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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy?

wieży. Póki co zamontowane są jedynie nowe tarcze. "Zamieszczenie
wskazówek i uruchomienie zegara uwarunkowane jest zakończeniem
1.02.2021 Katedra gorzowska
prac w wieży. W tej chwili mamy możliwość tylko użytkowania korpusu głównego kościoła oraz prezbiterium łącznie z zakrystiami,
poświęcona i otwarta.
natomiast wieża jest niedostępna. Tam są prowadzone jeszcze prace
Po 43 miesiącach od pożaru liturgia powróciła do kościoła
katedralnego w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas pierwszej poran- budowlane. Następnie czekają nas prace związane z wykonaniem
ekspozycji artefaktów, które znaleźliśmy podczas remontu i dopiero
nej Mszy św., 1 lutego, odnowioną świątynię pobłogosławił
bp Tadeusz Lityński. Kazanie tego dnia wygłosił proboszcz katedry na końcu zegarmistrz zamieści stary mechanizm zegarowy i uruchomi zegar. Mam poczucie wdzięczności Panu Bogu i ludziom, bo za
– ks. Zbigniew Kobus.
tym kryje się ogromna praca i ofiarność wielu ludzi" – ks. Kobus.

Po liturgii odbył się briefing dla mediów. " Ta świątynia zraniona
przez miesiące i lata, trochę opatrzona bandażami, jakimi były rusztowania, dzisiaj wreszcie zaczyna funkcjonować. To było wielkim
oczekiwaniem nie tylko duszpasterzy ale parafian i mieszkańców.
Dlatego bardzo się cieszę, że już jest otwarta" – mówił dziennikarzom
bp. Tadeusz Lityński.

Od dzisiaj mogą modlić się tu wierni, mogą wchodzić do świątyni
bocznym wejściem od ul. Sikorskiego. Ci, którzy wybiorą się na
msze mogą przeżyć mały szok, bo sporo się zmieniło.
Z gorzowskiej zabytkowej świątyni zniknęły żyrandole, odnowiono
witraże, jest nowa, podgrzewana posadzka. Renowacja jeszcze się
nie zakończyła, nadal toczyć się będzie m.in. w zakrystii. Z tego
względu katedra otwarta będzie tylko w godzinach odbywania się
mszy świętych. W dni powszednie będą trzy o godzinach: 7, 8 i 18,
natomiast w niedzielę sześć, czyli o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
15.00 i 18.00.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2017 r. o godz. 18.17, wieża katedry
stanęła w płomieniach. Przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Kilkanaście godzin kilkuset strażaków gasiło ogień. Straty
oszacowano na 20 milionów złotych.
Ze względu na pandemię obowiązuje limit wejść- maksymalnie 50
osób. do tego oczywiście trzeba zachować podstawowe zasady sanitarne czyli zachować dystans społeczny i mieć maseczkę.
Więcej zdjęć na naszej stronie-Menu-Aktualności

2.02.2021 Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Od tego czasu trwa kompleksowa naprawa i remont kościoła katedralnego. Ks. Kobus komentował wnętrze katedry. "Rzeczywiście zmieniło nieco wygląd. Powiedziałbym, ze wróciliśmy właśnie do pierwszych wzorów gotyckiej katedry. Podstawowym założeniem była bowiem pełna regotyzacja tej świątyni. Dlatego mamy taki surowy wystrój i to może na początku troszeczkę niepokoić. Oczywiście przed
nami pewne prace związane z upiększaniem wnętrza i dlatego potrzeba cierpliwości, a potem poczujemy się jak przed remontem" – tłumaczy proboszcz katedralnego kościoła.
Ciekawość budzi także czas uruchomienia zegara na katedralnej

2 lutego 2020 r. rząd przyjął uchwałę ws. Polityki energetycznej
Polski do 2040 r. (PEP2040). Dokument zakłada, że trzy główne
obszary PEP to sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość
powietrza.
Po zakończonych jesienią 2020 r. konsultacjach, za globalną miarę
realizacji celu PEP2040 przyjęto takie wskaźniki jak: nie więcej niż
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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56 proc. węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., a w
2040 r. do 28 proc. To scenariusz niskich cen uprawnień do emisji
CO2. W przypadku realizacji ścieżki wysokich cen, udział węgla w
produkcji prądu mają być niższe: 37 proc. w 2030 r. i 11 proc. w
2040 r.
Przewiduje się na rok 2030 co najmniej 23 proc. udziału OZE w
finalnym zużyciu energii brutto, w tym co najmniej 32 proc. w
produkcji energii elektrycznej, co najmniej 14 proc. w transporcie
i 28 proc. w ciepłownictwie.
PEP zakłada też wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 r. oraz
wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku
do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.
Sprawiedliwa transformacja zakłada skierowanie z funduszy unijnych, w ciągu najbliższych 10 lat, 60 mld zł dla regionów, gdzie
gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych. Dodatkowy cel przewiduje obniżenie do 2030 r. o 30 proc. ubóstwa energetycznego, oraz powstanie 300 tys. nowych miejsc pracy, dzięki
rozwojowi energetyki odnawialnej, w tym morskiej energetyki wiatrowej, jądrowej, czy elektromobilności, poprzez odpowiednie ustawienie
priorytetów w polityce energetycznej.
Drugi filar PEP przewiduje stworzenie w ciągu ok. 20 lat równoległego do istniejącego, zeroemisyjnego systemu energetycznego.
Zadanie to oparte jest na dwóch strategicznych elementach - energetyce jądrowej i morskiej energetyce wiatrowej. Do 2040 r., kosztem
rzędu 130 mld zł, ma powstać ok. 8-11 GW mocy wiatrowych na
morzu oraz - przy nakładach rzędu 150 mld zł - bloki jądrowe
docelowo o mocy ok. 6-9 GW.
Elementem drugiego filaru będzie też stworzenie kilkuset lokalnych
obszarów zrównoważonych energetycznie, które będą dążyć do jak
najdłuższego samozbilansowania w czasie rzeczywistym. W perspektywie 2030 r. PEP przewiduje też, że w Polsce będzie milion prosumentów.
Trzeci filar polityki energetycznej dotyczy dobrej jakości powietrza. Przewiduje się rezygnację z węgla jako źródła ogrzewania w
ciepłownictwie indywidualnym: do 2030 r. na terenach miejskich, a
do 2040 r. na terenach wiejskich. Paliwa kopalne będą stopniowo zastępowane innymi źródłami ciepła, jak np. pompy ciepła. Do 2030 r.
wzrośnie też o ok. 1,5 mln liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci ciepłowniczej w miastach.
Rada Ministrów większością głosów przyjęła uchwałę w sprawie
polityki energetycznej Polski do 2040 roku, przedłożoną przez
ministra klimatu i środowiska.
Ministrowie Solidarnej Polski nie poparli dokumentu. Za przewidującą spadek znaczenia węgla polityką energetyczną nie podniósł
ręki ani Zbigniew Ziobro, ani Michał Wójcik. ‒ Mimo długiej dyskusji nie chcieli się pod tym podpisać. Solidarna Polska zakomunikowała swoje stanowisko na Twitterze, dystansując się od rządowego
komunikatu. Od polityków Solidarnej Polski można usłyszeć, że
dopóki nie zapadną decyzje w sprawie atomu, odchodzenie od
węgla oznacza zwiększenie uzależnienia od gazu jako paliwa
przejściowego. A to z kolei wpłynie ich zdaniem na wzrost uzależnienia od rosyjskiego gazu, który będzie kupowany np. za pośrednictwem Niemiec. " Nie wierzymy, że tę lukę zapewni gaz z USA".

4.02.2021 Atak na Pracowników
Enei w Bydgoszczy.

Dwóch Pracowników Enea Oświetlenie zostało zaatakowanych na
bydgoskich Bartodziejach podczas wyłączania ulicznych lamp.
Spółka przystąpiła do tej procedury, bo nie ma podpisanej umowy.
„Dwóch naszych Pracowników odłączało punkty świetlne na ulicy
Bałtyckiej 1 w Bydgoszczy, kiedy zostali zaatakowani przez nieznaną
osobę” – mówi nam Elżbieta Darol-Matuszewska, rzecznik prasowy

Enea Oświetlenie. „Dotąd zdarzały się ataki słowne, ale tym razem to
był atak fizyczny i nasi Pracownicy musieli się ewakuować”.
Do ataku, tym razem słownego, miało też dojść w innej części miasta. „Sądząc po krzykach miało to bezpośredni związek z odłączaniem punktów świetlnych. A przecież my tylko świadczymy usługę, za
którą obecnie nam się nie płaci”– mówi rzecznik.
Elżbieta Darol Matuszewska dodaje, że sprawa napaści na Pracowników spółki już została zgłoszona na policję.
Spółka z dniem 1 lutego 2021 r. zaczęła odłączać uliczne latarnie
znajdujące się na terenie bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych.
To wynik braku podpisania umowy. Enea Oświetlenie zapewnia,
że jest otwarta na rozmowy i w każdej chwili jest gotowa umowę
podpisać.

