł. a pozyskać z
własnych środków mogą na poziomie 15mld zł. Transformacja szczególnie
w pierwszym okresie nie będzie się wiązała ze zwolnieniami. Co najmniej
75% pracowników odejdzie na zasłużone emerytury w ciągu 15 lat. Po 42
roku produkcja energii z gazu będzie również nierentowna. PGE planuje
wybudowanie farm wiatrowych na 6,5 giga wata. Cała polska ma plan
budowy na Bałtyku farm wiatrowych 8 GW. Mrzonkami są oczekiwania,
że nadal będziemy własną energetykę opartą na węglu.
Enea-Paweł Szczeszek. Po 2025 roku nie będzie możliwości finansowania
inwestycji w których jest ślad węglowy. Więcej po 25 roku nie będzie
takiej potrzeby bo albo będziemy importować energię albo będziemy mieli
własne z OZE.
Tauron- Marek Wadowski.Większość energii pozyskujemy z węgla.
Koszty CO2 wzrosły o 50% Koncepcja przedstawiona dzisiaj to jedyna
możliwość pozwalająca przedłużyć czas funkcjonowania tych podmiotów.
Wydłużenia pracy bloków. Dzięki temu będzie można pozyskać środki na
przeprowadzenie tych zmian.
Wystąpienia prezesów oraz argumenty przez nich przedstawiane popierały wcześniejsze wystąpienia przedstawicieli MK i MAK.
Następnie zabierali głos przedstawiciele strony społecznej.
Nasze wystąpienia można podsumować następująco: MAP i MK oraz
prezesi GK nie przedstawili nam nic nowego, od tego o czym w branży już dyskutuje się od miesięcy .Oczekiwaliśmy dzisiaj jakiś konkretów, tym czasem poza informacjami ogólnie dostępnymi nie usłyszeliśmy niczego nowego. Cieszymy się jednak, że proces konsultacji ruszył z miejsca i być może na kolejnych spotkaniach zaowocuje to jakimiś konkretami.
Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność Enea na spotkaniu reprezentował Krzysztof Nawrocki a Krajową Sekcję Energetyków
NSZZ Solidarność -Marek Boiński.
Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

25.11.2020 Zmarł
Jan Kosicki

Rano 25 listopada 2020 r. zmarł
Nasz Kolega Jan Kosicki…
Janek swoją karierę zawodową
rozpoczynał w Wydziale Wykonawstwa Własnego w Zakładzie Energetycznym Gorzów. Później nie zmieniając stanowiska pracy (spawacz)
zmieniał pracodawców -Energobud
Gorzów i Enea Serwis Oddział w
Gorzowie Wlkp. Zawsze
Był aktywny i wrażliwy, cieszył się
zaufaniem współpracowników. Przez
kilka kadencji Był wybierany do
władz Naszej Organizacji i pełnił
funkcję Członka Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów. Wlkp. Będąc na emeryturze również aktywnie Działał w Kole
Emerytów i Rencistów-aktualnie Był Delegatem z ramienia tego Koła

do władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów
Wlkp. Był też członkiem Regionalnej Sekcji Emerytów
i Rencistów NSZZ Solidarność,
gdzie Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Na Janka zawsze można
było liczyć, jak tylko mógł czynnie
Uczestniczył w uroczystościach państwowych i związkowych. Dawał
innym przykład i Reprezentował
nas w Pocztach Sztandarowych nie
tylko NSZZ Solidarność- Traktował
to jako zaszczyt.

Nie ograniczał się tylko do działalności związkowej. Działał w różnych
Komisjach Miasta Gorzowa Wlkp oraz Krajowym Duszpasterstwie
Energetyków „NAZARET”. Janek przeżył 76 lat, a w ostatnich miesiącach swojego życia walczył z ciężką chorobą. Od 16 lat Był szczęśliwym emerytem.
Jasiu od zawsze był z nami, zawsze go było pełno, zarówno podczas
pracy zawodowej jak i na emeryturze. Częste wizyty w naszym biurze
zawsze Zaczynał od słów „wszystko w porządku, wszystko gra ?”. Od
kilku miesięcy nie Zjawiał się u nas, okazało się ,że u Niego nie wszystko
było w porządku z Jego zdrowiem. Niestety po kilku miesiącach
Przegrał walkę z bezlitosną chorobą.

30.11.2020 Ostanie pożegnanie Jana Kosickiego.

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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NA WIECZNĄ WARTĘ ODSZEDŁ JEDEN Z NAS.
Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Jana Kosickiego odbyły się w poniedziałek 30.11.2020r. na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp. przy
ulicy Żwirowej. W pogrzebie uczestniczyła Rodzina, koleżanki
i koledzy nie tylko z pracy oraz przedstawiciele NSZZ Solidarność związku do którego Zmarły Należał. W ostatniej drodze Janka uczestniczyły również Poczty Sztandarowe: Zarządu Regionu Gorzów NSZZ
Solidarność i Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea
Gorzów.

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.

JANKU SPOCZYWAJ W POKOJU.