Na razie odłączono 339 lamp na 3100 istniejących. Jeśli umowa nie
zostanie podpisana, kolejnym krokiem ma być likwidacja punktów świetlnych i ich demontaż.
3 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółdzielni
mieszkaniowych i jak się nieoficjalne dowiedzieliśmy, miało dojść do
porozumienia. Podobno umowa ma zostać na razie podpisana na
okres 3 miesięcy.

6.02.2021 -PEP 2040 –
Plany rozwojowe Grupy Enea

Plany rozwojowe Grupy Enea wpisują się w realizację Polityki
Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040)
Nowo przyjęty przez rząd dokument jest kluczowy nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale również dla rozwoju całej
branży, w tym Grupy Enea.
Planowana ambitna i odpowiedzialna transformacja krajowej energetyki, jest spójna z koncepcją rozwoju Enei, która chce oprzeć swój
rozwój przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii. Przykładem konsekwentnego dążenia w tym kierunku jest m.in. niedawne
podpisanie listu intencyjnego między Eneą, PGE i Tauronem, w
sprawie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Współpraca ta stworzy liczne synergie pomiędzy koncernami, wzmocni ich
pozycję negocjacyjną na rynku, jak również ułatwi pozyskiwanie finansowania dla wspólnych inwestycji, kluczowych z punktu widzenia
przyjętej przez rząd polityki.
"Zatwierdzenie przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku jest
dobrą wiadomością dla sektora energetyki.
Przyjęcie tego ważnego dokumentu było niezbędnym krokiem dla zachowania i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz potwierdza konieczność transformacji branży. Poprzednia PEP została opublikowana ponad dekadę temu, przez co nie
uwzględniała dzisiejszej rzeczywistości makroekonomicznej oraz stawianych przed polską gospodarką wymagań klimatycznych. Nowy dokument odpowiada na wyzwania, z jakimi mierzyć się musi polska energetyka, wspiera transformację, w tym nisko i zeroemisyjność, co jest kluczowe
również dla rozwoju Grupy Enea" - mówi Paweł Szczeszek, prezes
Enei.
Przykładem odpowiedzialnego podejścia Enei do transformacji energetycznej jest powołanie spółki Enea Nowa Energia, której zadaniem jest zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne
źródła energii. Dzięki temu powstanie silny, skonsolidowany podmiot, aspirujący do miana lidera w obszarze wdrażania innowacyjnych
rozwiązań technologicznych w zakresie OZE. Enea Nowa Energia
przejęła już wydzielony z Enei Wytwarzanie Segment Odnawial(Ciąg dalszy na stronie 4)
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nych Źródeł Energii.
PEP 2040 tworzy ambitną wizję rozwoju polskiego sektora energetycznego, która jest tożsama z planami Enei. Zgodnie z zapowiedziami, Enea pracuje nad nową strategią, która umożliwi jej skuteczną transformację.

6.02.2021 Piotr Duda o PEP 2040
„Jesteśmy, najdelikatniej mówiąc, zdegustowani”

Przypomniał również, że taką samą otrzymali m.in. prezydent
Andrzej Duda, prezydent Donald Trump, czy papież Franciszek.
To kolejne z serii spotkań szefa Solidarności z politykami Zjednoczonej Prawicy i przedstawicielami rządu w tych tematach.
Poprzednie miało miejsce 29 stycznia z premierem Mateuszem
Morawieckim.

8.02.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea.

"Dla nas najważniejsze jest to, żeby dać
szansę węglowi poprzez nowe technologie.
To jest przyszłość" – podkreśla przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda. Szef Solidarności zapytany o przyjętą przez rząd politykę
energetyczną państwa stwierdził, że póki co,
„jeśli Solidarność ma się wypowiedzieć na
temat tego dokumentu, to musi go zobaczyć
w całości”.
"Chcemy się zobaczyć z panem ministrem Kurtyką i zacząć konkretne rozmowy. Jesteśmy, najdelikatniej mówiąc, zdegustowani, że ten
dokument nie był z nami konsultowany, ale najważniejsze co jest w
tej treści. Jeśli zobaczymy całą treść uchwały, to będziemy to oceniać.
Według moich informacji minister Kurtyka będzie w poniedziałek na
Śląsku i będzie spotkanie. Moi koledzy, którzy są od tych spraw fachowcami, na pewno pochylą się nad tym dokumentem " stwierdził
Piotr Duda.
Przewodniczący podkreślił, że PEP 2040 w obecnym kształcie nie
jest dobry dla polskiej gospodarki. "Zwiazek nigdy nie zgodził się i
nigdy się nie zgodzi na to, aby w sposób mniej sprawiedliwy cokolwiek działo się w obszarach Śląska czy całej energetyki. Nasze stanowisko jest niezmienne – kopalnie mają funkcjonować do wyczerpania złoża. Dla nas najważniejsze jest to, żeby dać szansę węglowi
poprzez nowe technologie. To jest przyszłość. Uważamy, że gdyby
wsparto taki pomysł, to wtedy można byłoby spokojnie około 12 mln
ton węgla wydobywać – dodał.
Zapytany o sprawę odpraw dla odchodzących odparł:" Jestem
związkowcem. Każda umowa społeczna, która niesie ze sobą gwarancje, w tym te finansowe, dla zwalnianych pracowników, jest dla mnie
miodem na serce. Jestem przekonany, że do tego projektu, który
przedstawili koledzy na Śląsku, rząd podejdzie w sposób odpowiedzialny".

Sytuacja pandemiczna w naszej Grupie jest stabilna, liczba
nowych zachorowań, w zestawieniu tydzień do tygodnia, od dłuższego już czasu nie rośnie. Przez ostatnie siedem dni 21 Pracowników
naszej Grupy otrzymało pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory zachorowały 1153 osoby. Do grona ozdrowieńców dołączyły 43 osoby, w całej Grupie jest ich już 1117. (statystyki
bez LW Bogdanka) Sytuacja w Enea Operator: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-16. Aktualna liczba pracowników
ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2-14. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii- 464
Poprawa sytuacji nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania kluczowych dla bezpieczeństwa zasad. Zarówno w miejscu pracy, jak i w
miejscach publicznych, nadal wszystkich obowiązują zasady: dystansdezynfekcja-maseczka. Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach służbowych, w których przebywa
więcej niż jedna osoba.

10.02.2021 Dystrybutorzy
energii w Polsce -analiza.

2 lutego 2021 r przewodniczący KK NSZZ Solidarność
Piotr Duda spotkał się z liderem Prawa i Sprawiedliwości, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa dotyczyła między innymi trudnych spraw związanych
m.in. z polską transformacją energetyczną oraz Polityką Energetyczną Państwa. Wiele czasu poświęcono
również bezpieczeństwu miejsc pracy, dialogowi społecznemu i planach odmrażania gospodarki.

Dystrybutorzy energii systematycznie inwestują w rozbudowę sieci i
przyłączanie nowych klientów. Pod względem obszaru działalności
największym dystrybutorem jest PGE Dystrybucja, ale pod względem ilości klientów na czele jest Tauron Dystrybucja.
W Polsce działa pięciu dużych operatorów systemów dystrybucyjnych
(OSD).
Obszarowo, największym z nich jest PGE Dystrybucja, działające
w centralnej i wschodniej części Polski. Długość sieci energetycz„ Z powodu pandemii nie było wcześniej okazji do wręczenia pamiąt- nych należącej do tej spółki wynosi 294,8 tys. kilometrów. Do sieci
PGE Dystrybucja podłączonych jest ok. 5,5 mln klientów.
kowej flagi z logo 40-lecia powstania NSZZ Solidarność” – powiedział Piotr Duda przekazując flagę Jarosławowi Kaczyńskiemu.
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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Największym dystrybutorem, jeżeli chodzi o liczbę klientów, jest
jednak Tauron Dystrybucja, działający w południowej części Polski.
Spółka posiada ok. 5,7 mln klientów a jej długość linii wynosi 238
tys. kilometrów. Atutem Tauron Dystrybucja jest działalność w trzech
dużych ośrodkach miejskich: Krakowie, Wrocławiu a przede wszystkim w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.
Energa Operator, działający w środkowej i północnej części Polski,
posiada 3,1 mln klientów a długość linii energetycznych wynosi 191 tys. kilometrów.
Enea Operator, działająca w zachodnio-północnej części kraju, ma
2,6 mln klientów a długość linii sięga 118,4 tys. kilometrów.
Wyjątkowym dystrybutorem energii jest innogy Stoen Operator,
dostarczający energię do odbiorców w Warszawie. Spółka posiada ok.
1,1 mln odbiorców a jej długość linii to ok. 20 tys. kilometrów.
Oprócz tej piątki w Polsce działają inni dystrybutorzy energii, tzw.
OSDn, posiadają oni jednak mniejsze ilości klientów.