27.11.2020 Aktualna sytuacja
pandemiczna w naszej Grupie

W mijającym tygodniu ponownie odnotowaliśmy spadek przyrostu nowych zachorowań w naszej Grupie (bez LW Bogdanka).
Pozytywne wyniki testów otrzymało 97
pracowników. Do tej pory zachorowało 713 osób. Jednocześnie, do
grupy ozdrowieńców dołączyło 153 pracowników. W naszej Grupie
jest ich już 529.
Sytuacja pandemiczna i innych Spółkach GK Enea :
-Enea Operator: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS -41.
Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV2- 65. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
od początku epidemii- 234.
-Enea Serwis: Pozytywne wyniki testu na koronawirusa otrzymało 26
Pracowników .Wyzdrowiało 18 pracowników. W izolacji przebywa 8
pracowników.
Przypominamy, że każdy kto przechorował COVID-19 lub przeszedł zakażenie bezobjawowo (potwierdzone testami bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl) może zostać dawcą osocza, na które czekają chorzy w całej
Po krótkiej modlitwie w Kaplicy uczestnicy ceremonii pogrzebowej proce- Polsce. Zachęcamy ozdrowieńców do kontaktu z najbliższą stacją krwiodawstwa. Przygotowaliśmy krótki materiał filmowy, w którym ekspert
syjnie udali się na miejsce wiecznego spoczynku Jana, gdzie złożono
poznańskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Jego doczesne szczątki.
wyjaśnia kto i kiedy może oddać osocze oraz jak się do tego przygotować.
„Człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć”
Jednym z dostępnych narzędzi, którego celem jest ograniczanie tempa i
Janku Byłeś Człowiekiem Niezwykłym. Twoja niezwykłość przejawiała
się każdego dnia. Miałeś ogromne poczucie humoru. Swoim pozytywnym zasięgu rozprzestrzeniania się koronawirusa, jest aplikacja STOP COusposobieniem Dodawałeś otuchy i sprawiałeś, że zły dzień stawał się dla VID - ProteGO Safe. Umożliwia ona samokontrolę stanu zdrowia oraz
powiadamia o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Można ją zainstakażdego lepszy. Zawsze można było na Ciebie liczyć, swoją aktywność
lować na służbowych urządzeniach mobilnych (smartfonach i tableokazywałeś nie tylko w godzinach pracy. Pozostałeś wierny wartościom
tach) zarejestrowanych w systemie MDM. Aplikacja została udostępnioBóg Honor Ojczyzna. Byłeś po prostu DOBRYM CZŁOWIEKIEM.
na do samodzielnej instalacji w sklepie firmowym z aplikacjami "ENEA
Katalog". Szczegółowe informacje o aplikacji znajdują się na stronie:
https://www.gov.pl/web/protegosafe.

I TAKIM CIĘ ZAPAMIĘTAMY
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Landsberg dworzec kolejowy

ZDALNE NAUCZANIE

Skutki zdalnego nauczania.
Pani pyta w szkole Jasia: -Jasiu Gdzie leży Finlandia?
Jasiu:-W barku obok żytniej…

OBJAWY COVID 19

Miałem w lodówce pół litra wódki, syn wypił je z kolegami,
nalał wody i odstawił na miejsce do lodówki. Wieczorem po
całym dniu pracy walnąłem sobie setkę.
Zero smaku, zero węchu... Mało na zawał nie zszedłem

8.01.2004 Spotkanie opłatkowe w Zarządzie Regionu Gorzów NSZZ Solidarność

-5,44 zł.–wartość akcji Enea na dzień 30.11.2020 r. godz. 17,00
-6,1 %- stopa bezrobocia w październiku 2020 r. Liczba osób

bezrobotnych w październiku 2020 r. wyniosła 1018,4 tys., wobec 1023,7 tys. osób
we wrześniu br. Oznacza to, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest niższa
w stosunku do września 2020 r. o 5,3 tys. osób, (tj. o 0,5%).
-62,4 mln zł strata netto -wyniki Grupy Enea za III kwartał 2020 r. Wobec 891,5 mln zł zysku rok wcześniej. Wcześniej Enea szacowała stratę na 62
mln zł. Pozostałe wyniki zgodne z szacunkami. Grupa podała, że EBITDA z
zysku w III kwartale wyniosła 813 mln zł zysku, w Wydobyciu po trzech kwartałach wyniosła 325 mln zł, w Wytwarzaniu 1.209 mln zł, w Dystrybucji 994
mln zł, a w Obrocie 59 mln zł.

-1,2 % - tyle wzrosło zużycie energii elektrycznej w Polsce w

październiku 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, a
produkcja była wyższa o 0,9 proc. Zużycie energii elektrycznej w październiku
2020 roku było ona poziomie 14,798 TWh, wobec 13,480 TWh we wrześniu br.
i 14,626 TWh w analogicznym okresie roku ubiegłego. Krajowe źródła wytwórcze wyprodukowały w październiku 13,553 TWh energii elektrycznej (brutto),
wobec 12,435 TWh miesiąc wcześniej i 13,429 rok wcześniej.
Narastająco od początku roku do końca października zużycie energii elektrycznej spadło o 3,4 % do 135,667 TWh, a produkcja brutto była o 5,8 % niższa i
wyniosłą 124,147 TWh. Saldo wymiany transgranicznej wzrosło aż o

33,5 %
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