9.02.2020 Sponsoring Enea:
-PTPS Piła,- KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg,
BKS Visła Bydgoszcz.

-

Enea kontynuuje współpracę z klubem siatkarskim PTPS Piła. Firma
już od 2017 roku jest sponsorem tytularnym zespołu. Enea PTPS
Piła to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów kobiecej siatkówki, od wielu lat występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. Klub
czterokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski oraz Puchar Polski, może
również poszczycić się występami w Final Four Ligi Mistrzyń. Enea z
początkiem roku przedłużyła współpracę z klubem o kolejny rok.
Wsparcie dla PTPS Piła to nie jedyny obszar związany z siatkówką,
w którym działa Enea. Współpraca ta wpisuje się w szerszy kontekst
zaangażowania Enei w rozwój profesjonalnej piłki siatkowej. Firma
poszukuje również siatkarskich talentów w ramach projektu Enea
Liga Mini Piłki Siatkowej. Ma on na celu promowanie aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W pierwszej edycji ligi bierze
udział blisko 250 zespołów z 30 szkół podstawowych.

W nowym sezonie KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg ponownie
wystartuje ze wsparciem swojego strategicznego sponsora – Enei.
Kontynuacja współpracy to ogromna szansa dla tenisistek w grze o
kolejne zwycięstwa. W ostatnim sezonie drużyna po raz kolejny
obroniła tytuł, sięgając po 29. mistrzostwo Polski.

Rok 2020 był dla KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg bardzo udany.
Ogromnym sukcesem była obrona tytułu mistrzyń Polski po raz
dwudziesty dziewiąty z rzędu. Ponadto na początku ubiegłego roku
zawodniczka Qian Li oraz trenerzy klubu Zbigniew Nęcek i Kinga
Stefańska, występując w barwach reprezentacji Polski, uzyskali kwalifikację olimpijską do Tokio w turnieju drużynowym.

Już drugi rok z rzędu bydgoscy siatkarze mogą liczyć na wsparcie
od Enei. Poznańska firma podpisała roczną umowę, zachowując status sponsora strategicznego klubu. BKS Visła Bydgoszcz to męski
klub siatkarski, który w sezonie 2020/21 walczy o awans do
PlusLigi, czyli siatkarskiej ekstraklasy. Zgodnie z zapowiedziami
sprzed roku, Enea konsekwentnie wspiera odradzającą się w Bydgoszczy męską siatkówkę. Patronką współpracy jest posłanka Ewa
Kozanecka, która od dwóch lat aktywnie działa na rzecz rozwoju
bydgoskiej siatkówki, w tych działaniach wspiera Ją europoseł
Ryszard Czarnecki. Wsparcie dla BKS Visły Bydgoszcz to nie
jedyny obszar związany z siatkówką, w którym działa Enea.
Współpraca ta wpisuje się w szerszy aspekt zaangażowania Enei w
rozwój profesjonalnej piłki siatkowej. Firma poszukuje również
siatkarskich talentów w ramach projektu Enea Liga Mini Piłki Siatkowej. Ma on na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci
i młodzieży. Enea wspiera zatem zarówno sporty zawodowe, jak i
młodzieżowe. Jest sponsorem tytularnym m.in. drużyn siatkarskich i
koszykarskich w północno-zachodniej Polsce. W Bydgoszczy wspiera koszykarzy z Enei Astorii Bydgoszcz. Enea jest także tytularnym sponsorem zawodów Enea Bydgoszcz Triathlon oraz mecenasem Filharmonii Pomorskiej.

10.02.2021 Studia na preferencyjnych warunkach
dla Pracowników Naszej Grupy

Szerokie kompetencje Pracowników są podstawą funkcjonowania
naszej Grupy, dlatego Enea negocjuje z uczelniami wyższymi preferencyjne warunki korzystania przez naszych Pracowników z
oferty edukacyjnej. W styczniu Enea podpisała umowę z Wyższą
Szkołą Bankową w Poznaniu (WSB), która według rankingu portalu Perspektywy zajmuje 1. miejsce wśród uczelni niepublicznych
w Wielkopolsce.
Umowa z WSB umożliwia Pracownikom naszej Grupy podjęcie studiów I i II stopnia, podyplomowych, MBA oraz jednolitych studiów magisterskich na korzystnych warunkach finansowych. Z
promocyjnych warunków, takich jak m.in. zniżki do 15% w opłatach
za czesne oraz zwolnienia z opłat wpisowych, mogą skorzystać
osoby decydujące się na rozwój kompetencji we własnym zakresie.
"Od kilku lat współpracujemy z uczelniami technicznymi, zabezpieczając kluczowe kompetencje naszych pracowników. Podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Bankową jest kolejnym działaniem
podejmowanym przez naszą Grupę w ramach wsparcia rozwoju
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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umiejętności pracowników .Studia w Wyższej Szkole Bankowej
umożliwiają poszerzanie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej, jak i tych związanych z osobistymi pasjami.
Pozwalają też łączyć naukę z pracą i życiem prywatnym, co jest
bardzo ważne" – Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.
"Podejmując studia na naszej uczelni, pracownicy Grupy Enea zdobędą aktualną i praktyczną wiedzę przekazywaną bezpośrednio przez
ekspertów, będących praktykami w danej dziedzinie . Na wielu naszych uczelniach powołaliśmy Rady Biznesu, czyli grupy ekspertów,
składające się z kadry kierowniczej, reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb
lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców, takich jak m.in. Enea, mamy pewność, że nasi
studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje" – Mateusz Bartkowiak, koordynator klienta biznesowego
w Wyższej Szkole Bankowej.
Enea zdecydowała się na zawarcie umowy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, ze względu na jej dobrą współpracę z praktykami
biznesu oraz szeroką i atrakcyjną ofertę edukacyjną, w której każdy
zainteresowany Pracownik naszej Grupy z dużym prawdopodobieństwem znajdzie interesujący dla siebie kierunek.
Benefity dla naszych Pracowników decydujących się na studia w
Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to:

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, byłym dyrektorem Biura
Rady Dialogu Społecznego. Do marca 2016 r. piastowała stanowisko nadinspektora pracy – kierownika Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.
Przedstawiając posłom i członkom ROP program swojego działania,
podkreśliła, że chce koncentrować się na poprawie skuteczności
Państwowej Inspekcji Pracy, dbaniu o profesjonalizm w jej działaniach, zapewnieniu szerokiego dostępu do poradnictwa prawnego
dla Pracowników i pracodawców, rozwoju programów prewencyjnych i coraz lepszym dostosowywaniu ich do potrzeb odbiorców.

•

Studia I stopnia, Studia Jednolite Magisterskie, Studia II
stopnia, Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi – 10%
zniżka od ceny bazowej na całość studiów dla każdego Pracownika,

Wybór Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na funkcję Głównego Inspektora Pracy, to bardzo dobra wiadomość dla NSZZ Solidar• Studia podyplomowe – 15% zniżka od ceny bazowej na całość ność, dla którego Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniejszych sojuszników w walce o poprawę bezpieczeństwa
studiów dla każdego Pracownika,
pracy i przestrzegania praw pracowniczych.
• Studia MBA– 8% zniżki od ceny bazowej na całość studiów dla Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko dała nam się poznać jako niekażdego Pracownika,
zwykle energiczny i kompetentny dyrektor biura Rady Dialogu
• Studia EMBA– 6% zniżki od ceny bazowej na całość studiów Społecznego. A właśnie tej energii bardzo potrzeba dzisiaj w Państwowej Inspekcji Pracy. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie,
dla każdego Pracownika,
szczególnie wynikające z uczestnictwa w dialogu pomiędzy Pra• 100% zniżki we wpisowym na studia I stopnia, studia II stopnia, cownikami i pracodawcami, będzie w tej misji bezcenne.
studia podyplomowe, studia MBA/EMBA,
Nowy Główny Inspektor Pracy, to również długo oczekiwana
pokoleniowa. Jest szansą na nowe otwarcie w podejściu do
• 100% zniżki w opłacie rekrutacyjnej na studia MBA/EMBA. zmiana
funkcjonowania Inspekcji, która w końcu musi stać się swoistą poliAby umożliwić rozwój kompetencji Pracownikom zainteresowanym
cją pracy. W tej misji NSZZ Solidarność będzie Panią Minister w
podjęciem studiów w innych rejonach Polski, mamy w planach
każdy możliwy sposób wspierać.
rozszerzenie umowy na pozostałe uczelnie Wyższej Szkoły Banko- W imieniu NSZZ Solidarność życzymy Pani Minister Katarzynie
wej.
Łażewskiej-Hrycko wytrwałości i sukcesów.
Zachęcamy Was do rozwoju kompetencji oraz zainteresowań i skorzy- Piotr Duda-Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
stania z preferencyjnych warunków dostępnych dla Pracowników
Naszej Grupy. Więcej informacji na temat oferty uczelni i zasad ko12.02.2021 Największa w Polsce farma słoneczna
rzystania z promocji znajduje się w intranecie w strefie Pracownika.

11.02.2021 Powołano nowego
Głównego Inspektora Pracy

powstaje pod Witnicą.

Jak grzyby po deszczu wyrastają farmy słoneczne. W globalny
trend oparty na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii wpisuje
się także gmina Witnica. I robi to z przytupem, bo na jej terenie
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę ŁażewskąHrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Uroczyste wręczenie powstaje największa taka elektrownia w Polsce!
Na farmie w Białczyku pod Witnicą jest ponad 160 tysięcy paneli
aktu nominacyjnego odbyło się 10 lutego 2021 r. w Gabinecie Marszałka Sejmu. W uroczystości uczestniczyli Agnieszka Kaczmarska, fotowoltaicznych produkujących zieloną energię. Każdy z nich ma
dwa metry długości i jeden metr szerokości. Farma słoneczna ma
szef Kancelarii Sejmu i poseł Janusz Śniadek, przewodniczący
Rady Ochrony Pracy. Tego samego dnia Główny Inspektor Pracy mieć moc około 65 megawatów, co oznacza, że będzie ponad 16
razy większa od mocy największej działającej obecnie w naszym
Katarzyna Łażewska-Hrycko w towarzystwie Janusza Śniadka
kraju elektrowni fotowoltaicznej w Czernikowie. Rocznie wyprospotkała się w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy ze swoimi zadukuje tyle prądu, ile zużywa ponad 20 tysięcy gospodarstw dostępcami i dyrektorami departamentów w GIP. Zapoznała się z pracą
mowych.
departamentów i nakreśliła najważniejsze zadania stojące dziś przed
Państwową Inspekcją Pracy.

(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Tereny pod budowę elektrowni fotowoltaicznej wydzierżawiła od
gminy niemiecka firma BayWa. To jeden z liderów na rynku energii
odnawialnej. Farmę wybudowała bez żadnego dofinansowania, a
zainwestowała krocie, bo ponad 170 milionów złotych. Według
szacunków właściciela firmy - wszystko ma się zwrócić za kilka
lat. Wybudowanie farmy fotowoltaicznej oznacza korzyści nie tylko
dla samej firmy BayWa. Zyska również gmina, która zarobi na
dzierżawie gruntu i podatkach.
"To dla nas spory zastrzyk gotówki. Obecnie do gminy spływa prawie
350 tysięcy złotych rocznie za dzierżawę gruntu, a dodatkowo firma
będzie też płacić podatek od instalacji, czyli w sumie budżet gminy
wzbogaci się o około milion złotych rocznie" - mówi burmistrz gminy Dariusz Jaworski.
Skorzystają też mieszkańcy, bo pieniądze z dzierżawy gruntu i podatków, które płacić będzie niemiecki inwestor, gmina zamierza przeznaczyć między innymi na inwestycje drogowe i budowę nowych
mieszkań. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości energią wytwarzaną na farmie w Białczyku zasilane będą także gminne obiekty
użyteczności publicznej.

15.02.2021 Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

Pierwszą Spółką z GK Enea, która odpowiedziała na nasze wezwanie do negocjacji placowych, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w 2021 r jest Spółka Enea Pomiary. Ze względu na
sytuację epidemiczną, rozmowy toczyły się w trybie mieszanym
(stacjonarnym i wedeokonferencyjnym).
Zgodnie z naszym wezwaniem jeszcze przed spotkaniem dostaliśmy
rozliczenie funduszu wynagrodzeń za 2020 w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.
Prezes Aleksander Wilski przywitał wszystkich uczestników negocjacji oraz przedstawił i omówił prezentację obrazującą rozliczenie
finansowe spółki za 2020 r. Wywiązała się dyskusja dotycząca
metodologii liczenia średniej płacy w Spółce.
Po tym wstępie prezes oddał głos stronie społecznej celem wyartykułowania oczekiwań płacowych w 2021 r. Przedstawiciele NSZZ
Solidarność przedstawili swoją propozycję podwyższenia płac
zasadniczych o 600 zł.
W odpowiedzi usłyszeliśmy, że strona pracodawcy nie jest jeszcze
gotowa podać swojej propozycji, argumentując swoje stanowisko
brakiem uzgodnionego z właścicielem budżetu na 2021 r.
Na tym zakończono pierwszą turę negocjacji w Enea Pomiary.
Farma zostanie uruchomiona kiedy tylko zakończy się budowa
Terminu drugiej tury nie uzgodniono, zależeć on będzie głównie
rozdzielni. Pełną parą zacznie działać pod koniec marca. Wtedy
od postępu negocjacji w innych Spółkach GK Enea, szczególnie w
energia z paneli trafi do konwerterów, a stamtąd - już jako prąd zmien- Enea S.A.
ny - popłynie kablami do rozdzielni. Stamtąd trafi do głównego punk- Strona społeczna korzystając z okazji spotkania poruszyła też inne
tu zasilającego, gdzie zostanie wpuszczona do ogólnopolskiej sieci.
tematy:
Firma BayWa zamierza też wybudować podobną farmę fotowolta- 1.Informacja o wysokości posiłków regeneracyjnych na ten sezon.
iczną w Kamieniu Małym. Elektrownia słoneczna ma powstać także Strona pracodawcy poinformowała o wzroście ich wartości o inflację
w Mościcach. Zostaną wybudowane na ponad 300 hektarach terez 2020 r ( 3,4 %). Ich wysokość wynosi aktualnie 15 zł.
nów, które BayWa wydzierżawi od tamtejszych rolników.
2.Wysokość dofinasowania do okularów korygujących wzrok.
Kwota dofinansowania wzrosła o współczynnik inflacji j/w i wynosi
w 2021 -okulary-243,29 zł , szkła-162,9 zł.
15.02.2021 Sytuacja pandemiczna
3.Zespół ds. aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowew naszej Grupie
go Pracy (ZUZP). Zespół spotkał się dwa razy i pandemia zawiesiła
dalsze prace. Propozycje złożone przez NSZZ Solidarność zdaniem
pracodawcy są zbyt daleko idące. Zarząd przedstawi swoje propozycje zmian do ZUZP. Rozmowy będą kontynuowane.

16.02.2021 Enea: S.A. Centrum, Logistyka
ponowne wezwanie do podjęcia
negocjacji płacowych

Sytuacja pandemiczna w naszej Grupie pozostaje stabilna
W minionym tygodniu 28 Pracowników naszej Grupy otrzymało
pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory zachorowało 1181 osób. Do grona ozdrowieńców dołączyło 17 osób, w
całej Grupie jest ich już 1134. (Statystyki bez LW Bogdanka).
Sytuacja w Enea Operatorze: Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-16, Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2-20, Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii-476.
Niezależnie od tego, czy pracujemy zdalnie, czy w trybie stacjonarnym, stale monitorujmy swój stan zdrowia i informujmy przełożonych o wszelkich symptomach zachorowania na COVID-19. Dbajmy o siebie i najbliższych, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Źródło intranet Enea.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność Enea 27.01.2021 r. przesłali
wezwanie do podjęcia negocjacji płacowych do Spółek GK Enea.
Niestety nie wszystkie Spółki GK Enea pozytywnie zareagowały na
nasze wystąpienie i wyznaczyło termin negocjacji.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Szczególnie boli brak odpowiedzi ze strony Enea S.A. Znając uwarunkowania korporacyjne wiemy, że trudno oczekiwać by któraś ze
Spółek odważyła się podpisać porozumienie płacowe przed
„mamusią”
Dlatego NSZZ Solidarność Enea pismem z dnia 15 lutego 2021 ponownie wezwał zarządy Enea S.A. Enea Centrum i Enea Logistyka do podjęcia negocjacji płacowych.
Treść pisma poniżej:
„27 stycznia 2021 r wysłaliśmy do Państwa zaproszenie do podjęcia
negocjacji, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej
w Spółce w 2021 r. Niestety z niezrozumiałych dla nas względów
do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy takiego zaproszenia.
Kolejny raz przypominamy zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy-Art. 10 pkt 2
„Strony zgodnie ustalają, że corocznie nie później niż do końca
lutego będą negocjować roczny przyrost wynagrodzeń pracowników
obowiązujący w ENEA”.
Przypominamy również , że zgodnie z pismem z 27 stycznia 2021
r. przed spotkaniem powinniśmy otrzymać rozliczenie roku 2020
w rozbiciu na poszczególne składniki płacowe.
Dalej podtrzymujemy, że tylko otwarty merytoryczny dialog przy
stole negocjacyjnym jest w stanie przynieść kompromis i akceptowalne dla wszystkich stron dialogu społecznego rozwiązania. „

ponownego zamknięcia obiektów sanatoryjnych, pracownicy z
odwołanych turnusów będą mieli możliwość zmiany terminu turnusu.

16.02.2021 Profilaktyka sanatoryjna 2021

Wniosek o skierowanie na leczenie i karta badania
dostępne na naszej stronie-Menu-Dokument

17.02.2021 Sponsoring Enea:
-Polski Związek Towarzystw Wioślarskich
- Akademia Warty Poznań.

Sanatorium w Inowrocławiu wznawia działalność od 11 marca
2021 r. Pierwszym turnusem, na który można złożyć wniosek, jest
turnus rozpoczynający się od 22.03.2021 r.
Pracownicy spółek Enea S.A., Enea Centrum, Enea Operator, Enea
Serwis, Enea Oświetlenie, Enea Pomiary i Enea Trading zainteresowani pobytem profilaktycznym w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk Sp. z o.o. w Inowrocławiu w roku 2021, proszeni są o składanie wniosków do 05.03.2021 r.
Pracownicy Enei Operator wypełnione wnioski kierują do Biura
Świadczeń Socjalnych Enea Centrum w poszczególnych obszarach. Obszar gorzowski - Anna Piekarz-Bruździńska
(anna.piekarz@enea.pl),
Pracownicy pozostałych spółek wypełnione wnioski kierują mailowo
do Pracownika Biura Świadczeń Socjalnych w Enei Centrum –
Anny Poniatowskiej (anna.poniatowska@enea.pl).
Uwaga!
Informujemy, że w przypadku:

•

wcześniejszego przyjazdu na turnus lub późniejszego wyjazdu z
turnusu,

•
•

korzystania z dodatkowych usług,

wyboru pokoju o wyższym standardzie,
Pracownik będzie obciążony dodatkowymi kosztami naliczonymi wg
zasad i cen obowiązujących w Szpitalu Uzdrowiskowym Energetyk.
Wnioski przesłane drogą elektroniczną będą traktowane jako
oryginały.
WAŻNE INFORMACJE:

•
•

Turnusy będą odbywały się w pełnym reżimie sanitarnym.

•

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej w kraju i

Przed przyjęciem na turnus, pacjent będzie miał przeprowadzony test płytkowy na COVID-19, a osoby zaszczepione obiema
dawkami przeciw COVID-19, będą musiały okazać zaświadczenie
potwierdzające szczepienie.

Enea oraz Polski Związek Towarzystw Wioślarskich przedłużyły
współpracę o kolejny rok – do marca 2022 roku. Obejmuje ona cały
cykl przygotowawczy i występy na najważniejszej imprezie sportowej
– przełożonych na 2021 rok Letnich Igrzyskach Olimpijskich w
Tokio. Wsparcie Enei zapewni reprezentacji Polski stabilizację niezbędną do przygotowań, tegorocznych kwalifikacji oraz ostatecznie
startu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
Współpraca Enei z PZTW rozpoczęła się w maju 2017 r., a głównym jej celem jest ciągły rozwój polskiego wioślarstwa reprezentacyjnego, m.in. poprzez zapewnienie optymalnych warunków do przygotowania polskich kadr do najważniejszych imprez sezonu. W tym
roku będą to Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Enea towarzyszyła
polskim osadom przez ostatnie kilka lat, a podpisany z początkiem
2021 roku aneks do umowy gwarantuje PZTW wsparcie na kolejny
rok.
Enea została
sponsorem strategicznym Akademii
Warty Poznań, w
której na co dzień
swoje umiejętności
piłkarskie podnosi
blisko 300 zawodniczek i zawodników.
Firma już od roku
wspiera młodych piłkarzy poznańskiej Akademii Warty. Projekt
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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należy do licznych inicjatyw Enei Akademii Sportu, które promują
aktywność dzieci i młodzieży oraz ideę rozwoju społeczności lokalnych na terenie działania Grupy Enea.
Enea rozszerza zakres współpracy z Akademią Warty Poznań i z
początkiem 2021 roku zostaje jej sponsorem strategicznym. Akademia Warty Poznań idealnie wpisuje się w założenia i filozofię szerokiego programu promującego aktywność fizyczną dzieci i młodzieży,
realizowanego pod nazwą Enea Akademia Sportu.

marcu 1968 r., za co został skazany na 2,5 roku więzienia. Pracował
jako robotnik, następnie programista komputerowy. W 1976 r. współzałożyciel „Biuletynu Informacyjnego”, pierwszego pisma ukazującego się poza cenzurą. Wielokrotnie aresztowany. W 1977 r. współredaktor „Robotnika”, niezależnego pisma na rzecz zakładania wolnych związków zawodowych. Członek KSS „KOR”, współpracownik Biura Interwencyjnego KSS „KOR” i „Krytyki” (członek redakcji).

19.02.2021 Sytuacja pandemiczna w GK Enea

W 1980 r. doradca władz NSZZ Solidarność. Autor uchwalonego
przez I Zjazd Solidarności " Posłania do Ludzi Pracy Europy
Wschodniej".
W 1981 r. w stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. Po ucieczce z przepustki z więzienia od 1984 r. w solidarnościowym podziemiu, członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego
NSZZ „S”, Region Mazowsze. W 1989 r. uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Wybrany do Sejmu RP w 1989 z woj. wałbrzyskiego.

W minionym tygodniu 29 Pracowników naszej Grupy otrzymało
pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory zachorowało 1210 osób. Jednocześnie 21 Pracowników dołączyło do grupy
ozdrowieńców. W Grupie Enea jest ich już 1155. Statystyki bez LW
Bogdanka.
Sytuacja w Enea Operatorze:- Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-19. Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym
zakażeniem SARS-CoV-2-25. Liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku epidemii -493
Pamiętajmy, że pandemia trwa nadal, a nasze bezpieczeństwo zależy
od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas. Monitorujmy stan
swojego zdrowia. Osoby pracujące w trybie stacjonarnym powinny
mieć pewność, że ich stan zdrowia na to pozwala. Stosujmy się do
ustalonych przez przełożonych grafików pracy stacjonarnej w biurze
(zaleca się, aby Pracownicy pracujący w takim trybie w danym pomieszczeniu biurowym zmieniali się w cyklach tygodniowych lub
dwutygodniowych). Dbajmy o swoje bezpieczeństwo w pracy i poza
nią. Bezwzględne stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa:
dystansu społecznego, maseczek i dezynfekcji minimalizuje ryzyko
zakażenia się koronawirusem.
Pandemia jest trudnym czasem dla wszystkich pacjentów, nie tylko
osób zmagających się z COVID-19. Nasi Pracownicy od wielu miesięcy angażują się w pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Wśród
nas są bohaterowie oddający krew i osocze – składniki, które ratują ludzkie życie i których nie zastąpi żadne lekarstwo. Podziwiając
ich postawę i zachowanie, zachęcamy innych do włączenia się w ten
rodzaj dobroczynności. O działaniach naszych bohaterów przeczytacie
w intranecie na portalu Enea Newsa.
Źródło –Intranet Enea.

W latach 1989-2001 poseł na Sejm, m.in. przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej i Komisji Służb Specjalnych. Od 1990 r. w ROAD, następnie w UD i UW (wiceprzewodniczący).
Odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.
"Głęboko poruszony tragiczną śmiercią Jana Lityńskiego działacza
Solidarności, opozycjonisty i posła na Sejm RP składam rodzinie i
bliskim w imieniu własnym i Prezydium Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” szczere
wyrazy współczucia".
Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

21.02.2021 Zmarł Jan Lityński.
W wieku 75 lat zmarł Jan Lityński były
opozycjonista w czasach PRL i działacz
Solidarności. J. Lityński utonął w Narwi w
okolicach Pułtuska, próbując ratować psa.
Zmarły tragicznie J.Lityński był organizatorem i uczestnikiem studenckich wystąpień w
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23.02.2021 Negocjacje płacowe w Enea S.A.

Drugie wezwanie do podjęcia negocjacji poskutkowało- kluczowa
Spółka Grupy Kapitałowej (GK)- Enea S.A. zaprosiła Stronę Społeczną do rozpoczęcia rozmów i negocjacji, których celem jest
uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce w 2021 r. Ze względu
na sytuację pandemiczną , strona związkowa mogła uczestniczyć w
spotkaniu wyłącznie w formie video-konferencji.
W dwóch kolejnych wezwaniach do rozpoczęcia negocjacji prosiliśmy o przesłanie przed spotkaniem rozliczenia funduszu płac za
2020 r. Niestety stosowną prezentację przedstawiono nam dopiero na
spotkaniu. Zaprezentowała i omówiła ją Dyr. Aneta Pelczarska. Dowiedzieliśmy się jak wyglądały w 2020 r. poszczególne składniki płacowe, w tym również: średnia płaca i średnia płaca zasadnicza w Enea S.A. Poznaliśmy też jak wyglądają płace w Enea S.A. w
porównywaniu do wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w
Polsce. Chyba miało to na celu ewentualne zmniejszenie oczekiwań
Pracowników. Na gorąco komentując przedstawiony materiał, strona
społeczna z dezaprobatą przyjęła informację o sporej kwocie wydatkowanej na premie, mimo braku od kilku lat uzgodnionego regulaminu premiowania.
Następnie Prezes Paweł Szczeszek zabrał głos i podkreślił, że czeka
nas bardzo ciężki rok związany z reformą Polskiej Energetyki. Po
tym krótkim wstępie Prezes przedstawił propozycję płacową: -mimo
bardzo trudnego roku Zarząd nie proponuje zwolnień ani obniżenia
wynagrodzeń, za to proponuje w 2021 r. solidarnie w całej GK nie
wprowadzać podwyżek płac zasadniczych.
Przedstawiciele Pracowników podkreślili, że podobne wywody o zlej
sytuacji słyszymy co roku przy okazji negocjacji podwyżek płac.
Wywiązała się dyskusja na temat celowości obecnej polityki energetycznej. Zarząd podkreślił, że na tą politykę nie ma wpływu (opłaty
za CO 2, współpraca z instytucjami finansowymi- ślad węglowy).
Podkreśliliśmy, że żeby Pracownicy nie tracili na wynagrodzeniach, to muszą dostać podwyżkę adekwatną do prognozowanej
inflacji na ten rok. Następnie przedstawiciele NSZZ Solidarność
przedstawili konkretną propozycję podwyżek płac zasadniczych 600 zł. do negocjacji.
Zarząd na spotkaniu nie ustosunkował się do naszej propozycji,
stwierdził, że jest to pierwsza tura negocjacji , i na kolejnym spotkaniu, które ma się odbyć 15 lub 17 marca 2021 r. przedstawi nam
skutki złożonej przez nas propozycji. Padła jeszcze sugestia żeby nie
angażować się w podwyżki płac zasadniczych, a w zamian za to
wypłacić jednorazowe premie.
Idąc tym tropem Strona Społeczna zapytała o ewentualną premię na
Święta Wielkanocne. Prezes P. Szczeszek stwierdził, że na kolejnej
turze negocjacji w połowie marca będzie gotów rozmawiać, miedzy
innymi na ten temat.
Strona społeczna poprosiła jeszcze o informację w sprawie przyszłości GK Enea w świetle przyjętej przez rząd Polityki Energetycznej
Państwa do 2040. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że aktualnie trwają
jeszcze prace koncepcyjne i ostateczny kształt GK Enea nie jest
jeszcze znany.

23.02.2021 Negocjacje
Umowy Społecznej w
górnictwie.

że choć w skali całej przyszłej umowy rozbieżności jest obecnie
mniej niż punktów, w których osiągnięto porozumienie, to kwestie
sporne mają charakter kluczowy.
Wiceminister podtrzymał marcowy termin podpisania umowy
społecznej. "Chcielibyśmy już w marcu wrócić do rozmów planarnych w urzędzie wojewódzkim (w Katowicach - PAP) z gotowym
tekstem, który potwierdzilibyśmy sobie wspólnie w rozmowach ze
stroną społeczną i - mam nadzieję - że wspólnie również tę umowę
społeczną podpisali" - zadeklarował wiceszef MAP.
Artur Soboń przyznał, że wśród rozbieżności pozostaje m.in. charakter gwarancji zatrudnienia dla górników dołowych i pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla. W porozumieniu z
25 września ub. roku zapisano, że osoby zatrudnione w kopalniach
w tym dniu będą miały zapewnione zatrudnienie w kopalniach do
emerytury lub skorzystają z osłon socjalnych. Spór dotyczy tego,
czy gwarancje te można zapisać - jak chcą związki - w ustawie, czy jak proponuje strona rządowa - w porozumieniu związków w pracodawcami.
"Co do zasady, chcemy, aby w pierwszej kolejności dać szansę na
dopracowanie do emerytury, a dopiero w dalszej kolejności umożliwić osłony socjalne dla tych, którzy będą z górnictwa wychodzić
wcześniej - czy to na wcześniejsze urlopy, czy w ogóle poza sektor" stwierdził Soboń.
"Tu mamy rozbieżność. Chcielibyśmy, aby gwarancje zatrudnienia,
które wynikają z naszego porozumienia z 25 września ub. roku, były
gwarancjami ustawowymi. Póki co strona rządowa na to się nie zgadza" - przyznał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik
Kolorz, zapowiadając, że kwestia ta będzie jeszcze tematem rozmów.
Oceniając spotkanie Kolorz zadeklarował, że zaczyna być "bardzo
umiarkowanym, ale optymistą".
"Dzisiaj udało się w dużej części uzgodnić trzy rozdziały umowy społecznej - przede wszystkim rozdział dotyczący osłon socjalnych i gwarancji zatrudnienia, rozdział dotyczący inwestycji technologicznych i
rozdział dotyczący transformacji Śląska" - relacjonował D.Kolorz,
oceniając, iż ten ostatni rozdział jest "najdalej uzgodniony".
"Zostały nam dwa , a w zasadzie jeden najważniejszy: element dotyczący subsydiowania kopalń, systemu notyfikacyjnego w Unii Europejskiej. Nad tym będziemy pracować jeszcze w przyszłym tygodniu.
Zostały też pewne elementy związane z transformacją regionu, które
są już poza systemem związanym z górnictwem węgla kamiennego" dodał Dominik Kolorz.
Rozmowy na temat umowy społecznej dla górnictwa trwają od
kilku miesięcy. W ubiegłym tygodniu niemal codziennie odbywały
się poświęcone temu spotkania - zarówno w formule grup roboczych,
jak i szerszych spotkań. 22.02.2021 w Katowicach spotkała się grupa
robocza zajmująca się tematyką pomocy publicznej dla górnictwa.
23.02.2021 r. był to jeden z kilku tematów spotkania plenarnego w
Katowicach.
Kanwą umowy społecznej dla górnictwa ma być porozumienie zawarte między związkowcami a stroną rządową we wrześniu ub.
roku w Katowicach. Nakreślono w nim horyzont wygaszania kopalń węgla energetycznego do 2049 r. (wraz ze szczegółowym harmonogramem dotyczącym zamykania poszczególnych zakładów),
z gwarancją subsydiowania produkcji węgla w tym okresie. Górnicy
dołowi i pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla będą
mieli zapewnioną pracę w kopalniach do emerytury lub osłony
socjalne - urlopy przedemerytalne i odprawy pieniężne.
Umowa społeczna ma rozszerzyć i doprecyzować zapisy ubiegłorocznego porozumienia. Podstawą prac jest projekt przygotowany
przez związki zawodowe. Oprócz wątków związanych z wygaszaniem kopalń i osłonami dla górników (propozycja mówi m.in. o
120-tys. odprawach pieniężnych oraz urlopach przedemerytalnych) w projekcie mowa m.in. o inwestowaniu w czyste technologie węglowe oraz mechanizmach transformacji województwa śląskiego, z gwarancjami odpowiednich, krajowych i unijnych, środków na ten cel. Miałby też powstać specjalny Śląski Fundusz
Rozwoju.

23.02.2021 Nie tylko o płacach w Enea Trading.

W Warszawie w trybie zdalnym odbyło się spotkanie stron dialogu
społecznego w Enea Trading.
"Udało się w dużej części uzgodnić trzy z
Strona pracodawców była reprezentowana przez :Jan Chlebowicz
pięciu rozdziałów umowy społecznej dla
- Prezes Zarządu, Marzena Małek - Członek Zarządu ds. Operacyjgórnictwa dotyczące osłon socjalnych i
nych, Marta Czerwiec – kierownik zespołu ds. zarządzania zasobami
gwarancji zatrudnienia, inwestycji techno- ludzkimi, Magda Jurkiewicz i Adrian Kaźmierczak – radca prawny.
logicznych oraz transformacji Śląska" Poinformowano nas o podjęciu przez Zarząd dwóch uchwał ważnych
ocenił po rozmowach na temat umowy szef w zakresie spraw społecznych w Spółce:- uchwałę o przyjęciu nowej
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Domikwoty dofinansowania do okularów- 312 brutto, weszła w życie 11
nik Kolorz.Przewodniczący negocjacjom ze strony rządowej wicemi- lutego 2021 roku, -uchwałę o wypłacie premii rocznej za rok 2020 –
nister aktywów państwowych Artur Soboń przyznał po spotkaniu,
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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została wypłacona.
Pani Marta Czerwiec zadeklarowała:-Prace nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) dla Enea Trading,- Regulamin premiowy w ciągu najbliższych 2 miesięcy, na bazie istniejących już
regulaminów w GK Enea z dostosowaniem do specyfiki Enea Trading,- Premie wypłacone na podstawie indywidualnej oceny pracy.
Zarząd podtrzymuje deklarację, że wypłaty premii nastąpią nie później, niż 20 czerwca 2021 roku. Kryteriami dla wypłaty premii będą
ogólne kryteria oceny pracowników: terminowość i jakość wykonywania pracy itp.
Rozmowy płacowe
Pracodawca poinformował o otrzymaniu rekomendacji z Enea S.A.
o braku podwyżek płac w roku 2021, Spółka zgodnie z tą rekomendacją przygotowała budżet na rok 2021. Padło stwierdzenie, że
wynagrodzenia w Enea Trading są wysokie, średnia płaca 2x wyższa od średniej krajowej, pracodawca przewiduje podwyżki które
są biznesowo uzasadnione. Zostaliśmy poinformowani, że objęcie
rynku mocy nie przyniosło Spółce szczególnych dodatkowych
przychodów.
Termin następnego spotkania płacowego nie został ustalony.
ZUZP
W kwestii ZUZP Pracodawca zaproponował właściwie pracę od
nowa „ze względu na zmianę warunków otoczenia”.
Strona Społeczna stanowczo zakomunikowała wspólne stanowisko: jedyną szansą na szybkie zakończenie prac jeszcze w roku
2021, jest podpisanie protokołu dodatkowego o stosowaniu ZUZP
Enea z jednoczesną modyfikacją części ZUZP wymienionych
w Załączniku nr 11 do ZUZP Enea koniecznych dla dostosowania
do specyfiku Spółki. Na pewno Załącznika nr 3 i III części ZUZP.
Termin następnego spotkania w tym temacie został wstępnie ustalony na dzień 24 marca 2021 roku.
Pani Marzena Małek określiła sprawę ustalenia ZUZP dla Enea
Trading jako ważną dla Spółki. Zadeklarowała współpracę w tej
kwestii ze Stroną Społeczną.

gasła. Obecnie w Bydgoszczy trwa spór, kto ma płacić za oświetlenie
ulic -miasto czy poszczególne spółdzielnie mieszkaniowe. Sprawa
trafiła do sądu.

25.02.2021 Negocjacje
płacowe w Enea Operator

Na wezwanie NSZZ Solidarność
zarząd Enea Operator raczył przystąpić do negocjacji dotyczących
ustalenia polityki płacowej na 2021r. Spotkanie odbyło się w trybie
mieszanym , cześć zarządu uczestniczyła w nim stacjonarnie a pozostali oraz strona społeczna za pośrednictwem wideokonferencji.
Spotkanie otworzył Prezes Andrzej Kojro i zaproponował program
spotkania: -rozliczenie funduszu płac za rok ubiegły ,- negocjacje
płacowe , -sprawy różne.
Prezes Kojro nadmienił również , że trwają jeszcze uzgodnienia z
„mamusią” planu finansowego Operatora na ten rok. Ogólna sytuacja Spółki jest dobra ,wynik finansowy za 2020 uzyskała lepszy od
zakładanego , ale musimy się liczyć z obecną sytuacją w otoczeniu
gospodarczym . Również w tym roku „mamusia” pobierze od Operatora dywidendę.
Głos również zabrali pozostali członkowie zarządu Józef Aleszczyk
i Marek Szymankiewicz, potwierdzając wypowiedź Prezesa Kojro.
Dodali ,że problemy z normalnym funkcjonowaniem Spółki zawdzięczamy URE , które coraz bardziej podkręca normy jakościowe dystrybucji, a jednocześnie nie uwzględnia się tego w taryfie dystrybucyjnej .Dyr. Katarzyna Jarzębińska zaprezentowała w formie slajdów
rozliczenie funduszu płac za 2020r. Omawiając prezentację, nie
omieszkała podkreślić , że Oddział Dystrybucji (OD) Gorzów nie
odstaje ze średnimi płacami zasadniczymi od pozostałych
Oddziałów.
Negocjacje płacowe rozpoczęto od udzielenia głosu poszczególnym
Przewodniczącym Organizacji Związkowych GK Enea, celem uzyskania informacji co do oczekiwań strony społecznej w zakresie
24.02.2021 Negocjacje płacowe w Enea Oświetleniu wysokości przeszeregowań Pracowników. Po wysłuchaniu tych
informacji, Zarząd nie przedstawił swojej propozycji podwyżek. Przedstawiciele NSZZ Solidarność złożyli propozycję podwyższenia płac zasadniczych taką samą jak w innych Spółkach
GK Enea ( do negocjacji 600 zł. podwyżka płacy zasadniczej) Strona społeczna argumentując swoją propozycję, motywowała ją obecną
sytuację naszych Pracowników i ich rodzin w otoczeniu pandemicznym, ciągłym wzrostem kosztów życia oraz dużym zaangażowaniem samych Pracowników w wykonywaniu coraz większych
obowiązków zawodowych (budowa dobrego wyniku finansowego
Spółki.) Propozycję NSZZ Solidarność poprały inne Organizacje
Związkowe.
Niestety zarząd nie był przygotowany do negocjacji płacowych i w
trakcie dalszej części spotkania nie przedstawił żadnej propozyW siedzibie Spółki w Szczecinie odbyły się negocjacje płacowe w
cji podwyżki, jedynie Prezes Kojro próbował uświadomić stronie
społecznej , że przecież przez ostatnie pięć lat regulacje płacowe w
Enea Oświetleniu. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym ( wideokonferencja i stacjonarnie). Przybyłych na negocjacje oraz tych spółce były ponad wskaźnik inflacji co zbudowało w sumie wysoką
kwotę przeszeregowań i z tego powodu powinniśmy w tym roku
uczestniczących w nich zdalnie przywitał nowo mianowany Prezes
Rafał Gietka. Swoje wystąpienie rozpoczął od króciutkiej prezenta- odpuścić sobie przeszeregowania.
Do dyskusji włączył się Dyr. OD Gorzów Marek Rusakiewicz ,
cji , a następnie oddał głos Prezesowi Molińskiemu.
który jest jednocześnie doradcą zarządu ds. operacyjnych .Chcąc
Ze strony pracodawcy zostało wyrażone oczekiwanie, aby strona
wzmocnić argumenty Prezesa Kojro , Dyrektor ODG poruszył spraspołeczna przedstawiła swoją oczekiwania odnośnie podwyżek w
wy naszej przynależności do Unii Europejskiej. Jak podkreślił wiąże
2021 r. Przedstawiciele NSZZ Solidarność poprosili o dodatkowe
informacje dotyczące rozliczenia 2020 r i przedstawili propozycję się to z obowiązkami na nas nałożonych w zakresie polityki enerpodwyższenia płac zasadniczych ,pozostałe organizacje przychyli- getycznej, a to z kolei wymusza na Spółce dokonywanie oszczędnoły się do tej propozycji.
ści , chociażby w zakresie cięcia kosztów operacyjnych (w tym
również Pracowniczych), względem kosztów inwestycyjW odpowiedzi na złożoną propozycję Prezes Gietka stwierdził , że
nych. Polityka cięcia kosztów inwestycyjnych na rzecz przejadania
oczekiwane przez nas informacje dotyczace 2020 r. zostaną nam
dostarczone. W odniesieniu do naszej propozycji podwyższenia płac ich przez koszty operacyjne jest złą metodą szkodzącą Spółce. Jego
zasadniczych Prezes Moliński stwierdził, że w takiej wysokości nie zdaniem należy zastanowić się bardziej nad zmniejszeniem kosztów
operacyjnych może poprzez optymalizację zatrudnienia i jego
planowali wzrostu wynagrodzeń, jednocześnie stwierdzając, że
uelastycznienie . Podkreślił ,że są to sprawy istotne i należy o nich
umieszczona propozycja wzrostu płac w prowizorium budżetowym została odrzucona. Zarząd w dniu dzisiejszym nie był w
rozmawiać oczywiście na osobnych spotkaniach. Wywód
wstanie przedstawić żadnej propozycji podwyżek płac.
M.Rusakiewicza sprowokował lawinę wypowiedzi i bardzo ostrych
Wywiązała się dyskusja, którą krótko można podsumować- życzekontrargumentów ze strony społecznej. Próbując załagodzić naniem oby stron dialogu społecznego w Enea Oświetlenie jest to aby piętą sytuację Prezes Kojro stwierdził, że zmniejszanie zatrudniePracownicy Enea Oświetlenie nie byli gorzej traktowani w GK
nia ma się odbywać poprzez nieodtworzenie stanowisk z których
Enea.
pracownicy będą odchodzili na emeryturę.
Inne tematy poruszone podczas spotkania:
Po dalszej burzliwej dyskusji zarząd zakończył zebranie. Do związko-Regulamin Wyborów Członków Rady Nadzorczej. Przedstawiciele wej propozycji podniesienia płac zasadniczych pracodawca odNSZZ Solidarność przesłali uwagi do Regulaminu. Ustalono, że w
niesie się na następnym spotkaniu ok. 20.03.2021r. .Dokładny
tym temacie dojdzie do spotkania naszych przedstawicieli i przedsta- termin zostanie ustalony na roboczo.
wicieli pracodawcy.
-Działalność Spółki na terenie Bydgoszczy. Umowa z miastem wy(Ciąg dalszy na stronie 12)
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wych wystosowanym przez NSZZ Solidarność do Zarząd Enea
Centrum udało się w końcu doprowadzić do spotkania negocjacyjne25.02.2021. Zmiany w
go dotyczącego ustalenia polityki płacowej Spółki w 2021r.
Radzie Nadzorczej Enea Operator
Niestety Zarząd nie był przygotowany do tych negocjacji, tłumaNadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei Operator 24 lute- cząc się stronie społecznej brakiem uzgodnionego planu finansowego br. odwołało Radosława Galickiego ze składu Rady Nadzorczej
go na ten rok. Stronie związkowej zostało tylko w formie slaj(RN) Spółki. Jednocześnie do składu RN powołało Zbigniewa Piętdów przedstawione rozliczenie przyznanych pracownikom przekę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego.
szeregowań i innych wypłat wynikających z porozumienia płaco24.07.2020 r. Zbigniew Piętka złożył rezy- wego z 17.11.2020r.
gnację z funkcji członka zarządu Enea S.A. Ku zdziwieniu strony społecznej Zarząd nawet nie poprosił o przedds. korporacyjnych . Z Piętka nie podał
stawienie propozycji związków zawodowych odnośnie ich oczekiprzyczyn rezygnacji. Wcześniej pełnił funk- wania dotyczących przeszeregowania Pracowników. Zarząd zację wiceprezesa Enei ds. korporacyjnych od strzegł , że możemy w temacie jakichkolwiek podwyżek może10. 10. 2017 roku. Nie pierwszy raz znalazł my rozmawiać wyłącznie w formie wypłat jednorazowych, i to po
się w zarządzie Enei. W latach 2007-2008
uzgodnieniu z „mamusią” planu finansowego.
był wiceprezesem Enei ds. infrastruktury. Strona społeczna mimo to przedstawiła oczekiwania Pracowników ,
Z tej funkcji został odwołany 3 czerwca
które są zbieżne do tych jakie złożono w pozostałych Spółkach
2008 roku.
GK Enea -podwyżka płacy zasadniczej o 600 zł-kwota do negocjaSkład Rady Nadzorczej Enei Operator wy- cji. Następne spotkanie uzgodniono na dzień 19.03.2020r.
gląda następująco:-Zbigniew Piętka - Przewodniczący Rady Nadzorczej-Izabela
Antczak-Bogajczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej26.02.2021-Natalia Partyka ambasadorką Enei
Członkowie RN-Agnieszka Dwurzyńska -Wojciech Pawlik Krzysztof Statucki -Marek Boiński -Ireneusz Maślany.

26.02.2021 Negocjacje płacowe w Enea Logistyka.

Na wniosek NSZZ Solidarność zarząd Enea Logistyka przystąpił do
negocjacji polityki płacowej w Spółce w 2021r. Spotkanie odbyło się
w trybie mieszanym - Zarząd oraz przedstawiciel Zw. Zaw. Synergia stacjonarnie , pozostała strona społeczna za pośrednictwem wideokonferencji.
Spotkanie otworzył Prezes Sławomir Hinc ,który w imieniu zarządu
prowadził negocjacje. Stronę społeczną z ramienia NSZZ Solidarność
reprezentował Ryszard Günther .
Na wstępie Prezes Hinc przedstawił obecną sytuację finansową Spółki -brak przyjętego planu finansowego na ten rok , co wiąże się z
niewiadomą w sprawie kosztów stałych , wielkości budżetu (w
trakcie uzgadniania z matką-Zarządem Operatora . W takim
otoczeniu korporacyjnym zarząd nie jest przygotowany do negocjacji , ale jest gotów wysłuchać stronę społeczną i przyjąć do rozważenia propozycję z jej strony. Strona społeczna zdaje sobie sprawę z
obecnej sytuacji i uwarunkowań korporacyjnych, nie mniej jednak jej
propozycja nie może odbiegać od propozycji przedstawionej pozostałym zarządom Spółek Grupy Kapitałowej Enea. Stosowną propozycję złożono podczas spotkania (podwyższenie płac zasadniczych o 600 zł.)
Zarząd przyjął ją do rozważenia i ustosunkuje się do niej w momencie otrzymania uzgodnionego budżetu na ten rok .
W sprawach różnych poruszono jeszcze temat ekwiwalentu za pranie
odzieży. Pracodawca zaproponował aby sprawa ta została poruszona
na kolejnym spotkaniu. Została również wyrażona jeszcze przez
NSZZ Solidarność sprawa rozgoryczenia jakie jest wśród pracowników- znacznie większej wypłaty na Boże Narodzenie w Enea
Operator niż w Enea Logistyka. Kolejne spotkanie planowane jest
pod koniec marca, po spotkaniu w Enea S.A.

26.02.2021 Negocjacje płacowe w Enea Centrum.

Po drugim pisemnym wezwaniu do podjęcia negocjacji płaco-

Grupa Enea została sponsorem generalnym Polskiego Związku
Tenisa Stołowego. Enea wybrała także Natalię Partykę, ośmiokrotną medalistkę Igrzysk Paraolimpijskich i reprezentantkę kadry
narodowej, na ambasadorkę naszej marki. To początek wyjątkowej
współpracy, mającej na celu promocję tenisa
stołowego. Ogłoszona także, że Enea została
sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego
oraz Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej i
będziemy wspierać zawodników polskiej reprezentacji w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku.

28.02.2021 Sytuacja pandemiczna
w GK Enea.

W minionym tygodniu 30 Pracowników naszej Grupy otrzymało
pozytywne wyniki testów na koronawirusa. Do tej pory zachorowało 1240 osób. Mamy w Grupie 1180 ozdrowieńców, w ostatnim
tygodniu przybyło ich 25. (Statystyki bez LW Bogdanka).
Sytuacja w Operatorze:-Liczba Pracowników objętych kwarantanną GIS-21 .-Aktualna liczba Pracowników ze stwierdzonym zakażeniem SARS-20 .-Liczba pracowników ze stwierdzonym zakażeniem
SARS od początku epidemii-503. Niestety, mamy do przekazania
również smutną wiadomość. Z powodu COVID-19 zmarł Pracownik
Enei Operator. Rodzinie oraz najbliższym współpracownikom
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Informujemy, że od 27 lutego na terenie całego kraju wprowadzono
obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki.
Nie można stosować szalików, kominów, chust, bandan i przyłbic.
Przypominamy również o obowiązku stosowania maseczki w pracy:
-podczas przemieszczania się po budynku;
-we wszystkich częściach wspólnych.
Bezwzględnie stosujmy się do tych zasad, chroniąc siebie i
współpracowników.
Źródło-Intranet Enea
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Przedwojenny Gorzów

2006.12.19 Spotkanie Opłatkowe w świetlicy OD Gorzów Wlkp.

-6,47 zł.–wartość akcji Enea na dzień 1.03.2021 r. godz. 11,41
-6,5 %- stopa bezrobocia w styczniu 2021 r. Liczba osób
bezrobotnych w styczniu 2021r wyniosła -1.089,6 tys. osób
bezrobotnych i - w porównaniu do stanu z końca 2020 r. wzrosła o 43,2 tys. osób, tj. o 4,1%.

-18 875 -osobowych aut elektrycznych zarejestrowanych było w
Polsce na koniec grudnia 2020 r.

-5973,75 zł.- wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodze
nie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2020 r.
-2486,15 zł.-przeciętna miesięczna nominalna emerytura i
renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych
w grudniu 2020 r.
Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło 94 proc. lekarzy i 80 proc. podopiecznych
domów pomocy społecznej.
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